
 

ZAPISNIK 

s 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 6. prosinca 2010. 

 

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

u sali za sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/10-01/15, URBROJ: 

2137/17-10-1 od 2. prosinca 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. Josip Peti 

9. Vladimir Ivančan 

10. Srećko Cenkovčan – prisutan od 9.15 sati 

11. Josip Cenkovčan 

12. Marijan Ivančan 

Sjednici nije nazočio vijećnik Đuro Šadek. 

 

Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni: 

1. Stjepan Fosić, općinski načelnik, 

2. Ivan Gregurić, zamjenik općinskog načelnika, 

3. Marina Dţinić, 

4. Mirjana Brkljačić, kao zapisničar  

 

Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 32. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Molve nazočno 11 članova Općinskog vijeća, te Vijeće moţe pravovaljano 

odlučivati. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na raspravu i usvajanje zapisnik s 31. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova "ZA“ prihvatilo zapisnik s 31. 

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 
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D N E V N I  R E D  

 

1. Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Molve za 2011. godinu 

2. Razmatranje i donošenje Plana razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2011. 

do 2013. godine 

3. Razmatranje i donošenje Projekcija proračuna Općine Molve za razdoblje 2012. do 

2013. godine 

4. Razmatranje i donošenje: 

2.1. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Općine 

Molve u 2011. godini 

2.2. Program javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu na području Općine 

Molve u 2011. godini 

2.3. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2011. 

godini 

2.4. Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi na području Općine Molve u 

2011. godini 

2.5. Programa javnih potreba u športu na području Općine Molve u 2011. godini 

2.6. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2011. godini 

2.7. Programa odrţavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 

2011. godini 

2.8. Programa unapređenja stočarstva i zaštite zdravlja pučanstva na području Općine 

Molve u 2011. godini 

2.9. Programa o utrošku sredstava šumskog doprinosa na području Općine Molve u 

2011. godini 

5. Rasprava i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na: Odluku o odobravanju 

sredstava za Boţićnice u 2010. godini zaposlenicima Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve i 

sredstvima za dar djetetu koje je osigurano po roditelju zaposlenom u Dječjem vrtiću 

„Pčelica“ Molve 

6. Rasprava i donošenje Zaključka o isplati boţićnica članovima Općinskog vijeća te 

članovima mjesnih odbora Općine Molve u 2010. godini 

7. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog 

plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2011. godinu 

8. Razmatranje i donošenje Konsolidiranog Proračuna Općine Molve za 2011. godinu 

9. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Molve za 2011. 

godinu 

10. Razmatranje i donošenje Plana nabave za 2011. godinu 

11. Pitanja vijećnika 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 11 glasova „ZA“ prihvatilo predloženi Dnevni red. 
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Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Molve za 2011. godinu 

Načelnik napominje da je proračun usaglašen na prethodnoj sjednici te se nije mijenjao. 

 

S obzirom da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje na glasovanje 1. 

točku. 

Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ZA“ i 4 glasa „UZDRŽANI“ donijelo 

 

Proračun Općine Molve za 2011. godinu 

 

Sjednici se u 9.15 sati pridružuje vijećnik Srećko Cenkovčan te vijeće nastavlja rad s 12 

prisutnih vijećnika. 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Plana razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 

od 2011. do 2013. godine 

 

S obzirom da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje na glasovanje 2. 

točku. 

Općinsko vijeće je s 8 glasova „ZA“ i 4 glasa „UZDRŽANI“ donijelo 

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje od 2011. do 2013. godine 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Projekcija proračuna Općine Molve za razdoblje 2012. 

do 2013. godine 

 

Marina Dţinić obrazlaţe da se Projekcija proračuna donosi na drugoj razini, temeljem 

uputa Ministarstva financija. U materijalima je predano detaljnije razgraničenje po 

razdredima i kontnom planu na 3. razini.  

 

Općinsko vijeće je s 8 glasova „ZA“ i 4 glasa „UZDRŽANI“ donijelo 

Projekcije proračuna Općine Molve za razdoblje 2012. do 2013. godine 

 

Točka 4. 

4.1.    Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba u predškolskom 

odgoju i naobrazbi na području Općine Molve u 2011. godini 

S obzirom da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje na glasovanje 

predloženu podtočku. 

 

Općinsko vijeće je s 9 glasova „ZA“ i 3 glasa „UZDRŽANI“ donijelo 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi  

na području Općine Molve u 2011. godini 
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4.2.    Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba u osnovnom i 

srednjem školstvu na području Općine Molve u 2011. godini 

Načelnik pojašnjava da se program nastavlja na proračun po stavkama koje se tiču 

osnovnog i srednjeg školstva. 

Mijo Kovaček ukazuje na pogrešku u programu u kojem stoji riječ poglavarstvo te 

pogrešan datum, radi ispravka prije objave. 

 

Općinsko vijeće je s 9 glasova „ZA“ i 3 glasa „UZDRŽANI“ donijelo 

Program javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu na području Općine 

Molve u 2011. godini 

 

 

4.3.    Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na 

području Općine Molve u 2011. godini 

Načelnik navodi da će Općina i dalje nastavljati pomagati u dijelu potreba socijalne skrbi. 

Mijo Kovaček postavlja upit je li u 2010. godini provedeno cijepljenje djece protiv HPV-a, 

na što pročelnica odgovara da su sredstva uplaćena Hrvatskom zavodu za javno 

zdravstvo, za cijepljenje djevojčica sedmih razreda te se sredstva planiraju i za 2011. 

 

Općinsko vijeće je s 10 glasova „ZA“ i 2 glasa „UZDRŽANI“ donijelo 

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi  

na području Općine Molve u 2011. godini 

 

4.4.    Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj 

kulturi na području Općine Molve u 2011. godini 

Načelnik napominje da će Općina pomoći u financiranju, ukoliko će tko imati kakve 

potrebe. 

Vladimir Ivančan predlaţe da predsjednici udruga podnesu načelniku programe za iduću 

godinu. 

Općinsko vijeće je s 9 glasova „ZA“ i 3 glasa „UZDRŽANI“ donijelo 

Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi  

na području Općine Molve u 2011. godini 

 

4.5.    Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba u športu na području 

Općine Molve u 2011. godini 

Načelnik napominje da su sve športske udruge predviđene programom. 

S obzirom da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje na glasovanje 

predloženu podtočku. 

 

Općinsko vijeće je s 8 glasova „ZA“ i 4 glasa „UZDRŽANI“ donijelo 

Program javnih potreba u športu na području Općine Molve u 2011. godini 
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4.6.    Razmatranje i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Molve u 2011. godini 

Načelnik navodi da će se od početka godine krenuti s postupcima javne nabave za 

projekte obuhvaćene programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a 

odrađivat će se ovisno o pritjecanju sredstava od naknade za eksploataciju mineralnih 

sirovina. 

Mijo Kovaček traţi da se rabi sluţbeni naziv ulice te da u programu stoje riječi „dio 

Marijanske ulice“, bez naziva „Sigečec“. 

 

Općinsko vijeće je s 9 glasova „ZA“ i 3 glasa „UZDRŽANI“ donijelo 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

na području Općine Molve u 2011. godini 

 

4.7.    Razmatranje i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Molve u 2011. godini 

Načelnik ukazuje da je Općina Molve jedna od rjeđih koja se toliko brine o odrţavanju 

komunalne infrastrukture te, da se nada da će se sve značajnije nerazvrstane ceste 

asfaltirati. 

 

Općinsko vijeće je s 9 glasova „ZA“ i 3 glasa „UZDRŽANI“ donijelo 

Program održavanja komunalne infrastrukture  

na području Općine Molve u 2011. godini 

 

4.8.    Razmatranje i donošenje Programa unapređenja stočarstva i zaštite 

zdravlja pučanstva na području Općine Molve u 2011. godini 

Na pitanje Zdravka Ivančana hoće li se iduće godine provesti dezinsekcija, odnosno 

prskanje protiv komaraca, načelnik odgovara da se nada da hoće. 

Zdravko Ivančan ukazuje da se od 1.6.2011. godine subvencije poljoprivrede neće moći 

davati na dosadašnji način, na što pročelnica odgovara da je općina dobila dopis u kojem 

stoji da će se u cijeloj idućoj godini potpore moći provoditi na dosadašnji način. 

 

Općinsko vijeće je s 9 glasova „ZA“ i 3 glasa „UZDRŽANI“ donijelo 

Program unapređenja stočarstva i zaštite zdravlja pučanstva  

na području Općine Molve u 2011. godini 

 

4.9.    Razmatranje i donošenje Programa o utrošku sredstava šumskog 

doprinosa na području Općine Molve u 2011. godini 

Načelnik pojašnjava da općini doprinosi dolaze od Hrvatskih šuma i od mineralnih 

sirovina te da sredstva od šumskog doprinosa na području Općine molve iznose 

20.000,00 kn. 

Marijan Jaković daje primjedbu da je oko škole trebalo odavno biti asfaltirano te da bi se 

do 2013. godine asfaltiranje nerazvrstanih cesta kroz sufinanciranje inozemnih fondova i 

ministarstva, trebalo privesti kraju. 
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Zdravko Ivančan je mišljenja da bi se sredstva od šumskog doprinosa trebala namijeniti 

čišćenju bankina. Načelnik odgovara da će se za to pobrinuti Selsko komunalno društvo, 

ali da će traţiti naplatu od Ţupanijskih cesta koje su ih duţne urediti. 

Marijan Jaković moli da se pripremi točka vezana uz program rada Selskog komunalnog 

društva te da vijećnici čim više sudjeluju u odborima i da daju prijedloge. 

 

Općinsko vijeće je s 8 glasova „ZA“ i 4 glasa „UZDRŽANI“ donijelo 

Program o utrošku sredstava šumskog doprinosa  

na području Općine Molve u 2011. godini 

 

Točka 5. 

Rasprava i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o odobravanju 

sredstava za Božićnice u 2010. godini zaposlenicima Dječjeg vrtića „Pčelica“ 

Molve i sredstvima za dar djetetu koje je osigurano po roditelju zaposlenom u 

Dječjem vrtiću „Pčelica“ Molve 

Pročelnica pojašnjava da je Upravno vijeće dječjeg vrtića donijelo Odluku u petak te je 

stoga danas dana vijećnicima na sjednici. 

Vladimir Ivančan izlaţe da su boţićnice smanjene u odnosu na prošlu godinu te iznose 

1.000,00 kn, a za dar djetetu zaposlenici dobivaju 600,00 kn. Odluka na Upravnom 

vijeću je donesena jednoglasno. Također napominje da je s načelnikom dogovoreno da i 

zaposlenici Jedinstvenog upravnog odjela dobiju isti iznos boţićnice. Poziva vijećnike na 

priredbu dječjeg vrtića u 16.00 sati, kojom prigodom će se djeci podijeliti darovi. Poklone 

je pripremila knjiţara Matovina u iznosu od 120,00 kn po djetetu, u suradnji s 

odgajateljicama. 

Predsjednik vijeća daje primjedbu da se vijećnike inače ne poziva na manifestacije te da 

bi trebali dobivati pisane pozivnice. Primjedbi se pridruţuje Brankica Gregurić te ukazuje 

da vijeće odobrava udrugama financijska sredstva, a da vijećnicima niti jedna udruga nije 

poslala kakvu pozivnicu. 

 

Općinsko vijeće je s 8 glasova „ZA“ i 4 glasa „UZDRŽANI“ donijelo 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na 

 Odluku o odobravanju sredstava za Božićnice u 2010. godini zaposlenicima 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve i sredstvima za dar djetetu koje je osigurano po 

roditelju zaposlenom u Dječjem vrtiću „Pčelica“ Molve 

 

Točka 6. 

Rasprava i donošenje Zaključka o isplati božićnica članovima Općinskog vijeća 

te članovima mjesnih odbora Općine Molve u 2010. godini 

Načelnik predlaţe da se članovima Općinskog vijeća te članovima mjesnih odbora isplate 

boţićnice u iznosu od 500,00 kn neto. 

Mijo Kovaček ukazuje na pogrešku u datumu i broju sjednice u glavi zaključka, na što 

pročelnica odgovara da je već primijetila pogrešku i da će ju ispraviti. 

Općinsko vijeće je s 8 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 3 glasa „UZDRŽANI“ donijelo 

Zaključak o isplati božićnica članovima Općinskog vijeća te članovima  

mjesnih odbora Općine Molve u 2010. godini 
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Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog 

Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2011. godinu 

Marina Dţinić navodi da je prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 

2011. godinu bio na sjednici Dječjeg vrtića te je usvojen. Za 2011. godinu se predviđa 

financiranje rashoda Dječjeg vrtića od strane Općine Molve u iznosu od 1.398.600,00 kn, 

dok su ostala sredstva za rashode iz vlastitih sredstava vrtića u iznosu od 196.100,00 kn. 

Za 2012. i 2013. godinu je također napravljen prijedlog ukupnih prihoda i rashoda. Za 

2012. procjena je da će se iz proračuna Općine Molve financirati 1.358.600,00 kn, a za 

2013. godinu 1.577.100,00 kn. 

Vladimir Ivančan navodi da je Upravno vijeće jednoglasno prihvatilo prijedlog financiranja 

vrtića. Cijena vrtića se za sada neće mijenjati, a najveći prioritet je sigurnost djece u 

vrtiću. 

Marijan Jaković ukazuje da Grad Zagreb ima razrede prema primanjima roditelja te se 

ovisno o primanjima plaća cijena vrtića. Podsjeća da se je i na Općinskom vijeću u 

Molvama o tome raspravljalo prije godinu dana. 

Vladimir Ivančan postavlja pitanje kako bi trebalo rangirati poljoprivrednike i njihova 

primanja te smatra da prijedlog gradonačelnika Bandića neće proći. 

Zdravko Ivančan govori da do 2-3 godine Grad Zagreb daje subvencije do 20.000 kn 

godišnje te da u tom slučaju nije problem platiti vrtić. 

 

Općinsko vijeće je s 10 glasova „ZA“ i 2 glasa „UZDRŽANI“ donijelo 

 

Zaključak o suglasnosti  

na prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2011. godinu 

 

Sjednicu privremeno napušta vijećnik Josip Peti te vijeće nastavlja sjednicu s 11 prisutnih 

vijećnika. 

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Konsolidiranog proračuna Općine Molve za 2011. 

godinu 

Marina Dţinić izlaţe Konsolidirani proračun Općine Molve za 2011. godinu koji obuhvaća 

prihode i primitke Općine Molve uvećane za prihode i primitke Dječjeg vrtića, a isto se 

odnosi na rashode i izdatke. Ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci iznose 19.177.600 

kn, odnosno uvećani su za iznos ukupnih prihoda i primitaka Dječjeg vrtića od 

196.100,00 kn, koji se procjenjuju za 2011. godinu.  

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

točku te je  

 

Općinsko vijeće je s 8 glasova „ZA“ i 3 glasa „UZDRŽANI“ donijelo 

Konsolidirani proračun Općine Molve za 2011. godinu 

 

Na sjednicu se vraća vijećnik Josip Peti te vijeće nastavlja sjednicu s 12 prisutnih 

vijećnika. 
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Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Molve za 2011. 

godinu 

Marina Dţinić pojašnjava da se Odlukom definira tko je zaduţen za izvršavanje 

Proračuna, da Proračun mora imati opći i posebni dio te da je sastavni dio proračuna plan 

razvojnih programa, koji je danas donijet. Sredstva koja se odnose na proračunsku zalihu 

ne smiju iznositi više od 0,5% prihoda bez primitaka te se troše za nepredviđene rashode 

i vijeću se podnose izvješća o njenom korištenju. Općina Molve ima jednog proračunskog 

korisnika – Dječji vrtić. 

Mijo Kovaček ukazuje da je u članku 3. stavku 2. navedeno da nadzor nad korištenjem 

proračunskih sredstava i izvršenjem Proračuna obavlja Općinsko vijeće. Navodi da je 

Općina Molve jedina općina na području ţupanije koja je to uvrstila u svoj statut te da 

Općinsko vijeće nema nadzorne mehanizme. Smatra da nadzor mogu vršiti institucije 

poput Drţavne revizije, a da vijeće nema nadzorni mehanizam, niti ovlasti. 

Pročelnica pojašnjava da vijeće ima pravo svakih pola godine dobiti na uvid izvješće 

načelnika, koja je on ove godine dao, također se jednom godišnje vijeću daje izvješće o 

izvršenju programa odrţavanja i gradnje komunalne infrastrukture, koji su također bili na 

vijeću. Kroz uvid u izvješća, vijeće ujedno vrši i nadzor jer se ona usvajaju na vijeću, a 

proračunski nadzor vrši Ministarstvo financija. 

Marina Dţinić dodaje da se vijeću daju na uvid tromjesečni izvještaji o utrošku sredstava. 

Marijan Ivančan podsjeća da je revizija zahtijevala da se formira unutarnji nadzor. 

Smatra da bi trebalo ili nekoga uzeti ili dogovoriti s više općina. 

Načelnik ukazuje da je pred mjesec dana proveden nadzor poslovanja općine od strane 

ovlaštene revizorske kuće. 

 

Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ZA“ i 5 glasova „UZDRŽANI“ donijelo 

Odluku o izvršavanju proračuna Općine Molve za 2011. godinu 

 

Točka 10. 

Razmatranje i donošenje Plana nabave za 2011. godinu 

Mijo Kovaček postavlja upit za koje potrebe se planira nabava odorizatorske stanice. 

Načelnik odgovara da to nalaţe zakon vezano uz isporuku plina. 

Mijo Kovaček na upit Marijana Ivančana pojašnjava da je to stanica u kojoj se dodaje 

miris u plin, da bi se u slučaju propuštanja plinske instalacije, mogao mirisom detektirati 

plin. Ukazuje da Općina Molve ima direktnu plinoopskrbu iz bušotine Gola, a ne iz 

magistralnog voda iz Đurđevca. Na našoj mreţi ne postoji odorizatorska stanica, a mreţa 

je dana na korištenje distributeru. 

Načelnik smatra da će se javnom nabavom vidjeti koliko će konačno iznositi stavka za 

odorizatorsku stanicu, a ne da se posao daje izravno Komunalijama. 

Srećko Cenkovčan pita moţemo li distribuciju plina prenijeti na Selsko komunalno 

društvo. Pročelnica odgovara da koliko joj je poznato, od strane ţupanije je izdana 

koncesija na 30 godina za distribuciju plina trima tvrtkama: Komunalijama Đurđevac, 

Komunalcu Koprivnica i Radniku Kriţevci, a Općina Molve je sklopila s Komunalijama pred 

dvije godine ugovor o preuzimanju distributivne plinske mreţe. 

Marijan Jaković smatra da je to isključiva stvar koncesionara, koji naplaćuje i zarađuje od 

distribucije plina te da profit ide Gradu Đurđevcu. Druga stvar je poslovanje tvrtke 

Komunalije. Predlaţe da Selsko komunalno društvo prodaje toplinu. Upućuje na 

postojanje fondova koji umreţavaju sela. 
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Načelnik ne vidi razlog da Općina ne bi mogla u blizini „Meridijana“ bušiti radi dobivanja 

vode, za što se treba savjetovati sa stručnim osobama. 

Marijan Jaković traţi od načelnika rješenje za naplatu danih kredita i pozajmica, na što 

načelnik odgovara da je načinjen popis svih duţnika po kreditima te da će se dati 

informacija na jednom od idućih vijeća. Zamjenik, Ivan Gregurić, počeo je obavljati 

razgovore s korisnicima kredita, a svi ti predmeti su naslijeđeni. 

Općinsko vijeće je s 8 glasova „ZA“ i 4 glasa „UZDRŽANI“ donijelo 

Plan nabave za 2011. godinu 

 

Točka 11. 

Pitanja vijećnika 

Zdravko Ivančan postavio je upit vezan uz zamuljeni kanal uz Gašparićevo, koji ide u 

Bistru i u kojem voda ne otiče, da li će se što učiniti. Načelnik odgovara da se radi o 

kanalu „Ruška“ koji ide od Pustare, a voda se nalazi u cijelim Molvama te da su za 

protočnost kanala nadleţne Hrvatske vode. 

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

u 11.00 sati. 

   

  Zapisničar           PREDSJEDNIK 

Mirjana Brkljačić         Marijan Jaković 

 

 

 

 

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


