
 

ZAPISNIK 

s 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 26. studenog 2010. 

 

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

u sali za sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/10-01/14, URBROJ: 

2137/17-10-1 od 23. studenog 2010. godine. 

         

Sjednicu je u 9.10 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća, Marijan Jaković.  

 

Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve:  

1. Marijan Jaković, predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve 

2. Anto Marić 

3. Brankica Gregurić 

4. Draţen Kolarić 

5. Ivan Molnar 

6. Mijo Kovaček 

7. Zdravko Ivančan 

8. Đuro Šadek 

9. Josip Peti 

10. Vladimir Ivančan 

11. Srećko Cenkovčan 

12. Josip Cenkovčan 

13. Marijan Ivančan 

 

Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni: 

1. Stjepan Fosić, općinski načelnik, 

2. Ivan Gregurić, zamjenik općinskog načelnika, 

3. Ingrid Večenaj-Lončar, 

4. Mirjana Brkljačić, kao zapisničar  

 

Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 31. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Molve nazočno svih 13 članova Općinskog vijeća, te Vijeće moţe 

pravovaljano odlučivati. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na raspravu i usvajanje zapisnik s 28. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 13 glasova "ZA“ prihvatilo zapisnik s 28. 

sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na raspravu i usvajanje zapisnik s 29. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 13 glasova "ZA“ prihvatilo zapisnik s 29. 

sjednice Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća upitao je ţeli li tko od vijećnika dati dopunu Dnevnog reda 

te s obzirom da nije bilo nadopuna, predloţio je na usvajanje sljedeći 



 2 

D N E V N I  R E D  

 

1. Razmatranje financijskog plana za 2011. godinu te donošenje zaključka za Ţupu 

uznesenja Blaţene Djevice Marije Molve 

2. Rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Molve za 2011. godinu 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi na području 

Općine Molve 

4. Donošenje Odluke o pomoći za novorođeno dijete na području Općine Molve  

5. Razmatranje Financijskih izvještaja Općine Molve za razdoblje od 01.01. do 

30.09.2010. godine i donošenje Zaključka 

6. Razmatranje Financijskih izvještaja Dječjeg vrtića „Pčelica“ za razdoblje od 01.01. do 

30.09.2010. godine i donošenje Zaključka 

7. Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 

pedagošku godinu 2010/2011. i donošenje zaključka 

8. Razmatranje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne 

problematike na području PP Đurđevac za mjesece kolovoz i rujan 2010. godine i 

donošenje zaključka 

9. Pitanja vijećnika 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 13 glasova „ZA“ prihvatilo predloženi Dnevni red. 

 

Točka 1. 

Razmatranje financijskog plana za 2011. godinu te donošenje zaključka za Župu 

uznesenja Blažene Djevice Marije Molve 

Načelnik izlaţe da je proračunom za 2010. godinu predviđeno za Ţupu ukupno 150.000 

kn. Za redovan rad ţupe dat će se 15.000 kn, časnim sestrama isto 15.000 kn, za 

uređenje interijera Crkve Srca Isusova u Repašu 25.000 kn, za promjenu prozora na 

crkvi u Molvama 70.000 kn i za restauraciju zavjetne kapelice Majke Boţje 25.000. 

Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje 1. točku. 

Općinsko vijeće je s 8 glasova „ZA“ i 5 glasova „UZDRŽANI“ donijelo 

 

Zaključak o sufinanciranju Župe Blažene Djevice Marije - Molve u 2011. godini 

 

 

Točka 2. 

Rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Molve za 2011. godinu 

Načelnik predstavlja proračun za 2011. godinu u iznosu od 18.981.500,00 kn u skladu s 

predviđenim ostvarenjem proračuna za tekuću godinu. Odbor za financije razmatrao je 

prijedlog proračuna. Troškovi tzv. „hladnog pogona“ ostali su oko 10.000.000 kn. Navodi 

da se mora dovršiti uređenje Molve Greda i Repaša, kanalizacije u Marijanskoj ulici, P. 

Preradovića i Đurđevačkoj ulici. Za turizam se predviđa 100.000 kn, nastavlja se s 

izgradnjom komunalne infrastrukture u Brzdeljevoj, izgradnjom sunčane elektrane i 

mlina na Dravi. Otkupit će se zemljište u dijelu Gaica gdje se predviđa industrijska zona 

Istok. Namjerava se kupiti zgrada u Novom Vinodolskom za koju se proračunom za iduću 

godinu planira 2.000.000 kn te za kupnju zgrade PZ Virje 500.000 kn. Predviđa se i 

industrijska zona kod pročistača gdje se namjerava kupiti zemljište (50.000 kn). 



 3 

Subvencionirat će se kamate poljoprivrednicima i obrtnicima (250.000 kn) te 

poljoprivrednicima umjetno osjemenjivanje goveda (400.000 kn). Za tekuće i 

investicijsko odrţavanje planira se 300.000 kn, za šodrenje putova 85.000 kn. Za javnu 

rasvjetu predviđa se 240.000 kn te za odrţavanje rasvjete 40.000 kn, za izgradnju 

plinskih priključaka 85.000 kn, za izgradnju kolnih ulaza u Đurđevačkoj ulici 300.000 kn 

kao i za asfaltiranje produţetka ulice M.P.Miškine, a za asfaltiranje od vrtića do zadruge 

do centra 250.000 kn. Načelnik navodi da smo prisiljeni zakonski imati odorizatorsku 

stanicu za koju predviđamo 200.000 kn. Komunalije iz Đurđevca traţe da se stavi i 

stavka za mijenjanje 8 km plinovoda te za promjenu 300 brojila plina, za što načelnik 

napominje da su ih kupile privatne osobe, a da se mora plaćati samo baţdarenje. Za 

izgradnju glavne kanalizacije kod Sigečeca predviđa se 600.000 kn, za Dane Općine 

Molve 230.000 kn, za uređenje društvenog doma u Molve Gredama 300.000 kn i za 

uređenje u doma u Repašu 250.000 kn. U Repašu je ove godine utrošeno gotovo 

800.000 kn za asfaltiranje i uređenje dječjeg igrališta. Za stambeno zbrinjavanje roma 

predviđa se 30.000 kn. Za Osnovnu školu predviđa se ukupno 265.000 kn, za 

financiranje prijevoza učenicima i studentima 300.000 kn, za pomoći učenicima i 

studentima 400.000 kn. 

Zdravko Ivančan postavio je pitanje kako to da je prijedlog proračuna 18.981.500 kn, a 

na prošloj sjednici je predviđanje bilo 14.500.000. Pitao je što će se dogoditi sa stavkom 

predviđenom u ovoj godini za sunčane elektrane. Ingrid Večenaj-Lončar odgovara da 

projekt financira Ministarstvo te da će se umanjiti i na prihodovnoj strani. G. Z.Ivančan 

pita dalje čije je zemljište na dijelu gdje će biti industrijska zona Molve Istok. Također 

pita da je čuo da je natječaj za asfaltiranje u Repašu objavljen tek nakon izvedenih 

radova te zašto se natječaji ne objavljuju na oglasnoj ploči i internetu. Načelnik odgovara 

da su svi radovi objavljeni u Narodnim novinama i da su provođeni natječaji te poziva g. 

Ivančana da moţe izvršiti uvid u Općini. G. Z. Ivančan Postavlja pitanje da li Općina plaća 

plinske priključke. Načelnik odgovara da to općina financira, ostale su još za odraditi ulice 

M.P. Miškine i P. Preradovića. Općina je plaćala priključak kako se ne bi ponovo kopalo 

prilikom postavljanja javne rasvjete.  

G. Zdravko Ivančan pita namjerava li komunalno poduzeće biti distributer plina i vode te 

da vidi da se planiraju kapitalne pomoći. Načelnik odgovara da komunalno poduzeće ima 

puno posla i da su velike površine koje se kose. Komunalno društvo je sklopilo ugovor za 

čišćenje snijega s Fidesom. Ţupanijske ceste Ključeci, Konačka i Molve Grede Fides će 

očistiti, a komunalno društvo će fakturirati Ţupanijskim cestama. Ţupanijske ceste 

također plaćaju košnju bankina te se strojem koji se planira kupiti moţe fakturirati 

košenje Ţupanijskim cestama. G. Ivančan nadalje pita zašto se smanjuje naknada za 

djecu. Načelnik odgovara da se ne smanjuje naknada, već će ona iznositi 7.000 kn po 

djetetu, roditeljima se plaća vrtić, djeci se pomaţe školovanje, prehrana u školi. G. 

Ivančan postavlja upit što znači stavka od 1.100.000 kn, što gđa. Večenaj-Lončar  

pojašnjava da je to ukupan iznos iz općeg dijela proračuna, razvrstan u posebnom dijelu 

po stavkama. 

Marijan Jaković smatra da se predviđanja proračuna za 2011. godinu temelje, ne više na 

plansko-analitičkom predviđanju, već na trţišno-ekonomskoj analizi. Smatra da je 

proračun istinit i ostvariv, da su javni natječaji objavljivani sukladno zakonu bez 

dogovora načelnika i privrednika, kao što je bilo prije, te da su sada ušteđeni milijunski 

iznosi općini. Napominje da je svatko mogao sudjelovati u raspravi i u izmjenama 

prostornog plana. 

Načelnik izlaţe da su po njegovoj zamolbi stručne osobe iz Zavoda za prostorno 

uređenje, koje su izrađivale prostorni plan, obišle svaku farmu i svakoga tko je imao 

prijedloge za izmjene te su se pobrinuli da im se pomogne i omogući legalizacija. 

Ţupanijske ceste će preuzeti INI-nu cestu koju je potrebno popraviti i odrţavati. 

Mijo Kovaček navodi da se prijedlogom proračuna ide na zadovoljenje širokog aspekta 

potreba. Glavni izvor prihoda je naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina, koja je 

upitna. U proračunu ne vidi iskazane prihode od nefinancijske imovine – vraćanje 

pozajmica i kredita. Smatra nesvrhovitim raditi 3 poslovne zone, bolje bi bilo da se je 
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privelo funkciji zonu u Brzdeljevoj, jer u ovim zonama općina nije vlasnik zemljišta. 

Očekuje od načelnika obrazloţenje svrhovitosti investicije za kupnju zgrade u Novom 

Vinodolskom. Također pita što se namjerava sa zgradom PZ Virja. Osvrće se na izlaganje 

predsjednika vijeća i kaţe da se ne moţe govoriti da su se dogovarali i da se nisu 

provodili javni natječaji. Ne vidi na čemu su ušteđeni milijunski iznosi. Selsko komunalno 

društvo fakturira poslove da bi radnici dobili plaću i smatra da je usluga poskupljena za 

iznos PDV-a jer su prije isti posao obavljali djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela i za to 

dobivali plaću. 

Marijan Jaković odgovara da je bivši načelnik dogovarao poslove s g. Tošom te da se je 

laţno iskazivalo financijsko poslovanje, što piše na nalazu USKOK-a. Poglavarstvo je to 

moralo znati. Smatra da sada građani Općine Molve imaju 3,5 milijuna kuna izravnih 

transfera u novcu, dok je time što se nisu naplatile pozajmice omogućeno pojedincima da 

ostvare imovinsku korist, za što je Općina oštećena. 

Načelnik izvještava da će njegov zamjenik pozivati ljude radi vraćanja kredita. Ostalo je 

oko 1,5 milijuna duga po đačkim i studentskim kreditima jer se neki ljudi nisu javili i 

preko 2 milijuna duga za dane pozajmice. 

S obzirom da više nije bilo prijava, predsjednik vijeća zaključio je raspravu o prijedlogu 

proračuna Općine Molve za 2011. godinu. 

 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi na 

području Općine Molve 

Načelnik obrazlaţe izmjenu odluke u pogledu komunalne naknade radi plaćanja naknade i 

od strane osnovne škole i doma zdravlja koje su ţupanijske ustanove te takve ustanove 

plaćaju komunalnu naknadu i drugim općinama i gradovima. 

Općinsko vijeće je s 8 glasova „ZA“ i 5 glasova „UZDRŽANI“ donijelo 

Odluku o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Molve 

 

 

Točka 4. 

Donošenje Odluke o pomoći za novorođeno dijete na području Općine Molve 

Načelnik izlaţe da je neodrţiva dosadašnja stavka za sredstva za novorođenu djecu. 

Predlaţe da se po svakom djetetu koje se rodi daje 7.000 kn jer kasnije Općina 

sufinancira vrtić i školovanje. Ima saznanja da se novac ne koristi za djecu. 

Mijo Kovaček je mišljenja da se ostane kod prijašnje odluke, ali s obzirom da su to velika 

sredstva, da se ona rasporede na nekoliko godina, ovisno koliko ima prijašnje rođene 

djece u toj obitelji. 

Srećko Cenkovčan smatra da bi se trebao izmijeniti stavak 2. u članku 1. da roditelj ima 

prebivalište na području Općine Molve 5 godina jer bi se netko mogao doseliti na Molve 

samo da dobije pomoć i onda opet promijeniti prebivalište. Pročelnica odgovara da 

policija ne odobrava olako promjene prebivališta, a na predloţeni način bi se 

diskriminirale osobe koje su se moţda nedavno doselile, a namjeravaju ostati u Molvama. 

Predsjednik vijeća smatra da ne treba mijenjati prijedlog odluke. 

Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ZA“ i 6 glasova „UZDRŽANI“ donijelo 

Odluku o pomoći za novorođeno dijete na području Općine Molve 
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Točka 5. 

Razmatranje Financijskih izvještaja Općine Molve za razdoblje od 01.01. do 

30.09.2010. godine i donošenje Zaključka 

Ingrid Večenaj-Lončar izlaţe Financijske izvještaje Općina Molve za prvih 9 mjeseci 2010. 

godine. Prihodi su ostvareni u iznosu 12.750.329 kn, rashodi 10.230.411 kn. Rashodi za 

nabavu nefinancijske imovinu su iznosili 1.981.327 kn, primici od financijske imovine i 

zaduţivanja 253.105 kn, izdaci za financijsku imovinu 281.450 kn. Rezultat poslovanja u 

9 mjeseci je manjak prihoda i primitaka od 1.705.418 kn.  

U izvještaju o novčanim tijekovima primici poslovanja su 12.750.327 kn, izdaci 

10.138.934 kn. Izdaci za nabavu nefinancijske imovine 2.592.392 kn. Primici od 

financijske imovine 253.105 kn, izdaci za financijsku imovinu 281.450 kn.  

Iz izvještaja o obvezama za razdoblje od 1.7. do 30.9.2010. vidljivo je da je stanje 

obveza na početku razdoblja bilo 3.128.128 kn, u zadnja 3 mjeseca povećanje obveza 

iznosilo je 4.785.207 kn. Podmirene su obveze u iznosu 5.238.121 kn, a stanje obveza 

na kraju izvještajnog razdoblja 2.675.214 kn. 

Predsjednik vijeća pita koliko se još predviđa prihoda do kraja godine, a gđa. Večenaj 

smatra da bi trebalo uprihodovati oko 3 milijuna kuna te napominje da je nekim 

udrugama isplaćeno 100%, a ostalima oko 70% sredstava. 

 

Općinsko vijeće je s 12 glasova „ZA“ i 1 glasom „UZDRŽANI“ donijelo 

Zaključak o usvajanju Financijskih izvještaja Općine Molve za razdoblje od 

01.01. do 30.09.2010. godine 

 

 

Točka 6. 

Razmatranje Financijskih izvještaja Dječjeg vrtića „Pčelica“ za razdoblje od 

01.01. do 30.09.2010. godine i donošenje Zaključka 

Ingrid Večenaj-Lončar izlaţe da su ukupni prihodi vrtića u prvih 9 mjeseci 

iznosili1.030.178 kn, a ukupni rashodi 1.052.406 kn. 

Vladimir Ivančan navodi da je Upravno vijeće raspravljalo o mogućnosti promjene cijene 

vrtića u idućoj godini. 

Općinsko vijeće s 10 glasova „ZA“ i 3 glasa „UZDRŽANI“ donijelo je 

Zaključak o usvajanju Financijskih izvještaja Dječjeg vrtića „Pčelica“ za 

razdoblje od 01.01. do 30.09.2010. godine 

 

 

Točka 7. 

Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 

pedagošku godinu 2010/2011. i donošenje zaključka 

Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje 

točku te je  

Općinsko vijeće s 13 glasova „ZA“ donijelo 

Zaključak o suglasnosti na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ 

Molve za pedagošku godinu 2010/2011. 
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Točka 8. 

Razmatranje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge 

prekršajne problematike na području PP Đurđevac za mjesece kolovoz i rujan 

2010. godine i donošenje zaključka 

Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje 

točku te je  

Općinsko vijeće s 13 glasova „ZA“ donijelo 

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge 

prekršajne problematike na području PP Đurđevac za mjesece kolovoz i rujan 

2010. godine 

 

S obzirom da nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 11.10 

sati. 

 

    Zapisničar           PREDSJEDNIK 

Mirjana Brkljačić         Marijan Jaković 

 

 

 

 

 

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


