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  Z A P I S N I K  

s 2. Sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 
održane 21. lipnja  2013. godine 

 
          Sjednica je odrţana u zgradi Društvenog doma Općine Molve, Trg kralja 

Tomislava bb, u Sali za sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-

05/13-01/07, URBROJ: 2137/17-13-1 od 18. lipnja  2013. godine. 

          Sjednicu je u 9,03 sati, pozdravivši sve prisutne, otvorio predsjednik 
Općinskog vijeća ( u daljnjem tekstu: Predsjednik) Mijo Kovaček 

 
          Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 
 

          1. Mijo Kovaček, predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve, 
          2. Spomenka Ţufika, zamjenica predsjednika Općinskog vijeća Općine 

Molve, 
          3. Siniša Frančić, 
          4. Zlatko Senjan,  

          5. Marina Ivančan,  
          6. Zlatko Popec,   

          7. Ivan Molnar,  
          8. Stjepan Fosić,  
          9. Marijan Jaković, 

         10. Draţen Kolarić, 
         11. Ivan Tuba. 

    
          Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni 
          1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik 

          2. Mirko Paša, zamjenik načelnika, 
          3. Mirjana Matoš, pročelnica u Jedinstvenog upravnog odjela, 

          4. Marina Dţinić, šefica računovodstva, 
          5. Danijela Plemenčić, kao zapisničar. 
           

           Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 2. sjednice 
Općinskog vijeća nazočno 11/11  članova Općinskog vijeća, te vijeće može 

pravovaljano odlučivati. 
          Predsjednik Općinskog vijeća dao je na raspravu i usvajanje zapisnik s 1. 
Konstituirajuće sjednice. 

         Budući da nije bilo rasprave Zapisnik s 1. Konstituirajuće sjednice usvojen 
je“ JEDNOGLASNO“ 

           Predsjednik vijeća upitao je ima li tko nadopunu dnevnog reda.    
          Mijo Kovaček predložio je dopunu dnevnog reda s dvije točke. Točka 13. 

glasi Donošenje Zaključka o dopuni Zaključka o mjerama lokalnih potpora koje 
Općina Molve namjerava financirati u prijelaznom razdoblju od tri godine prilikom 
pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju. Točka 14. glasi donošenje 

Odluke o subvenciji umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na 
trihinelu u 2013. godini. 

          Predloţene nadopune dnevnog  reda prihvaćene  su „JEDNOGLASNO“. 

         Mijo Kovaček predložio je izmjenu redosljeda dnevnog reda tako da točka 
6. postane točka 7., a točka 7. postane točka 6. 

          Dosadašnja točka 13. Dnevnog reda postaje točka 14. 
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          Predložene izmjene redosljeda točaka dnevnog reda prihvaćene su 

„JEDNOGLASNO“. 
          Predsjednik vijeća predložio je sljedeći 

DNEVNI RED 
1. Pitanja vijećnika  

2. Razmatranje i donošenje zaključka o suglasnosti na Izmjene i dopune 

financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

3. Razmatranje i donošenje zaključka o suglasnosti na Financijske izvještaje 
Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za razdoblje od 1. siječnja do 31. oţujka 

2013. 

4. Razmatranje i donošenje zaključka o suglasnosti na odluku o upisu djece 

u Dječji vrtić „Pčelica“ Molve za ped.godinu 2013/2014. 

5. Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na Odluku o visini 
regresa za godišnji odmor zaposlenicima Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve u 

2013. godini 

6. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 

2013. godinu i  projekcija za 2014. i 2015. godinu 

7. Razmatranje i donošenje: 

7.1. Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2013. godini 

7.2. Plana o izmjenama Plana gradnje vodnih građevina na 

području Općine Molve u 2013. godini 

7.3. Programa o izmjenama Programa odrţavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Molve u 2013. godini 

7.4. Programa o izmjeni Programa o utrošku sredstava šumskog 

doprinosa na području Općine Molve u 2013. godini 

7.5. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom 

školstvu na području Općine Molve u 2013. godini 

7.6. Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom 

odgoju i naobrazbi na području Općine Molve u 2013. godini 

7.7. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na 

području Općine Molve u 2013. godini 

7.8. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na 

području Općine Molve u 2013. godini 

7.9. Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na 

području Općine Molve u 2013. godini 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju 
prijevoza redovnih učenika srednjih škola i studenata s područja Općine 

Molve u školskoj godini 2012/2013. 

9. Razmatranje i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 

obvezatnim podmirenjima dugovanja fizičkih i pravnih osoba u odnosu na 
Općinu Molve 

10.Razmatranje i donošenje Zaključka o odobravanju okvirnog kredita po 

poslovnom računu Općine Molve 
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11.Davanje suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje zaključka o 

sufinanciranju redovne kamate i troškova obrade namjenskih kredita: 

11.1. Soboslikara – ličioca Nevena Lukunić, Petra Preradovića 4, 

Molve 

11.2. Poljoprivrednog gospodarstva Nikole Valentić, Đurđevačka 77, 
Molve 

12.Razmatranje Izvješća i donošenje zaključka o stanju kriminaliteta, javnog 
reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje 

Đurđevac za mjesece siječanj, veljaču, oţujak i travanj 2013. godini. 

13.Donošenje Zaključka o dopuni Zaključka o mjerama lokalnih potpora koje 
Općina Molve namjerava financirati u prijelaznom razdoblju od tri godine 

prilikom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju Donošenje 
Zaključka o dopuni Zaključka o mjerama lokalnih potpora koje Općina 

Molve namjerava financirati u prijelaznom razdoblju od tri godine prilikom 
pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju 

14.Donošenje Odluke o subvenciji umjetnog osjemenjivanja plotkinja i 

pregleda mesa na trihinelu u 2013. godini 
Predloţeni dnevni red prihvaćen je „JEDNOGLASNO“. 

Toĉka 1. 
Pitanja vijećnika 

  
          Dražen Kolarić pita načelnika da li će mijenjati vagara u Repašu, budući 
da on ima ugovor za 2013. godinu. 

          Zdravko Ivanĉan odgovara da nema potrebe mijenjati. 
          Marijan Jaković  navodi da Zakon o izvršenju proračuna jedinica lokalne 

samouprave ima odrednice gdje stoji da se do 6% od ukupnog proračuna  smiju 
koristiti sredstva za plaće djelatnika koji su zaposleni u Općini, a u odnosu na naš 
proračun koristi se višestruko od zakonskih osnova. Predlaţe da se treba dati 

otkaz onima kojima se ne moţe plaćati ili smanjiti plaće tako da ukupan iznos za 
plaće godišnje iznosi 1.200.000,00 kuna, te da su kao oporba spremni pomoći. 

Također je pitao načelnika da li će se odrţati kakva proslava uoči ulaska 
Republike Hrvatske u Europsku uniju gdje bi sudjelovale sve stranke. 
            Mirjana Matoš ističe da je provjeren Zakon o plaćama u Jedinicama 

lokalne samouprave i Zakon o lokalnoj samoupravi,  gdje stoji da se smiju troštit 
sredstva za plaće do 20%, a ne do 6%, a količina radnika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu nije prevelika. Do povećanja plaća došlo je zbog toga što se 
bivšem načelniku i zamjeniku isplaćuje plaća šest narednih mjeseci i zbog 
radnika na javnim radovima za koje Općina Molve izdvaja sredstva. 

           Zdravko Ivanĉan skreće paţnju vijećnicima kada je došao u Općinu 
zatekao je djelatnike na svojim pozicijama i vidjeli su plaće koje su provjerene da 

li su u skladu sa zakonom. Prvi je krenuo sa smanjenjem sa svojom plaćom i 
plaćom zamjenika, te da idu maksimalno sa uštedom. Što se tiče ugovora o radu 
oni su na neodređeno vrijeme i svi radnici imaju svoje radno mjesto, a  dobili su i 

svoje zadatke koje moraju odraditi.  Uvedeni su tjedni sastanci  gdje će se 
dogovoriti plan i raspodjela poslova uz očekivane rezultate. Također je pohvalio 

radnike jer su aţurni i zakovoljan je njihovim dosadašnjim radom, te da JUO 
treba biti na raspolaganju svim mještanima Općine Molve. Napomenuo je da su 
plaće veliko opterećenje, ali to su svi htjeli u prošlom mandatu i teško je ulaziti u 

nečije prijašnje poslovanje. 
          Stjepan Fosić navodi da Općina teško funkcionira na ovaj način s 

obzirom na velike troškove za koje mejsećna renta nije dovoljna. Što se tiče 
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Selske Komunalne firme nije problem kupiti brašno za kruh, budući da  molvarci 

jure u Slogu po kruh, a pekara stoji prazna.  Isto tako navodi da naše udruge 
troše novac u drugim prodavaonama, a u Komunalnu ne ide nitko.  Za to je da se 

nešto stvara za dobrobit mjesta. Također je napomenuo da se  stavka za 
Pastoralni centar povisi za 20.000 kn što bi bilo za projekte i da se zakopa kamen 
temeljac, a pslije će se vremenom napraviti.  

          Zdravko Ivanĉan zahvalio se na sugestiji vijećnika Stjepana Fosić, te 
napominje da je apsolutno za to da se sagradi pastoralni centar i da je bio sa 

ţupnikom kod ţupana i da će se ozbiljnije osigurati sredstva kako bi se isplatila 
projektna dokumentacija, budući da su mještani izrazili ţelju za time. Napominje 
da je veliki problem pekara, ali je za to da svi radnici ostanu raditi i nije za 

otkaze. Pekara je za otpis jer je oprema u derutnom stanju i nije za ozbiljnu 
poroizvodnju,  a veliki su izdaci na plin i struju s time da i dučan ne moţe 

funkcionirati bez kruha. 
          Budući da više nije bilo pitanja predsjednik prelazi se na 2. točku dnevnog 
reda. 

 
Toĉka 2. 

Razmatranje i donošenje zakljuĉka o suglasnosti na Izmjene i dopune 
financijskog plana Djeĉjeg vrtića „Pĉelica“ Molve 

 
          Marina Džinić obrazloţila je prve izmjene i dopune Financijskog plana 
Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve koje su bile na upravnom vijeću Dječjeg vrtića 

„Pčelica“. Izmjene su neophodne zbog uključivanja manjka iz prethodne godine, 
a koji iznosi 2.356,27 kn. Izmjene financijskog plana uključuju povećanje prihoda 

poslovanja na 1.451.323,72, a rashodi poslovanja iznose 1.443.967,00 kn gdje 
ostaje razlika prihoda i rashoda u iznosu od 2.356,27 kn. Izvori financiranja 
povećavaju se od strane Općine Molve u iznosu od 17.496,72 kn tako da se iz 

proračuna izdvaja 1.326.933,72 kn. Rashodi poslovanja povećavaju se za 
15.500,00 kn i novim planom definirani su na 1.443.967,00 kn. Povećanje 

financijskog plana odnosi se na plačene račune Atest kontroli d.o.o. koja je vršila 
stručno usavršavanje radnika za rad na računalu i vršila je plan evakuacije i 
spašavanja, te ispitivanje uređaja i strojeva što je bilo neophodno. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Budući da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku 2. 

na glasanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve „JEDNOGLASNO“ je donijelo 
ZAKLJUĈAK o suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana 

Djeĉjeg vrtića „Pĉelica“ Molve 

 

Toĉka 3. 

Razmatranje i donošenje zakljuĉka o suglasnosti na Financijske 
izvještaje Djeĉjeg vrtića „Pĉelica“ Molve za razdoblje od 1. sijeĉnja do 

31. ožujka 2013. 

  

          Marina Džinić obrazloţila je Financijske izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ 
Molve koji se odnose na razdoblje od 01.01.-31.03.2013. godine gdje navodi da 
su prihodi za navedeno razdoblje iznosili 340.094,00 kn, a rashodi su iznosili 

343.140,00 kn. Također je predočena analitika po određenim stavkama 
izvještaja gdje se vidi da nema značajnijih odstupanja u odnosu na 2012. godinu. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu.  
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       Budući da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku 3. na 

glasanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve „JEDNOGLASNO“ je donijelo 

ZAKLJUĈAK o suglasnosti na Financijske izvještaje Djeĉjeg vrtića 
„Pĉelica“ Molve za razdoblje od 1. sijeĉnja do 31. ožujka 2013. 

 

 

Toĉka 4. 

Razmatranje i donošenje zakljuĉka o suglasnosti na odluku o upisu djece 
u Djeĉji vrtić „Pĉelica“ Molve za ped.godinu 2013/2014. 

           

          Molnar Ivan predsjednik upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 
navodi da je vijeće u materijalima dobilo obrazloţenje u kojem stoji da je u vrtiću 

78-ero, te da su sva djeca upisana. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu.  
       Budući da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku 4. na 

glasanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve „JEDNOGLASNO“ je donijelo 

ZAKLJUĈAK o suglasnosti na odluku o upisu djece u Djeĉji vrtić „Pĉelica“ 
Molve za ped.godinu 2013/2014. 

     
Toĉka 5. 

Razmatranje i donošenje Zakljuĉka o suglasnosti na Odluku o visini 

regresa za godišnji odmor zaposlenicima Djeĉjeg vrtića "Pĉelica" Molve 
u 2013. godini 

 
          Molnar Ivan navodi da su se rukovodili prošlogodišnjim iznosom regresa. 
          Zdravko Ivanĉan slaţe se sa iznosom regresa budući da je to nagrada za 

rad sa djecom. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu.  

       Budući da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku 5. na 
glasanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve „JEDNOGLASNO“ je donijelo 

ZAKLJUĈAK o suglasnosti na Odluku o visini regresa za godišnji odmor 
zaposlenicima Djeĉjeg vrtića "Pĉelica" Molve u 2013. godini 

 
 

 

Toĉka 6. 
Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proraĉuna Općine Molve za 

2013. godinu i  projekcija za 2014. i 2015. godinu 

 

          Marina Džinić navodi da su ovo druge izmjene i dopune Proračuna za 
2013. godinu budući da je bilo neophodno stavke povećati zbog realizacije i zbog 

polugodišnjeg izvještavanja za prvih šest mjeseci. Isto tako se je ukazala 
potreba za dopunom Proračuna za 2013. godinu jer se manjak prihoda iz 
prethodnih godina mora uključiti u  izmjene proračuna. Ukupno planirani 

proračun za 2013. godinu iznosio je 21.901.606,98 kn, povećanje je  
1.459.883,00 kn, tako da novi plan iznosi 23.361.489,98 kn. 

Dalje navodi stavke koje su se umanjile odnosno uvećale. 
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Stavka lokalni izbori umanjila se je za 51.625,00 uvećavajući sve naknade za 

isplatu rada općinskom izbornom povjerenstvu, proširenom sastavu, usluge 
promidţbe i informiranja i uredskog materijala. Stavka izbori za europski 

parlament koji su bili u travnju bila je potrebna jer je financirana iz pomoći 
drţavnog proračuna. Što se tiće izvršnog tijela povećala se stavka za plaće 
načelnika i zamjenika za 180.000 kn,  budući da se isplaćuje plaća prijašnjem 

načelniku i zamjeniku, paralelno sa plaćom novog načelnika i zamjenika. 
Povećala se je stavka rashoda koja se odnosi na procjenu nekretnina, gdje se 

misli izvršiti procjena nekretnine odnosno zgrade u Novom Vinodolskom i misle 
se izvršiti revizorske usluge za kontrolu financijskih izvještaja. Otvorena je nova 
stavka što se tiće elementarnih nepogoda – suše u iznosu od 900.000,00 kn, 

zatim je otvorena i stavka pomoć kućanstvima za legalizaciju objekata u iznosu 
od 250.000,00 kn. Umanjila se stavka za ulaganje u zgrade u vlasništvu Općine 

za 265.000,00 kn, ali je za taj iznos prebaćena stavka na poziciju ulaganje i 
uređenje zgrade u Novom Vinodolskom budući da je do kraja 5 mjeseca uloţeno 
u zgradu 300.000 kuna. Stavka koja se odnosila na kupnju zemljišta u iznosu od  

75.000 kn umanjena je u cjelokupnom iznosu, kao i stavka koja se odnosi na 
kupnju nekretnine na području Općine Molve u iznosu od 140.000 kuna. 

Planirana je pozicija za povrat obveznog kredita odnosno za odobreni minus na 
ţiro računu u iznosu od 900.000 kn. Povećana je stavka za financiranje javnih 

radova zbog većeg broja zaposlenih radnika nego što je bilo planirano, tako da 
stavka pomoći iz drţavnog proračuna iznosi 520.703 kn. Sljedeće izmjene 
odnose se na odrţavanje nekretnine na Trgu kralja Tomislava gdje su vršeni 

popravci na zgradi pekare gdje se stavka umanjuje sa 85.000 kn na 83.000 kn. 
Što se tiće stavke Mlin na Dravi ove godine se ne misli ništa realizirati, ali ostaje 

stavka od 5.000. Uređenje poslovne zone Molve istok ostaje kao i uređenje 
poslovne zone Brzdeljeva budući da smo se obvezali ugovorom od Hep-a. Dalje 
ima izmjena koje se odnose na uređenje zgrade u Novom Vinodolskom gdje se 

stavka povećava za 10.800,00 kn.  Što se tiće kapitalne pomoći Selskom 
komunalnom poduzeću stavka koja je bila za proizvodnju plastične ambalaţe 

umanjena je za 150.000 kn i još za 250.000 kn. Otvorena je stavka subvencije u 
poljoprivredi  za proljetnu sjetvu u iznosu od 250.000 kn. U planu proračuna su i 
katastarske izmjere za što se stavka smanjuje za 30.000 kuna. Stavka za 

odrţavanje cesta realizirana je u iznosu do 50.000 kn, a stavka za sanaciju cesta 
u Repašu od 75.000 kn koja se prebacuje na općenito odrţavanje cesta na 

području Općine Molve. Sljedeće izmjene odnose se na stavku prigodnog 
ukrašavanja koja je smanjena na 8.000 kn, stavke za uređenje jezera čingi lingi i 
sekuline također su umanjene za 80.000 kn. Što se tiće komunalne 

infrastrukture i izgradnje objekata komunalne infrastrukture , zbog dodatnih 
radova u ulici M.P.Miškine povećana je stavka na 127.000 , za Petra Preradovića 

na 90.000 kn, a stavka za igradnju staza oko škole umanjuje se u potpunosti za 
70.000 kn. Stavka za izgradnju kolnih prilaza u Marijanskoj ulici od 85.000 kn, 
kao i produţetak pješačkih staza u Đurđevačkoj ulici za 80.000 kn umanjuje se u 

potpunosti.  Otvara se nova stavka za asvaltiranje u Štvanji od 70.000 kn, a isto 
je otvorena  stavka za asvaltiranje parkirališta oko  crkve u Repašu od 60.000 

kn. Maknuta je stavka za reciklaţno dvorište koja iznosi 70.000 kn i stavka za 
opremanje reciklaţnog dvorišta u iznosu od 26.400 kn, također se umanjuje 
stavka za prepumpnu stanicu u iznosu od 240.000 kn, kao i tiskanje knjige o 

Molvama od 120.000 kn. Što se tiće kapitalnih donacija ţupi umanjuje se stavka 
za 550.000 kn od čega je još ostalo 150.000 za pastoralni centar, za redovan rad 

ţupniku  80.000 kn i za obnovu sakralnih objekata 60.000 kn, a 50.000 kuna 
ostaje za projektnu dokumentaciju. Stavka za novorođenče podignuta je na 
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200.000 kn, a stavka koja se odnosila na kredite obrtnicima i poduzetnicima 

umanjena je za ukupni iznos od 80.000 kn, ali ostaje stavka koja se odnosi na 
kredite građanima za pomoć kod ovrha u iznosu od 50.000 kn. Što se tiće 

školstva kapitalna pomoć namjenjena za izgradnju sunčevih elektrana na 
sportstkoj dvorani u iznosu od 480.000 kuna u potpunosti je umanjena. 
Izgradnja kabelske javne rasvjete u Marijanskoj ulici u iznosu od 150.000 kuna 

umanjena je u potpunosti.  
Na kraju se vidi i uključeni manjak prihoda koji je bio definiran na prošlom 

općinskom vijeću, a iznosi 825.726,90 kn. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
         Ivan Tuba pita na što se odnosi stavka za elementarnu nepogodu od 

900.000 kuna, na prijašnju štetu ili novu.  Također ga zanima za koje kulture se 
daje novac. 

          Zdravko Ivanĉan odgovara da se je stavka morala osigurati budući da je 
vijeće jednoglasno donijelo odluku da se u 2012 godini isplati pomoć za sušu. 
Kulture su sve prijavljene i obrađene  prošle godine u devetom mjesecu, što je 

zatraţilo ţupanijsko povjerenstvo za prijavu štete. Radi se o iznosu od 500,00 
kuna po hektru što iznosi ukupno oko 900.000 kuna. 

          Stjepan Fosić uključuje se u raspravu i navodi da nije donijeta odluka 
već je vijeće samo o tome raspravljalo, ali da je bio za to da se suša isplati, 

samo je bilo pitanje iz koje stavke. Nije siguran da li je komisija obišla teren i na 
koji način će se to sprovesti.  
           Zdravko Ivanĉan ističe da postoji povjerenstvo za procjenu šteta, a bile 

su prijave i izvještaj je išao prema ţupaniji, a da se je ljudima prije novac 
podijelio bili bi zadovoljniji jer je u selu velika kriza. 

          Marijan Jaković napominje da postoji zakonska procedura i da se 
proračun samo povisuje, te da se je moglo marvogojstvo, ratarstvo, 
svinjogojstvo, gospodarstvo i obrtništvo  podići na višu razinu, ali nije.  Istaknuo 

je da ţele kao stranka HDZ dati potporu sadašnjoj vlasti, a isto tako da imaju 
odgovornost prema cijelom selu kako bi donijeli proračun u kojem neće biti 

potrošnje od 14.000.000 kn. Što se tiče isplate suše navodi da se treba 
pridrţavati zakonske procedure za što smatra da nije napravljeno. Istaknuo je da 
odluka općinskog vijeća ne postoji i nije bila u dnevnom redu, a da bi bila 

pravovaljana mora postojati očevidnik i ispis o veličini i načinu šteta od 
povjerenstva. Nitko nije protiv da se šteta isplati, ali po zakonskoj proceduri. 

          Zdravko Ivanĉan podsjeća vijeće kada se je 2012. godine donosio 
proračun za 2013 god., traţili su da se stavi stavka za sušu, a odgovor je bio da 
nema novaca. Dalje navodi da je bilo povjerenstvo kod nekih ljudi, te da će se 

potruditi da iz Ţupanije dođu papiri. 
          Marijan Jaković navodi da je na snazi zakon koji govori da općine ne 

mogu financirati mjere po cijeni, količini i jedinici proizvodnje, već to moţe 
drţava odnosno europska komisija što odobrava ministar. Ţeli zapisnik o suši. 
           

          Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Marijan Jaković, Stjepan 
Fosić, Ivan Tuba i načelnik, predsjednik vijeća dao je točku 6. na glasanje. 

          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ 
donijelo druge 
Izmjene i dopuna Proraĉuna Općine Molve za 2013. godinu i  projekcija 

za 2014. i 2015. godinu 
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Toĉka 7.1. 
Razmatranje i donošenje: 

Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i ureĊaja 

komunalne infrastrukture na podruĉju Općine Molve u 2013. 

godini 

          Mirjana Matoš navodi da je ovo prateći program proračunu u 
kojem se povisuje iznos za izgradnju pješačkih staza i kolnih prilaza u ulicama 

Petra Preradovića i M.P.Miškine sa 760.000 na 977.000 kuna. Podtočke 1.2., 1.3. 
i 1.4. mijenjaju se i glase:  1.2. Asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste u Repašu 

(Štvanja) – 70.000,00 kn.  1.3. Asfaltiranje parkirališta kod crkve u Repašu – 
60.000,00 kn. 1.4. Asfaltiranje kolnika u ulicama Petra Preradovića i Mihovila 
Pavleka Miškine – 760.000,00 kn“. Podtočke 1.5., 1.6. i 1.7. brišu se. U točki 2. 

podtočke 2.1. i 2.2. brišu se. Podtočka 2.3. postaje podtočka 2.1, a brojka 
„150.000,00“ zamjenjuje se brojkom „55.000,00“. Podtočka 2.4. postaje 

podtočka 2.2, a brojka „221.000,00“ zamjenjuje se brojkom „230.000,00“. Točka 
3. i podtočka 3.1. brišu se. U točki IV. brojka „2.437.000,00“ zamjenjuje se 
brojkom „2.152.000,00“. U točki 1. brojka „2.410.000,00“ zamjenjuje se 

brojkom „2.125.000,00.“U točki VI. na kraju rečenice briše se točka te dodaju 
riječi „u iznosu od 1.480.000,00 kn te iz prihoda od prodaje materijalne imovine 

u iznosu od 250.000,00 kn“. U točki VII. stavku 1. brojka „4.167.000,00“ 
zamjenjuje se brojkom „3.882.000,00“. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Marijan Jaković nije protiv ovog programa, ali istiće da postoje građevne 
dozvole i određeni projekti koji se ne mogu zaustaviti. Istiće da se kvalitetnije 

pripreme, te da oko kapelice na bude asvalt nego kocke i zelenilo. Navodi da 
nema u proračunu osiguranih sredstva za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju 
kolničkog traka što je zakonska obveza. 

           Budući da više nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 
7.1. na glasanje 

           Općinsko vijeće općine Molve „JEDNOGLASNO“ je donijelo 
PROGRAM o izmjenama Programa gradnje objekata i ureĊaja komunalne 

infrastrukture na podruĉju Općine Molve u 2013. godini 

Toĉka 7.2. 

Razmatranje i donošenje 
Plana o izmjenama Plana gradnje vodnih graĊevina na podruĉju Općine 

Molve u 2013. godini 

 

Mirjana Matoš navodi da u Planu gradnje vodnih građevina na području Općine 
Molve u 2013. godini u točki II., podtočka 1. briše se. Dosadašnja podtočka 2. 

postaje podtočka 1. U točki III. brojka „316.000,00“ zamjenjuje se brojkom 
„76.000,00“. U podtočki 1. brojka „301.700,00“ zamjenjuje se brojkom 
„61.700,00“. Odnosi se na stavku prepumpna stanica koja se briše iz proračuna. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Budući da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku 7.2. 

na glasanje. 
           Općinsko vijeće općine Molve „JEDNOGLASNO“ je donijelo 
PLAN o izmjenama Plana gradnje vodnih graĊevina na podruĉju Općine 

Molve u 2013. godini 
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Toĉka 7.3. 

Razmatranje i donošenje 
Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na podruĉju Općine Molve u 2013. godini 

 

          Mirjana Matoš navodi da u Programu odrţavanja komunalne infrastrukture 
na području Općine Molve u 2013. godini  ) u točki III. brojka „1.979.000,00“ 

zamjenjuje se brojkom „1.887.000,00“. 
 

U točki 3. podtočki 3.1. brojka „85.000,00“ zamjenjuje se brojkom „160.000,00“. 
Odrţavanje nerazvrstanih cesta. 
U točki 3. podtočka 3.2. briše se. 

U točki 5. podtočki 5.1. brojka „75.000,00“ zamjenjuje se brojkom „45.000,00“. 
Uređenje naselja čingi lingi. 

U točki 6. podtočki 6.3. brojka „20.000,00“ zamjenjuje se brojkom „8.000,00“. 
Prigodno ukrašavanje javnih površina. 
U točki 7. podtočki 7.1. brojka „65.000,00“ zamjenjuje se brojkom „15.000,00“. 

Uređenje okoliša oko jezera sekuline. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Budući da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku 7.3. 
na glasanje. 
           Općinsko vijeće općine Molve „JEDNOGLASNO“ je donijelo 

PROGRAM o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na podruĉju Općine Molve u 2013. godini 

Toĉka 7.4. 
Razmatranje i donošenje 

Programa o izmjeni Programa o utrošku sredstava šumskog doprinosa 

na podruĉju Općine Molve u 2013. godini 

Mirjana Matoš navodi da u Programu o utrošku sredstava šumskog 

doprinosa na području Općine Molve u 2013. godini   u točki III. riječi „izgradnja 

reciklaţnog dvorišta“ zamjenjuju se riječima „asfaltiranje dijela nerazvrstane 

ceste u Repašu (Štvanja)“. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Budući da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku 7.4. 

na glasanje. 
           Općinsko vijeće općine Molve „JEDNOGLASNO“ je donijelo 

PROGRAM o izmjeni Programa o utrošku sredstava šumskog doprinosa 

na podruĉju Općine Molve u 2013. godini 

Toĉka 7.5. 
Razmatranje i donošenje 

Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu 

na podruĉju Općine Molve u 2013. godini 

 
          Mirjana Matoš navodi da  Programu javnih potreba u osnovnom školstvu 

na području Općine Molve u 2013. godini u točki IV. brojka „1.083.200,00“ 
zamjenjuje se brojkom „603.200,00“. U istoj točki podtočka 8. briše se. Odnosi 
se na kapitalnu pomoć za izgradnju sunčevih elektrana na sportstkoj dvorani. 
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          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Budući da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku 7.5. 
na glasanje. 

           Općinsko vijeće općine Molve „JEDNOGLASNO“ je donijelo 
PROGRAM o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu 

na podruĉju Općine Molve u 2013. godini 

Toĉka 7.6. 

Razmatranje i donošenje 
Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

naobrazbi na podruĉju Općine Molve u 2013. godini 

 

Mirjana Matoš navodi da u Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i 
naobrazbi na području Općine Molve u 2013. godini  u točki IV. stavku 1. brojka 

„1.389.437,00“ zamjenjuje se brojkom „1.406.933,72“. Odnosi se na izmjene 
financijskog plana dječjeg vrtića koji je obrazloţila Marina Dţinić. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Budući da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku 7.6. 
na glasanje. 

           Općinsko vijeće općine Molve „JEDNOGLASNO“ je donijelo 
PROGRAM o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

naobrazbi na podruĉju Općine Molve u 2013. godini 

 

Toĉka 7.7. 

Razmatranje i donošenje 
Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na podruĉju 

Općine Molve u 2013. godini 
 

Mirjana Matoš navodi da u Programu javnih potreba u kulturi na području 

Općine Molve u 2013. godini  u točki III. brojka „756.600,00“ zamjenjuje se 

brojkom „641.600,00. U točki IV. podtočki 6. brojka „5.000,00“ zamjenjuje se 

brojkom „12.000,00“. Podtočka 8. briše se, a dosadašnje točke 9. i 10. postaju 

točke 8. i 9. U dosadašnjoj podtočki 11. koja postaje podtočka 10. brojka 

„20.000,00“ zamjenjuje se brojkom „18.000,00“.  

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Budući da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku 7.7. 

na glasanje. 
           Općinsko vijeće općine Molve „JEDNOGLASNO“ je donijelo 

PROGRAM o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na podruĉju 
Općine Molve u 2013. Godini 

 
Toĉka 7.8. 

Razmatranje i donošenje 

Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na podruĉju 

Općine Molve u 2013. godini 

          Mirjana Matoš navodi da u  programu javnih potreba u sportu na 
području Općine Molve u 2013. godini  u točki III. podtočki 6. brojka „15.000,00“ 

zamjenjuje se brojkom „22.600,00“. 
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U istoj točki  podtočki 9. brojka „47.000,00“ zamjenjuje se brojkom „39.400,00“. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Budući da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku 7.8. 

na glasanje. 
           Općinsko vijeće općine Molve „JEDNOGLASNO“ je donijelo 
PROGRAM o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na podruĉju 

Općine Molve u 2013. godini 

Toĉka 7.9. 
Razmatranje i donošenje 

Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na podruĉju 

Općine Molve u 2013. godini 

          Mirjana Matoš navodi da u planu javnih potreba u socijalnoj skrbi na 
području Općine Molve u 2013. godini  u točki IV. brojka „717.950,00“ 

zamjenjuje se brojkom „811.950,00“. 
U podtočki 2. brojka „30.000,00“ zamjenjuje se brojkom „50.000,00“. Pomoć u 
novcu samcima i obitelji 

U podtočki 4. brojka „133.000,00“ zamjenjuje se brojkom „200.000,00“. Pomoć 
za novorođenčad. 

U podtočki 8. brojka „40.000,00“ zamjenjuje se brojkom „47.000,00“. Stambeno 
zbrinjavanje romske obitelji. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Budući da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku 7.9. 
na glasanje. 

           Općinsko vijeće općine Molve „JEDNOGLASNO“ je donijelo 
PLANo izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na podruĉju 

Općine Molve u 2013. godini 

 

Toĉka 8. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju 

prijevoza redovnih uĉenika srednjih škola i studenata s podruĉja Općine 
Molve u školskoj godini 2012/2013. 

          Mirjana Matoš obrazloţila je Odluku i navodi da je bilo u planu 

sufinanciranje prijevoza za rujan – prosinac, pa bi se tako pomoglo i za razdoblje 

siječanj – lipanj, a iznosi su za relaciju Molve – Đurđevac 50,00 kuna i za relaciju 

Molve – Koprivnica 70,00 kuna. Također je i odluka Vlade RH da se sufinancira 

prijevoz za navedeno razdoblje. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Budući da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku 8. 
na glasanje. 
           Općinsko vijeće općine Molve „JEDNOGLASNO“ je donijelo 

ODLUKU o izmjeni Odluke o sufinanciranju prijevoza redovnih uĉenika 
srednjih škola i studenata s podruĉja Općine Molve u školskoj godini 

2012/2013. 
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Toĉka 9. 

Razmatranje i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 
obvezatnim podmirenjima dugovanja fiziĉkih i pravnih osoba u odnosu 

na Općinu Molve 

 
          Zdravko Ivanĉan – navodi da je stav općinskog vijeća da se ova odluka 

stavi izvan snage, odnosno ako  član nekog kućanstva ili OPG-a ima nepodmirena 
dugovanja prema Općini, ostali članovi i dalje  će imati pravo na pomoć od 

Općine u koje ulaze pomoći za novorođenče, socijalne pomoći i sl. Potraţivanja 
prema Općini će se naplatiti na neki drugi način, a dugovanja se ne otpisuju.   
          Predsjednik vijeća otvara raspravu 

          Stjepan Fosić navodi da je poštivao odluke vijeća i nije na svoju ruku 
ništa radio. Također napominje da to stavljanje izvan snage nije u redu. 

          Marijan Jaković napominje da će glasati protiv, jer je načelnik tu da štiti 
imovinu Općine Molve i mora naplatiti sva dugovanja prema Općini. Nije u redu 
traţiti od vijeća da oslobađa nečije dugove, a računovodstvo mora naplatiti 

dugovanje, jer taj novac pripada proračunu, te nije siguran kako će drţavna 
revizija reagirati na nenaplaćena potraţivanja koja se nisu htjela naplatiti. 

          Ivan Molnar istiće da svaka osoba ima svoj OIB, te nije za to da se cijelo 
kućanstvo maltretira, npr. unuk je član obitelji i duţan je općini, a njegova baka 

nije dobila boţićnicu od Općine. 
          Stjepan Fosić pita šta je sa onim ljudima koji su kredite vratili ili ih 
vraćaju? Dugovanja su se morala početi naplaćivati, jer sam ja kao načelnik bio 

odgovoran za sve. 
          Marijan Jaković napominje da je sve stvar Javnog natječaja, jer je prije 

bila klauzula da tko je duţan prema Općini nema pravo konzumirati novac, a 
vezati se uz OIB je zakonska obveza koju provodi računovodstvo, koje mora 
opomenuti načelnika ako se ne radi po zakonu. 

          Siniša Franĉić pita prijašnjega načelnika da li se je šta postiglo, odnosno 
da li su se naplatila dugovanja?  

          Stjepan Fosić odgovara da se je puno naplatilo i pročelnica zna koliko se 
je predmeta riješilo preko odvjetnika. 
           

          Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Jaković, Fosić i načelnik 
predsjednik zatvara raspravu i daje točku 9. na glasanje. 

          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ 
donijelo 
ODLUKU  o stavljanju izvan snage Odluke o obvezatnim podmirenjima 

dugovanja fiziĉkih i pravnih osoba u odnosu na Općinu Molve 

 

Toĉka 10. 

Razmatranje i donošenje Zakljuĉka o odobravanju okvirnog kredita po 
poslovnom raĉunu Općine Molve 

 

          Mirjana Matoš predlaţe se vijeću da se donese zaključak kako bi načelnik 

sklopio ugovor o korištenju okvirnog kredita, odnosno dopušteni minus po ţiro 
računu. Od Slatinske banke predloţen je iznos minusa do 900.000 kuna, koji 
iznos je bio ukalkuliran u ove izmjene proračuna. Minus bi se koristio iznimno za 

nepredviđene obveze, a ne za redovan rad. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
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          Stjepan Fosić podrţava minus jer je i prije korišten, ali pita za što se 

bude minus trošio? S obzirom da nema dugovanja, mišljenja je da će se koristiti 
za isplatu suše. 

           Marijan Jaković napominje da ne vidi ugovor i ne zna koje su kamate i 
rok, te da ne zna što znači minus. Isto tako navodi da Općini kredit nije potreba, 
a Zakon o izvršenju proračuna ne dozvoljava minuse. 

          Mirjana Matoš odgovara da načelnik moţe ići u minus ako ima kakve 
izvanredne izdatke.  

          Zdravko Ivanĉan – taj minus nije za isplatu suše, a ističe da se je prije u 
Podravskoj banci podizao minus. 

          Nakon rasprave predsjednik vijeća dao je točku 10. na glasanje.  

          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“ donijelo 

ZAKLJUĈAK o odobravanju okvirnog kredita po poslovnom raĉunu Općine 

Molve 

Toĉka 11.1 

Davanje suglasnosti Općinskom naĉelniku za donošenje zakljuĉka o 

sufinanciranju redovne kamate i troškova obrade namjenskih kredita: 

Soboslikara – liĉioca Nevena Lukunić, Petra Preradovića 4, Molve 

Toĉka 11.2. 

Poljoprivrednog gospodarstva Nikole Valentić, ĐurĊevaĉka 77, 

Molve 

           Mirjana Matoš navodi da se prema zamolbama koje su u prilogu 
materijala, Soboslikar Neven Lukunić  diţe kredit u iznosu od 90.000 kn u 

Slatinskoj banci na rok od pet godina, u svrhu kupnju skele za svoj rad. Druga 
zamolba je za Poljprivredno gospodarstvo Nikola Valentić koji bi podigao kredit u 

Erste banci u iznosu do 2.000.000,00 kn na sedam godina kojim bi 
reprogramirao stari kredit i kupio hranu za šest mjeseci. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Marijan Jaković ističe da vijeće mora znati koliko misli sufinancirati, a 
najbolji model koji Općina ima je onaj za operativni program od HBOR-a, 

odnosno banka odredi kamate, vijeće odlući koliko misli sufinancirati, te ovisno o 
mogućnosti proračuna Općine Molve plati, ako načelnik nema novaca onda se ne 
plaća i nema sufinanciranja. Ovim sadašnjim modelom potpisuje se ugovor na 7 

godina što je uvjet za plaćanje kamata koji se mora ispoštivati za navedeno 
razdoblje kredita. Pitanje je tko će ove ugovore ispoštivati do kraja ako Općina 

neće imati sredstava za plaćanje. Smatra da Općina mora imati fond za razvoj 
gospodarstva i poljoprivrede. 
          Nakon rasprave predsjednik vijeća daje točku 11.1 i 11.2. na glasanje. 

 
          Općinsko vijeće Općine Molve „JEDENOGLASNO“ je donijelo 

ZAKLJUĈAK o sufinanciranju redovne kamate i troškova obrade 
namjenskih kredita: 

Soboslikara – liĉioca Nevena Lukunić, Petra Preradovića 4, Molve 

Poljoprivrednog gospodarstva Nikole Valentić, ĐurĊevaĉka 77, Molve 

 

Toĉka 12. 

Razmatranje Izvješća i donošenje zakljuĉka o stanju kriminaliteta, 
javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na podruĉju 
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Policijske postaje ĐurĊevac za mjesece sijeĉanj, veljaĉu, ožujak i travanj 

2013. godin 

          Mirjana Matoš navodi da je izvješće za 4 mjeseca u sazivu, istiće da su u 

sijećnju bila dva kaznena djela u Molvama, u vjeljači nije bilo kaznenih djela, u 
Oţujku ih je bilo sedam od čega dva poznata i u travnju je zabiljeţeno jedno 
kazneno djelo. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu 

          Budući da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik daje točku 12. na 

glasanje. 

               Općinsko vijeće Općine Molve „JEDENOGLASNO“ je donijelo 
ZAKLJUĈAK o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne 

problematike na podruĉju Policijske postaje ĐurĊevac za mjesece 
sijeĉanj, veljaĉu, ožujak i travanj 2013. godine 

 
Toĉka 13. 

Donošenje Zakljuĉka o dopuni Zakljuĉka o mjerama lokalnih potpora 

koje Općina Molve namjerava financirati u prijelaznom razdoblju od 
tri godine prilikom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju 

Donošenje Zakljuĉka o dopuni Zakljuĉka o mjerama lokalnih potpora 
koje Općina Molve namjerava financirati u prijelaznom razdoblju od 

tri godine prilikom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju 

 

          Mirjana Matoš istiće da je vijeće prijavilo 14 mjera Ministarstvu 

Poljoprivrede gdje je bila obveza prijave do 01. oţujka. Sada bi nadopunili 
zaključak i dodali sredstva za proljetnu sjetvu u iznosu od 250.000 kn i taj bi 

zaključak bio dopunjen točkom 15 gdje se predviđaju sredstva za 2014. god. 
od 450.000 kn  i do 500 korisnika, a isto tako je i za 2015. godinu. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu 

             Zdravko Ivanĉan navodi da je to nuţna mjera koju Europska unija 
dozvoljava o čemu se je i informirao, tako da je sve u redu. U mjeru ulaze sve 

ratarske kulture koje ljudi siju. 
              Nakon kratke rasprave predsjednik vijeća daje točku 13. na glasanje   
          Općinsko vijeće Općine Molve „JEDNOGLASNO“  je donijelo     

 
ZAKLJUĈAK o dopuni Zakljuĉka o mjerama lokalnih potpora koje 

Općina Molve namjerava financirati u prijelaznom razdoblju od tri 
godine prilikom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju 
Donošenje Zakljuĉka o dopuni Zakljuĉka o mjerama lokalnih potpora 

koje Općina Molve namjerava financirati u prijelaznom razdoblju od 
tri godine prilikom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju 

 

Toĉka 14. 
Donošenje Odluke o subvenciji umjetnog osjemenjivanja plotkinja i 

pregleda mesa na trihinelu u 2013. godini 
     

          Zdravko Ivanĉan ukratko je objasnio vijeću da se je do sada raspisivao 
javni natječaj za prijavu umjetnog osjemenjivanja junica, krava i krmača kojim 
se je davalo 200,00 kuna poljoprivrednicima. Sada bi se išlo sa mjerom od 
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250,00 kuna sa javnim natječajem za prvih šest mjeseci, a od sedmog mjeseca 

ići će plaćanje direktrno Veterinarskoj stanici. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Budući da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik daje točku 14. na 
glasanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ 

donijelo 
ODLUKU o subvenciji umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa 

na trihinelu u 2013. godini 
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Svi usvojeni tekstovi odluka i drugih akata sastavni su dio ovog 
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