
 

ZAPISNIK 

s 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 29. prosinca 2010. 

 

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

u sali za sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/10-01/17, URBROJ: 

2137/17-10-1 od 27. prosinca 2010. godine. 

         

Sjednicu je u 9.12 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. Dražen Kolarić 

5. Ivan Molnar 

6. Mijo Kovaček 

7. Zdravko Ivančan 

8. Josip Peti 

9. Đuro Šadek 

10. Vladimir Ivančan 

11. Srećko Cenkovčan – prisutan do 9.45 sati 

12. Josip Cenkovčan 

13. Marijan Ivančan 

 

Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni: 

1. Stjepan Fosić, općinski načelnik, 

2. Marina Džinić, 

3. Mirjana Brkljačić, kao zapisničar  

 

Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 34. sjednice Općinskog 

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

pravovaljano odlučivati. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na raspravu i usvajanje zapisnik s 33. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 13 glasova "ZA“ prihvatilo zapisnik s 33. 

sjednice Općinskog vijeća. 

 

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

te s obzirom da nije bilo nadopuna, predložio je na usvajanje sljedeći 
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D N E V N I  R E D  

 

1. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2010. godinu 

2. Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama: 

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

Molve u 2010. godini 

1.2. Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu na području Općine 

Molve u 2010. godini 

1.3. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2010. 

godini 

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

2010. godini 

1.5. Programa javnih potreba u športu na području Općine Molve u 2010. godini 

1.6. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2010. godini 

1.7. Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 

2010. godini 

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Financijskog 

plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ 

4. Pitanja vijećnika 

 

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

 

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2010. 

godinu 

Načelnik napominje da je, s obzirom da je kraj godine, potrebno izvršiti izmjene i dopune 

proračuna, budući da ima stavaka koje su premašene i onih koje nisu utrošene. Osvrće 

se na do sada uplaćene prihode: od INA-e je uplaćeno 15,7 milijuna kuna, a 2,7 milijuna 

kuna čine ostali prihodi. Još su preostale obaveze koje se moraju platiti: „MOD“-u 

140.000 kn koji radi javnu rasvjetu i kandelabere u Ključecima i Konačkoj, za asfaltiranje 

u Repašu, Molve Gredama i Molvama još 490.000 kn, Zavodu za prostorno uređenje 

45.000 kn i za vetererinarske usluge 60.000 kn. Planira da će se navedeno riješiti od 

iduće rente. 

Marina Džinić skreće pažnju na tehničku pogrešku koju je primijetila nakon što su 

materijali poslani. Stavka rente je pogrešno umanjena za 800.000 kn umjesto stavke za 

solarne kolektore. Moli vijeće da uvaži primjedbu kako bi se ispravila greška i ispravljene 

izmjene mogle poslati Državnoj reviziji i Ministarstvu financija. Ovim izmjenama i 

dopunama ukupni prihodi i primici umanjeni su za 471.382 kn. Ukupni prihodi poslovanja 

umanjeni su za 301.382 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 1.266.000 kn, 

rashodi poslovanja su se povećali za 834.418 kn. Primici su manji za 170.000 kn, a izdaci 

za 40.000 kn. Ispričava se vijeću što su materijali poslani kasnije, ali to je bilo iz razloga 

što se je čekalo usvajanje Izmjena i dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića čija je 

sjednica bila u ponedjeljak. 

Na pitanje Marijana Jakovića gdje je vidljiva stavka od 301.000 kn, Marina Džinić 

objašnjava da se radi o promjeni iznosa prihoda poslovanja u odnosu na prethodni plan. 
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Mijo Kovaček daje primjedbu da se od početka već dobivaju netočni podaci i nije mu 

jasna tehnička pogreška. Na prihodovnoj strani, na kontu 6342 „kapitalna pomoć ostalih 

subjekata unutar opće države“ je ostala stavka, a na rashodovnoj strani je skinuta. U 

proračunu je iskazano umanjenje rente za 750.000 kn. Tih 800.000 kn je negdje 

ugrađeno u proračun na rashodovnoj strani, a u prihodovnoj strani neće biti realizirano. 

Zabrinjava ga struktura prihoda. U prihodima od poreza od samostalne djelatnosti je bilo 

planirano 180.000 kn, a sada je smanjeno na 65.000 kn. Iz navedenog se vidi da je 

mjerama vijeća, pomoćima, subvencijama trebalo doprinijeti da se poduzetnička 

djelatnost više razvija. Smatra da se previše troši na usluge promidžbe i informiranja 

koja se stavka povećava za 37.000 kn.  Povećana je i stavka intelektualnih usluga na 

43.400 kn. Smatra prevelikima troškove reprezentacije jer se posebno vodi i 

reprezentacija za Dane Općine Molve te se sveukupno 380.000 kn troši na 

reprezentaciju. 

Načelnik pojašnjava da je za Dane Općine za lovce po zamolbi dano 20.000 kn, KUD-u i 

slikarima po 15-20.000 kn, ribičima i za čas se za njihove aktivnosti potroši 100.000 kn. 

Godišnje se 4,5 milijuna kuna razdijeli žiteljima Općine Molve. Kod usluga promidžbe i 

informiranja kupuju se plakati, knjige, ide se na predavanja. Mjesečno održavanje 

informatičkog sustava košta 3-4.000 kn. 

Marina Džinić objašnjava da je kod intelektualnih usluga plaćena revizija koju smo 

dobrovoljno uzeli da provjeri financijske izvještaje. Samo za održavanje Libusoftu se za 

programe plaća mjesečno oko 4.000 kn. Napominje da se je ispričala što joj se potkrala 

greška koju je primijetila kad su materijali već otišli, umanjila se je stavka od rente 

umjesto da se je umanjila stavka kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće 

države. 

Načelnik napominje da je danas zvao vezano uz sunčane elektrane i da još nisu riješili 

naš zahtjev. Dokumentacija je u Fondu, nismo dobili još nikakav odgovor. 

Mijo Kovaček upozorava da je raspisan IPARD program za mjeru 301, na koji natječaj se 

mogu javljati jedinice lokalne samouprave. Postavlja pitanje da li se je Općina Molve 

javila ili se ima namjeru javiti budući da je programom prodviđeno financiranje 

asfaltiranja nerazvrstanih cesta. 

Načelnik odgovara da je Vladimir Šešet bio na predavanju, a da se općina ne misli javiti 

jer se sredstva daju tek nakon što sve sami isfinanciramo, a za nerazvrstane ceste u 

naselju se ne odobravaju sredstva. Konzultant s kojim je razgovarao traži 50.000 kn. 

Napominje da će Vladimira Šešeta uputiti na školovanje da dobije licencu za fondove. 

Vanjski konzultanti ne garantiraju da li ćemo dobiti sredstva. 

Zdravko Ivančan navodi da se trebaju asfaltirati Sekuline i put do ribičkog doma, a 

Marijan Jaković dodaje i Beljevine. 

Marijan Jaković ukazuje da je osnovni problem konsolidirani proračun. On sam je na 

mjeri 302 i svaka 3 mjeseca traže financijsko izvješće poslovanja društva. Isto tako i sva 

javna davanja jedinica lokalne samouprave moraju biti čista. I danas se prenose 

dugovanja u iduću godinu u iznosu od 750.000 kn. Što se tiče sunčane elektrane, 

dokumentacija je predana na vrijeme, Fond se je trebao očitovati o rezultatu javnog 

natječaja i stupnju subvencije, ali od sredine studenog Fond se nije očitovao ne samo 

Općini Molve, nego niti jednom podnositelju, a zakonski se je morao. 

Vladimir Ivančan smatra da bi se vijeće trebalo odrediti čime će se žitelji općine baviti i u 

kojem smjeru će se ići. Jedini prihod je porez od ljudi koji su zaposleni. 50% 

stanovništva ima mala domaćinstva. 16 godina išlo se je na ruku ljudima, a na istoj smo 

točki, nema novih zaposlenja. Ljudi su kupovali automobile, a nisu ulagali.  

Marijan Jaković upućuje na poziciju 3291 (naknade za rad predstavničkih tijela) i 

primjećuje da se i s manje novaca da kvalitetno i bolje raditi. 

 

Srećko Cenkovčan napušta sjednicu u 9.45 sati te vijeće nastavlja rad s 12 prisutnih 

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

 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2010. godinu 

 

Točka 2. 

2.1.    Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba 

u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Općine Molve u 2010. godini 

Marina Džinić ukazuje da program prati proračun te da su za 70.500 kn smanjeni ukupni 

rashodi koji će se financirati iz Dječjeg vrtića. 

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

predloženu podtočku. 

 

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

Program o izmjenama Programa javnih potreba  

u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Općine Molve u 2010. godini 

 

 

Sjednicu privremeno napušta Marijan Jaković i vijeće nastavlja rad s 11 prisutnih 

vijećnika. 

2.2.    Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba 

u osnovnom i srednjem školstvu na području Općine Molve u 2010. godini 

Marina Džinić ukazuje da se je stavka za školstvo povećala za 212.500,00 kn. Uvećanje 

je bilo za nabavu još jedne interaktivne ploče, umanjila se je prehrana, a povećala stavka 

za nabavu radnih bilježnica. Umanjili su se i rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 

50.000 kn jer se ove godine nije napravila nadogradnja knjižnice. 

Marijan Ivančan postavlja upit koliko sada ima interaktivnih ploča, na što Marina Džinić 

odgovara da je ovo treća ploča, a načelnik dodaje da je ploča trebala biti isfinancirana 

2009. godine. 

 

Općinsko vijeće je sa 6 glasova „ZA“ i 5 glasova „UZDRŽANI“ donijelo 

Program o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu 

na području Općine Molve u 2010. godini 

 

Na sjednicu se vraća Marijan Jaković i vijeće nastavlja rad s 12 prisutnih vijećnika. 

 

2.3.    Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba 

u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2010. godini 

Marina Džinić navodi da se je prošlim rebalansom namijenilo izdvojiti 1.165.200 kn za 

socijalne potrebe, vezane uz zamolbe te pomoći i naknade građanima u naravi i novcu te 

je stavka sada smanjena na 1.083.350 kn. U programu je dodana nova podtočka koja se 

odnosi na božićnice građanima u naravi - svi su dobili med. 

Mijo Kovaček postavlja upit za božićnice građanima za koje je pri donošenju proračuna za 

2010. bilo predviđeno 250.000 kn, s obrazloženjem da se je za sve žitelje predviđalo 100 

kn po osobi. Načelnik odgovara da su ljudi nezahvalni jer se žale da moraju dolaziti za 

200 kuna. Domaćinstva koriste svaki mjesec sredstva, a ove godine nema niti paketa jer 

su se prije davali, a štićenici ih nisu niti vidjeli. Gerontodomaćice nas koštaju cijele 
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godine. Treba dati pravično, onome kome treba. Predlaže da ljudi daju svoju imovinu 

općini pa će im se mjesečno davati 300-400 kn, platiti struju i da si kupe u dućanu što im 

treba, otvorit će se pučku kuhinju i zaposliti još gerontodomaćica. 

Marijan Jaković smatra da je bolje da se cijele godine plaća gerontodomaćica, a paket se 

ionako dobije samo jednom. Problem je ako na takvoj imovini ima duga. Zemljište i štale 

su osnovna sredstva za rad i ne mogu biti predmet ovrhe. 

Mijo Kovaček pita koliko trenutno ima korisnika gerontodomaćica. Načelnik odgovara da 

jedna ima 12, a druga 13 korisnika. Ima i ljudi koji su bezobrazni prema 

gerontodomaćicama te im naređuju čistiti i vrijeđaju ih. Obitelj koja se tako ponaša 

„Mariška“ kažnjava tako da joj mjesec dana ne dolazi gerontodomaćica.  

Marijan Jaković smatra da bi se svi trebali uključiti, poglavito po pitanju zemljišnih 

resursa, koji nisu u punoj funkciji. Ljudi treće dobi niti ne mogu raditi niti im je to 

dohodovno. Trebali bi se uključiti kroz programe u kojima bi oni zadovoljili svoje potrebe, 

a na način da općina daje u najam poljoprivrednicima zemljišta, bilo za ratarstvo ili za 

voćarstvo. 

 

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

Program o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi  

na području Općine Molve u 2010. godini 

 

 

2.4.    Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba 

u kulturi i tehničkoj kulturi na području Općine Molve u 2010. godini 

Marina Džinić ukazuje da je stavka smanjena s 556.300 na 552.800. Umanjeni su rashodi 

za Dane Općine Molve i tekuće donacije za kulturu, a povećana je stavka tekućih donacija 

za KUD Molve. 

Vladimir Ivančan smatra da bi trebalo bolje povezati udruge koje se bave kulturom, od 

KUD-a, slikara, koje vrše promociju općine. 

Marijan Jaković postavlja upit vezan za funkcioniranje Turističke zajednice. Načelnik 

pojašnjava da su u Turističkoj zajednici županije trojica iz SDP-a bojkotiraju našu 

zajednicu. Prisjeća se da je prošle godine županijska zajednica dobila 100.000 kn za 

projekt Općine Molve. 

Mijo Kovaček primjećuje da je vijeće u proračunu za 2011. osiguralo novac za Turističku 

zajednicu, ali da ne zna kakav je plan i program rada TZ za iduću godinu te da je 

obaveza predsjednika turističkog vijeća da ih dostavi Općinskom vijeću. Prisjeća se da je 

Turistička zajednica prije dobivala visoka priznanja. Načelnik odgovara da program 

postoji i da će ga vijećnici dobiti. Predlaže da se prostor u prizemlju pretvori u 

suvenirnicu i da se konferencijska dvorana opremi slikama koje bi svi mogli pogledati. 

Vladimir Ivančan izvješćuje da je održano vijeće Turističke zajednice koje je oformljeno i 

da je financijski plan i program rada izrađen.  

 

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

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi  

na području Općine Molve u 2010. godini 
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2.5.    Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba 

u športu na području Općine Molve u 2010. godini 

Marina Džinić ukratko pojašnjava da su se promijenile samo dvije stavke te ukupni iznos 

od 812.000 kn se povećao na 813.500 kn. 

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

predloženu podtočku. 

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

Program o izmjenama Programa javnih potreba u športu na području Općine 

Molve u 2010. godini 

 

2.6.    Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2010. 

godini 

Marina Džinić navodi da promjena programa obuhvaća promjene stavaka vezanih uz 

izgradnju kanalizacije, asfaltiranje Štvanja i odvojaka u Repašu, asfatiranja do mosta 

Bistre, produžetaka u M.P.Miškine, izgradnje kabelske javne rasvjete i parkirališta. 

 

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

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Molve u 2010. godini 

 

2.7.    Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2010. godini 

Marina Džinić navodi da su se promijenile stavke koje se odnose na održavanje 

komunalne infrastrukture, tj. investicijsko održavanje cesta i javne rasvjete. Ukupna 

sredstva su povećana sa 791.000 kn na 880.000 kn. 

Marijan Ivančan pita zbog čega je došlo do povećanja. Marina Džinić pojašnjava da su 

povećana sredstva za javnu rasvjetu, a održavanje cesta se je smanjilo. Marijan Ivančan 

dalje pita neće li se ići na gašenje rasvjete nakon ponoći. Načelnik pojašnjava da se 

godinu dana nije vršila izmjena žarulja te da su se kupile nove lampe u Repašu i Molve 

Gredama te do kraja ulica Ključeci i Konačke. 

Zdravko Ivančan pita da je svojedobno raspravljano o štedljivim lampama koje rade na 

sunčevu energiju, a i Ministarstvo daje određena sredstva za to, a po europskim 

standardima trebamo imati određeni postotak ekološke energije. Načelnik odgovara da 

su u Ključecima i Konačkoj novi instrumenti koji pale svjetla u zimsko doba od 17 do 00 

sati i pojačaju se opet prije posla u 5 sati. Vladimir Ivančan smatra da se radi sigurnosti 

ne smije rasvjeta gasiti nakon ponoći. Marijan Jaković navodi da u Ključecima i Konačkoj 

računalo samo upravlja rasvjetom te da nema potrebe da svjetla gore poslije ponoći, a 

križanja i zavoji su osvijetljeni cijelo vrijeme. Javna rasvjeta ometa migracije ptica i 

insekte. Navodi da su za dobivanje sredstava od fonda potrebni čisti papiri bez ikakvih 

javnih dugovanja prema državi i tromjesečna financijska izvješća bez manjkova. 

Marijan Ivančan pita je li puno skuplja solarna lampa, a načelnik odgovara da je i da 

cijena lampe iznosi 2-3.000 kn. 

 

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

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture  

na području Općine Molve u 2010. godini 
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Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izmjena i dopuna 

Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ 

Marina Džinić upućuje vijeće da su u ponedjeljak donesene Izmjene i dopune 

Financijskog plana vrtića. Iz proračuna Općine su rashodi koji će se financirati za rad 

vrtića umanjeni za 70.500 kn. Ukupni rashodi su umanjeni za 80.223,36 kn te su 

umanjeni i namjenski prihodi vrtića, odnosno subvencije roditelja za plaćanje vrtića. U 

najvećem dijelu su smanjeni rashodi poslovanja, povećale su se zdravstvene usluge za 

preglede teta u vrtiću, energija, naknade za rad Upravnog vijeća i bankarske usluge i 

usluge platnog prometa. 

Vladimir Ivančan hvali zaposlenike vrtića, sigurnost djece je maksimalna. 

Mijo Kovaček ukazuje da se radi o nastavljenom planu dječjeg vrtića gdje se je 

predviđalo povećanje plaća za 5%, a budući da nije došlo do povećanja, sad se sredstva 

smanjuju i ne radi se ni o kakvoj uštedi. Smatra da bivši sastavi vijeća nisu niti dosegli 

predviđenu stavku od 30.000 kn, a po ovome ispada da je održano 14 sjednica Upravnog 

vijeća te da se time anuliraru sve uštede na materijalu. 

Vladimir Ivančan odgovara da je bilo stvari koje su se morale odraditi po hitnom 

postupku ili zbog dogovora te da mu se mogu pokazati svi sazivi vijeća. 

 

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

 

Zaključak o prihvaćanju  

Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ 

 

 

Točka 4. 

Pitanja vijećnika 

Mijo Kovaček pita načelnika je li imao vremena razmisliti o osiguranju prostornih uvjeta 

za rad stranaka s područja Općine Molve. Načelnik odgovara da će se dati svim 

strankama dok se nađe prostor. Od g. Kolara prostor nije nikad dobio HDZ, a HSS je 

imao svoje prostorije. U Repašu je uređen mjesni dom, KUD ima isto prostorije. Marijan 

Jaković smatra da načelnik mora sprovesti odluku vijeća i osigurati vijeću uvjete za rad. 

Smatra da klub vijećnika mora imati svaki trenutak pravo koristiti prostorije za svoj rad. 

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

u 10.45 sati. 

   

  Zapisničar           PREDSJEDNIK 

Mirjana Brkljačić         Marijan Jaković 

 

 

 

 

 

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


