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 ZAPISNIK 

sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 30. svibnja 2018. godine 

 

 

          Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, na Trgu kralja Tomislava 32, u sali za sastanke. 

          Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/5, URBROJ: 2137/17-01-18-1 od 25. svibnja 

2018. godine. 

 

          Sjednicu je u 10.00 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Tuba.  

 

Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Siniša Frančić, 

2. Zlatko Senjan, 

3. Zdravko Tuba, 

4. Mirko Paša, 

5. Valentina Kopričanec, 

6. Spomenka Žufika, 

7. Stjepan Fosić,  

8. Zlatko Vargić, 

9. Franjo Andrašić, 

10. Stanko Molnar. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Katica Kapić 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve, 

2. Martin Tuba, zamjenik načelnika Općine Molve, 

3. Marina Džinić, viši savjetnik za financije i računovodstvo, 

 

Predsjednik Općinskog vijeća (dalje u tekstu: Predsjednik vijeća) konstatirao je da je na početku 

14. sjednice Općinskog vijeća nazočno 10 članova Općinskog vijeća te da Vijeće može pravovaljano 

odlučivati.  

Predsjednik vijeća pozvao je članove Općinskog vijeća da iznesu svoje primjedbe na zapisnik 

sa 13. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“  i 1 „SUZDRŽAN“  usvojilo zapisnik s 13. 

sjednice Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 
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DNEVNI RED 

1. Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Molve za 2017. godinu 

s izvršenjem Plana razvojnih programa, 

 

2. Razmatranje i donošenje Zaključka na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg 

vrtića "Pčelica" Molve za 2017. godinu, 

 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za 

novorođeno dijete s područja Općine Molve, 

 

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu u djece u Dječji vrtić 

"Pčelica" Molve za pedagošku godinu 2018/2019., 

 

5. Pitanja  i prijedlozi vijećnika,  

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 9 glasova „ZA“ i 1 "PROTIV" usvojilo predloženi Dnevni 

red. 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Molve za 2017. 

godinu s izvršenjem Plana razvojnih programa 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 MARINA DŽINIĆ - u materijalima ste dobili Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine 

Molve za 2017. godinu i dobili ste također i obrazloženje koje pojašnjava odstupanje izvršenja u odnosu 

na plan i izvršenje plana razvojnih programa, s time da je po novom pravilniku o izvršenju koji je na 

snazi od listopada 2017. godine propisano da obrazloženje mora biti dopunjeno još nekim podacima što 

je i učinjeno, a to su podaci o stanju nenaplaćenih potraživanja, stanju nepodmirenih dospjelih obveza i 

stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka. Što se tiče samog izvještaja o izvršenju 

proračuna on zadovoljava sve forme koje su propisan,a i  mi smo se već dotaknuli samog rezultata 

ostvarenih prihoda, rashoda, primitaka i izdataka kroz godišnje financijske izvještaje koji su bili 

prezentirani na 12. sjednici Općinskog vijeća. Ono što bih ponovno napomenula je sam rezultat koji nas 

najviše interesira, a to je manjak od 2.650.422,47 kn, s time da smo prvim izmjenama i dopunama 

proračuna za 2018. godinu uvrstili taj manjak u pokriće i kroz projekcije za 2019. godinu. U 

konsolidiranom izvještaju imamo ukupan manjak od 2.734.313,50 kn. Predsjednik vijeća otvara 

raspravu. 

 FOSIĆ STJEPAN - stvarnost je jedno, a papiri su sasvim drugo. Gospodina načelnika opet 

pitam kada ćemo imati virmane na stolu da vidimo koliko ste dužni i koliki je taj dug. Od 31.12.  nije se 

moglo puno toga promijeniti, a nastale su nove obveze. Banka 1.200.000,00 kn, odvjetnica 360.000,00 

kn i drugi skriveni troškovi iz kojih se ne vidi što nije dobro, a sve se vidi iz rezultata. Općina je 

institucija koju ste vi uništili i srozali na dno. Prijavit ću Vas povjerenstvu za sukobe, a narod nas je 

birao da zastupamo Općinu Molve. Nismo dobili nikakve odgovore koje smo tražili, a Vama je to 

zakonska obveza da vijećnik ima pravo na uvid i da ima pravo svaki dan doći u općinu i pitati. Neću 

stvarati probleme zaposlenicima jer je struktura ponašanja vlasti da ljudi stradaju, ali pao je Sanader, 

pao je Kolar tako će pasti i Zdravko Ivančan sa ovim neradom i uništenjem. Vrtić ima dugovanje od 

85.000,00 kn, zašto ti roditelji ne plaćaju obaveze? Ali nisu roditelji krivi nego je kriva naša institucija 
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sa Zdravkom Ivančanom na čelu koji ne plaća našem vrtiću obveze koje ima u proračunu uzastopno 

dvije godine. Što se tiče amandmana koje smo podnijeli treba staviti u dnevni red. 

 ZDRAVKO IVANČAN - što se tiče ostvarenja prihoda i primitaka za 2017. godinu jasno se 

vidi da su izglasana sva izvješća i mogu se vidjeti sva potraživanja ili svi prihodi, a vi ste g. Fosić dobili 

dopis da možete doći svaki dan u Općinu pogledati izvode, plaćanja, pa me čudi zašto Vas nema. Vi ste 

došli s amandmanom i niste ništa pitali. Mogli ste doći u Općinu kako bi vam naši zaposlenici pomogli 

napisati dopis kao i amandmane. Morali ste znati da se amandmani podnose na proračun. Obaveze se 

izvršavaju zadnjih godinu dana i uspjeli smo s 31.12.2017.  smanjiti ih na 2.700.000,00 kn što je stvarni 

podatak, a ako vi mislite da je lažni to je vaše mišljenje. Samo želim stvarno stanje prenijeti Vama i 

očekujem da će do kraja godine te obveze biti podmirene, tako da u 2019. godinu uđemo sa minimalnim 

obavezama prenijetim iz prošlog razdoblja. Vrtić se nije mogao podmiriti zbog prevelikog smanjenja od 

rudne rente  koja je zadnje 4 godine smanjena za nekih 35 milijuna kuna. Od projekata mogu reći da će 

se vrlo brzo završiti prije svega radovi na Dječjem vrtiću. 

 FOSIĆ STJEPAN – minusa si pokrio s tuđim novcem koji je bio namijenjen za odvjetnicu, ali 

si stvorio drugi minus. Znam da ove amandmane ne možete riješiti jer treba osigurati sredstva. Meni 

nije problem doći u općinu svaki dan, ali ne želim radnike maltretirati jer ćeš im svašta govoriti. 

 STANKO MOLNAR - naknada troškova zaposlenima konkretno gledam stavku stručno 

usavršavanje gdje je  stavka smanjenja sa 13.000,00 kn na 3.000,00 kn.Što to znači: da djelatnice ne idu 

na stručna usavršavanja ili seminara nema. Zašto je tako drastičan pad stručnih usavršavanja djelatnika? 

Drugo pitanje je povećanje reprezentacije sa 260.000,00 kn na 400.000,00 kn. Na što se odnosi? 

 ZDRAVKO IVANČAN - nije bilo potrebe jer Libusoft odrađuje za nas veći dio poslova. Kada 

je naša pročelnica Mirjana odlazila rekla je da se više ne želi usavršavat, te da ne može raditi javnu 

nabavu za općinu i predložila je da uzmemo konzultante koji su prihvatljivi trošak i uzeli smo ljude koji 

imaju certifikate i mogu odraditi tu vrstu posla za nas. Naša nova pročelnica ima sve certifikate za javnu 

nabavu tako da nije bilo potrebe za usavršavanjem. Što se tiče reprezentacije udruge su imale proslave 

i to počevši od dragovoljaca, vatrogasaca zatim spomen dr. Ivančan, uzorne žene, stiglo nam je 400 

hodočasnika, kalendari, Mil, pokloni djeci u osnovnoj školi, znači sve se knjiži na teret  reprezentacije. 

 Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku na donošenje. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 4 "PROTIV" donijelo 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Molve za 2017. godinu s izvršenjem Plana 

razvojnih programa 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Zaključka na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg 

vrtića "Pčelica" Molve za 2017. godinu 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 MARIN DŽINIĆ - što se tiče Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića 

za 2017. godinu propisano je člankom 50. Statuta dječjeg Vrtića da ono razmatra i donosi obračun  

Financijskog plana Dječjeg vrtića, ali uz suglasnost osnivača što je ujedno razlog zašto je ovo točka 

dnevnog reda. Godišnji financijski izvještaji Dječjeg vrtića bili su prezentirani na sjednici upravnog i 

općinskog vijeća s time da je sam godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana prezentiran na 47. 

sjednici Upravnog vijeća  koje ga je i donijelo 24.4.2018. godine. 
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 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo, te predsjednik vijeća daje točku na donošenje. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 3 "PROTIV" donijelo  

  

Zaključak na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve  

za 2017. godinu 

 

Točka 3.  

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za 

novorođeno dijete s područja Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

 ZDRAVKO IVANČAN - na tragu prošle godine na ograničenje koje smo imali zbog 

nedostatka financijskih sredstava, bili smo prisiljeni ograničiti plaćanja na 2.000,00 kn odnosno do 

10.000,00 kn po kućanstvu. Tako da ovi koji imaju pravo na drugu i treću ratu od 6.500,00 kn predlažem 

općinskom vijeću da donese ovu odluku kojom bi izvršili sva plaćanja prema korisnicima koji su 

ostvarili prava iz prošlih godina. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 FOSIĆ STJEPAN - ova opcija je bolja kako bi platio ljudima nego da ljudi idu ostvarivat svoja 

prava preko suda, a ovo je dobra varijanta i dobra opcija. Moramo zajedno sjesti i okviriti proračuna na 

10 milijuna, a prvo svesti obaveze na nulu. 

 STANKO MOLNAR - znači ovih 6.500 kn je druga i treća rata, a da li se zna koliko je ukupan 

iznos koji se za to treba izdvojiti?  

 ZDRAVKO IVANČAN - oko 150.000 kn. 

 Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku na donošenje. 

  Općinsko vijeće Općine Molve sa 7 glasova „ZA“, 1 „PROTIV“  i 2 "SUZDRŽAN" donijelo  

 

Odluku o izmjeni Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete s 

područja Općine Molve u 2018. godini 

 

 Zdravko Tuba napušta sjednicu u 10,42h 

 Vođenje sjednice nastavlja potpredsjednik Franjo Andrašić. 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu u djece u 

Dječji vrtić "Pčelica" Molve za pedagošku godinu 2018/2019. 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

 MARINA DŽINIĆ – na  Upravnom vijeću Vrtića  ravnateljica je  na 47. sjednici obrazložila 

da je bio javni natječaj do 15.5. gdje je pristiglo 11 zamolbi,  a što se tiče povjerenstva za upis članovi 
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su bili: Anđelka Kolar, Filip Adaković, pedagog i ravnateljica Sanja Škurdija koji su pregledali zamolbe 

i napravili listu reda prvenstva s time da je sedmero djece  upisano u jaslice dok za mlađu skupinu nije 

bilo prijavljeno novo dijete. Za stariju skupinu bilo je dvoje nove djece, a dvoje djece ja na listi čekanja 

dok ne navrše godinu dana kada će biti i upisani. Ukupno je 50-ero djece polaznika vrtića od čega je 11-

ero u jaslicama, 16-ero djece u mješovitoj skupini i 23-oje djece je u starijoj mješovitoj skupini. 

  

 Potpredsjednik otvara raspravu. 

  

 FOSIĆ STJEPAN - da li tete zadovoljavaju tih 50 djece? 

  

 STANKO MOLNAR - za svaku skupinu su dovoljne dvije tete. 

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ - koji dio vrtića se dograđuje? 

 

 ZDRAVKO IVANČAN - na natječaj su pristigle dvije ponude koje još nismo prihvatili, a 

najvjerojatnije i ne budemo, tako da idemo na još jedno raspisivanje budući da su na ponudama 

previsoke cijene.  Mijenjat će se krovište koje je mijenjano 2011. godine, a vidi se da nije bilo dobro 

napravljeno i mijenjaju se prozori i vrata. 

 

 FOSIĆ STJEPAN - zašto spominješ 2011. godinu? Dobro znaš kakvo je stanje ostavio Kolar 

jer si ti bio vijećnik. Vrtić je prokišnjavao, bilo je nepodmirenih obaveza. Išli smo sa najjeftinijom 

opcijom. Stavljali smo šindru na šindru jer crijep nije mogao ići kad su Kolar i Toš stavili male rogove 

koji ne mogu držati crijep. 

  

 Nakon rasprave potpredsjednik daje točku na donošenje. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA" donijelo  

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o upisu u djece u Dječji vrtić "Pčelica" Molve za 

pedagošku godinu 2018/2019. 

 

Točka 5. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 FOSIĆ STJEPAN - pročelnice nema pa ću pitati načelnika gdje je Rješenje presude o Kolaru 

i da li je pravomoćna? Tu je općina oštećena za milijun kuna pa zašto to vijeće nije raspravilo i želim 

vidjeti tu presudu da li je pravomoćna. 

 

 ZDRAVKO IVANČAN - odgovara da je presuda u Županijskom sudu u Zagrebu i ne mogu 

reći detalje na koji način se Općina bude ponesla, ali jako dobro znamo razgovarajući sa odvjetnikom 

da za one koje su oštetili Općinu bude pokrenut postupak protiv njih. Nije pravomoćno jer ima rok žalbe. 

To su jako komplicirani procesi koje mi ne možemo protumačiti. Prošle godine smo dobili 500.000 kn 

što nam je Croatia banka platila i taj proces je završen što je banka prijavila na reviziju. Odvjetnica je 

pogriješila kada je ispostavila račun općini na 360.000 kn u veljači prošle godine, a nije imala osnove 

to napraviti i htjela je poslati ovrhu. Mi smo račun vratili po naputku našeg odvjetnika Lackovića nakon 

čega je ona pokrenula tužbu i htjela je ovršiti općinu za tih 360.000 kn, a proces još nije bio završen. 

Nakon toga je u sedmom mjesecu povukla tužbu jer nije bilo osnove. Prošli tjedan je ispostavila račun 

i situacija je čista. Sada ne možemo znati da li će sud poništiti drugostupanjsku presudu. Općina bi 

trebala tužiti Croatia banku za prvu mjenicu koju je naplatila u iznosu od 450.000 kn. Sada po ovoj 

drugoj presudi Kolar i Toš su djelomično oslobođeni krivnje i čujem da se oni sada žale.  

 

G. Fosić se nadovezuje i ne vjeruje da općina nije dobila Riešenje. 
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 STANKO MOLNAR - moje pitanje odnosi se na komunalnu naknadu, ljudi me pitaju za to. 

Imam jedan primjer grada Rijeke gdje je jedan metar kvadratni 30 lipa, a u Molvama je 40 lipa. Osnovna 

škola je dobila komunalnu naknadu 180.000 kn, a čuo sam da je oslobođena plaćanja. Načelnik odgovara 

da nije oslobođena.  

 

 STJEPAN FOSIĆ- Kolar kada je bio načelnik nije naplaćivao školi komunalnu naknadu, a sve 

druge općine jesu. Budući da županija plaća za školu, naš novac je ostajao županiji. Znači Općina naplati 

županiji, a Općina dio tog novca daje školi.  

 

 Nakon rasprave potpredsjednik vijeća daje točku na donošenje. 

 

Potpredsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 11.22 sati. 

 

KLASA: 021-05/18-01/5 

URBROJ: 2137/17-02-18-2 

Molve, 30. svibnja 2018. 

 

ZAPISNIČAR:           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Marina Džinić, dipl.oec.               Zdravko Tuba 

 

 

 

 

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


