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ZAPISNIK 

s 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane  28. svibnja 2015. godine 

 

Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Sali za 

sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/15-01/, URBROJ: 2137/17-15-1 

od  25. svibnja 2015. godine. 

          Sjednicu je u 09,00 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: 

predsjednik vijeća) Mijo Kovaček. 

          

 Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Mijo Kovaček, predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve, 

2. Siniša Frančić, 

3. Zlatko Senjan, 

4. Zlatko Popec, 

5. Ivan Molnar, 

6. Ivan Tuba, 

7. Stjepan Fosić. 

 

          Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik, 

2. Boris Poljanac, pročelnik, 

3. Tajana Čubrić, viši stručni suradnik za proračun 

 

Sjednici nisu prisutni Spomenka Žufika, Marina Ivančan, Dražen Kolarić i Maijan 

Jaković,  članovi Općinskog vijeća. 

 

         Predsjednik vijeća konstatira da je na početku 27. Sjednice Općinskog vijeća 

nazočno 7 od 11 članova Općinskog vijeća, te da vijeće može pravovaljano odlučivati. 

 

Predsjednik vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 26. sjednice 

Općinskog vijeća.  

 

        Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 7 glasova „ZA“, bez rasprave 

usvojilo zapisnik s 26. sjednice Općinskoga vijeća. 

 

  

         Predsjednik je predložio sljedeći 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Pitanja vijećnika  

2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Molve za 2014. godinu 

3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Molve za 2014. 

godinu 

4. Usvajanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe proračuna Općine Molve za  

razdoblje od 01. ožujka do 31. ožujka 2015. godine 

5. Usvajanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe proračuna Općine Molve za 

razdoblje od 01. travnja do 30. travnja 2015. godine. 
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Točka 1. 

Pitanja vijećnika 

 

          Stjepan Fosić – napominje kako je bilo obečano da će završetkom 2014. godine 

dobiti informacije o sufinanciranju pojedinih osoba, budući da je novac potrošen, a do 

sada ne znaju koliko je, za što i kome  isplaćeno za subvencije. Budući da je rad Općine 

javan svi vijećnici imaju pravo znati kamo se je novac potrošio. 

 

          Zdravko Ivančan – pozdravljam sve prisutne i zahvaljujem na pitanju. U 

proračunu su osigurana sredstva, u određenom iznosu, za svaku stavku, odnosno za 

svaku pomoć. Natječaji će biti gotovi 30.06.2015. godine za subvencije 2014/2015 i do 

tada neznamo koliko će biti zahtjeva predano. Nakon toga će ići podjela sredstava na 

ukupan broj korisnika, te zbog toga nije bilo moguće do sada dati točne informacije 

koliko je tko dobio.  

 

          Stjepan Fosić – nisam zadovoljan odgovorom, pretpostavljam da je svatko, tko 

je predao zahtjev u 2014. godini, dobio rješenje koliko mu je odobreno za tu godinu.  

 

         Zdravko Ivančan – svi zahtjevi iz 2014. godine prebacuju se u 2015. i sljedom 

zaprimanja ići će podjela sredstava. 

 

          Stjepan Fosić – postavio bih još jedno pitanje. Općinsko vijeće donosi odluke, a 

načelnik ih mora izvršavati, zanima me zbog čega se ne isplaćuju naknade vijećnicima. 

Prioritet je plaća za ljude koji rade, a onda sve ostalo ako ima novaca. Pitam kakve su 

poteškoće u Općini ako se ne može odraditi ono najosnovnije. Djeci još nije isplaćeno za 

školsku godinu 2013/2014. 

 

          Zdravko Ivančan – kada se bude moglo ići će se sa plaćanjem. 

 

          Mijo Kovaček – od članova vijeća nitko nije dobio naknadu ove godine. 

 

          Budući da više nije bilo pitanje prelazi se na drugu točku dnevnog reda. 

 

Točka 2. 

Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Molve za 2014. 

godinu 

 

         Uvodno obrazloženje daje Tajana Čubrić 

 

          Tajana Čubrić – Jedinstveni upravni odjel Općine Molve, dužan je prema Zakonu 

o proračunu i Pravilniku o godišnjem i polugodišnjem izvršavanju proračuna, predati 

općinskom načelniku do 01. svibnja izvršenje proračuna za prethodnu godinu. Svrha 

izvještaja je ta da se dobiju informacije koliko su bili planirani prihodi i rashodi, te kolika 

je realizacija u odnosu na planirano. Izvještaji se sastoje od općeg i posebnog dijela. U 

posebnom dijelu imate pojašnjenje u materijalima koje ste zaprimili, a ja ću kratko 

obrazložiti opći dio. Prikazani su zbirni podaci prihoda i primitaka za 2014. godinu, a 

ukupna realizacija prihoda i primitaka je 78,1 % u odnosu na planirano. Realizacija 

ukupnih rashoda i izdataka je 83,1 % u odnosu na planirano. Rezultat poslovanja za 

2014. godinu je manjak prihoda od 95.858 kn, a s obzirom da je manjak iz prethodnih 

godina 711.787 kn on se uvrštava u rezultat za 2014. godinu, tako da je ukupan rezultat 

poslovanja za 2014 godinu manjak prihoda od 807.646 kn. Navedeni manjak mora se 

uvrstiti u sljedeće izmjene proračuna, a također se moraju osigurati sredstva za njegovo 

pokriće. Što se tiće prihoda u 2014. godini najznačajniji je prihod od rudne rente koji je 

ostvaren u ukupnom iznosu od 9.621.209 kn što je za 39% manje u odnosu na 2013. 

godinu. Što se tiće rashoda najznačajniji su materijalni rashodi koji su također manji u 

odnosu na 2013. godinu. 
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          Predsjednik otvara raspravu. 

           

          Prijava za raspravu nije bilo. 

 

          Općinsko vijeće općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“ usvojilo 

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za 2014. godinu 
 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Molve za 

2014. godinu 

 

 

             Uvodno obrazloženje daje Tajana Čubrić 

 

          Tajana Čubrić – nakon usvajanja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna, 

donosi se Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Molve za 2014. 

godinu. Odlukom se utvrđuje raspodjela rezultata Proračuna kojeg čine stanja na 

poslovnim računima prihoda na dan 31.12.2014. godine, što iznosi 983.187,59 kn, kao 

višak primitaka od financijske imovine, te manjak prihoda poslovanja u iznosu od 

892.599,98 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 898.233,97 kn. 

Višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 983.187,59 raspodjeljuje se za 

pokriće dijela manjka prihoda poslovanja i dijela manjka od nefinancijske imovine u 

istom iznosu. Ostatak manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 807.646,36 

kn pokrit će se iz prihoda poslovanja Proračuna Općine Molve u 2015. godini. 

 

          Predsjednik otvara raspravu. 

           

          Prijava za raspravu nije bilo. 

 

          Općinsko vijeće općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“ donijelo 

 

ODLUKU  

o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Molve za 2014. 
godinu 

 

Točka 4. 

Usvajanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe proračuna Općine Molve za  

razdoblje od 01. ožujka do 31. ožujka 2015. godine 

 

             Uvodno obrazloženje daje Tajana Čubrić 

 

          Tajana Čubrić – od 01. do 31. ožujka 2015. godine nije bilo rashoda s osnove 

proračunske zalihe proračuna Općine Molve. 

 

          Predsjednik otvara raspravu. 

           

          Prijava za raspravu nije bilo. 

 

          Općinsko vijeće općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ usvojilo 

 

IZVJEŠĆE 

 o korištenju proračunske zalihe proračuna Općine Molve za  razdoblje 

od 01. ožujka do 31. ožujka 2015. godine 
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Točka 5. 

Usvajanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe proračuna Općine Molve za 

razdoblje od 01. travnja do 30. travnja 2015. godine. 

 

             Uvodno obrazloženje daje Tajana Čubrić 

 

          Tajana Čubrić – od 01. travnja do 30. travnja 2015. godine bilo je rashoda s 

osnove proračunske zalihe sukladno zaključku općinskog načelnika o odobravanju 

jednokratne pomoći Mirku Matekov u naravi u iznosu od 400,00 kuna. Sredstva su 

utrošena za osnovne namjene za kućanstvo. Dobavljaču „Sloga podravska trgovina“, 

plaćeno je 352,42 kn. Po zaključku Općinskog vijeća za pomoć obitelji Matekov za 

kupnju građevniskog materijala u iznosu od 35.000,00 kn, odobrena sredstva su 

utrošena za građevinski materijal kojeg je dobavljač „Bašić“ d.o.o. u iznosu od 

12.853,11 kn i za građevinski materijal dobavljača „Les“ d.o.o. u ukupnom iznosu od 

17.818,75 kn. Na temelju narudžbenice od 23.03.2015. godine sredstva su utrošena i 

za sanaciju na požarištu i planiranje zemlje u iznosu od 3.600,00 kn, te utovar i 

razgrtanje smeća, nošenje i planiranje zemlje u ukupnom iznosu od 1.260,00 kn. 

Ukupni iznos koji je utrošen za pomoć stradalom Matekov Mirku je 35.884,28 kn.  

 

          Predsjednik otvara raspravu. 

 

          Prijava za raspravu nije bilo. 

 

          Općinsko vijeće općine Molve je sa 7 glasova „ZA “ usvojilo 

 

IZVJEŠĆE 

o korištenju proračunske zalihe proračuna Općine Molve za razdoblje od 

01. travnja do 30. travnja 2015. godine. 

 

 

Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u  09,35 h 

 

 

KLASA:  021-05/15-01/7 

URBROJ: 2137/17-15-2 

U Molvama, 28. svibnja  2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR                                   PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Danijela Plemenčić             Mijo Kovaček 

 

_________________      __________________

  

 

 

Svi usvojeni tekstovi Odluka i drugih akata sastavni su dio ovog Zapisnika 


