
Z A P I S N I K 

s 36. Sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 30. ožujka 2011. godine 

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

sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/11-01/02, URBROJ: 2137/17-11-1 od 25. ožujka 

2011. godine. 

          Sjednicu je u 9,09 sati pozdravivši sve prisutne otvorio predsjednik Općinskog vijeća ( u daljnjem 

tekstu: Predsjednik ) 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, 

         12. Marijan Ivančan 

         13. Josip Cenkovčan, opravdano otsutan. 

          Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni: 

          1. Fosić Stjepan, općinski Načelnik 

          2. Šešet Vladimir 

          3. Marina Džinić, računovodstvo 

          4. Tomislav Obrovac, pročelnik  

          5. Danijela Plemenčić, kao zapisničar. 
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Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 36. Sjednice Općinskog vijeća nazoćno 12 

članova Općinskog vijeća, a jedan član je opravdano otsutan, te Vijeće može pravovaljano odlučivati. 

          Predsjednik Općinskog vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 35. Sjednice Općinskog 

vijeća i pitao da li tko ima primjedbe. 

Mijo Kovaček -  imam ispravak  točke 2. dnevnog reda,na drugoj stranici Zapisnika, gdje ja sudjelujem 

u raspravi i govorim: „ dok su donosili Odluku o sufinanciranju, HSS je povrgao donošenje ovakve 

Odluke“  moja rasprava je bila da je HSS podržao donošenje ovakve Odluke. Treba zamjeniti riječ 

povrgao s riječju podržao. I druga primjedba je da se na internet stranici objavljuju Zapisnici koji nisu 

usvojeni. Mi smo raspravljali da se Zapisnici mogu objavljivati tek dok se usvoje. 

Zdravko Ivančan -  sve vas skupa najljepše pozdravljam. Isto imam primjedbu da se Zapisnik skraćuje 

što je samovoljno doneseno, i da se izmjenjuju rijeći. Htio bi da budu rijeći vijećnika citirane kao  i svih 

koji sudjeluju u raspravama na sjednicama Općinskog Vijeća. 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 12 glasova „ZA“ prihvatilo zapisnik s 35. Sjednice 

Općinskog vijeća sa navedenim ispravcima. 

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

Vijećnik Marijan Ivančan predlaže izmjenu i dopunu Dnevnog reda, odnosno da Točka 5. glasi  Analiza 

međuljudskih odnosa unutar Općine Molve. 

Dosadašnja točka 5. Dnevnog reda postaje točka 6. Pitanja vjećnika. 

Općinsko vijeće Općine Molve  je s 11 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ prihvatilo predložene izmjene i 

dopune Dnevnog reda. 

 

Predsjednik vijeća predložio je sljedeći 

DNEVNI RED 

1. Razmatranje i donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine                  

Molve 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne    

djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Molve 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju na korištenje restorana, kuhinje i caffe bara u   

Društvenom domu u Molvama Selskom komunalnom društvu Molve d.o.o. 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni proračuna Općine Molve za 2011. Godinu 

5. Analiza međuljudskih odnosa unutar Općine Molve 
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6. Pitanja vijećnika 

 Općinsko vijeće Općine Molve je s 12 glasova „ZA“ prihvatilo predloženi Dnevni red. 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine 

Molve 

Predsjednik vijeća daje rijeć načelniku Fosić Stjepanu 

Fosić  Stjepan – lijep pozdrav svima. Izmjene prostornog plana su trajale dugo. Od Županije smo 

dobili pohvale da smo prostorni plan odradili kao ni jedna općina i grad. Omogućili smo struci da je 

došla u svako domaćinstvo koje je nešto tražilo i prijavilo se u izmjene i dopune prostornog plana. 

Cijeli projekt je papirnato vodio naš službenik Vladimir Šešet. Dobili smo sve suglasnosti i papire pa ga 

možemo i usvojiti. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po 1. točci Dnovnog reda, a pošto nije bilo prijava za raspravu, 

predsjednik Vijeća daje na glasovanje predloženu točku. 

Općinsko Vijeće je sa 8 glasova „ZA“ i 4 „SUZDRŽANA“ donijelo 

Odluku o II. Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Molve 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne 

djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Molve 

 

Predsjednik Vijeća daje rijeć pročelniku Tomislavu Obrovac. 

Tomislav Obrovac – postupak je provrden po svim Zakonima, tj. Po zakonu o komunalnom 

gospodarstvu i o Javnoj nabavi. Imali smo jednog ponuditelja koji ima majstorski ispit, a ponuda je 

bila najpovoljnija pošto je bila jedina. 

Fosić Stjepan – taj koncesionar ima dobru volju i traži da li ima u Molvama netko sa srednjom školom 

da s njim radi i stažira, te da ispuni uvjete za polaganje majstorskog ispita. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Vladimir Ivančan – rekao bi da su mještani Općine Movle dok se dođe dužni dati čistiti, a ne da netko 

neda. Znamo da plinski bojleri su opasni, mogu se dogoditi nesreće. Na koji način bi ljudima 

obrazložili da su obavezni dati čistiti. 

Tomislav Obrovac -  koncesionar je odgovoran za čišćenje na tom području, a ljudi moraju njemu 

omogućiti da on očisti. Zakonski je regulirano. 
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Marijan Ivančan – trebali bi dopisom ili oglasom objaviti da su ljudi dužni davati čistiti i da ne smiju 

odbiti. 

Zdravko Ivančan – već smo prije raspravljali o domnjačarskim uslugama. Što ako koncesionar ne 

bude izlazio čistiti. Ima puno staračkih domaćinstava koja bi platila i svi bi mi platili, što smo mi njemu 

postavili za uvjete da on se slučajno no odazove održavati naše dimnjake. 

Fosić Stjepan – on će se odazvati, on je ozbiljani njemu je cilj što više čistiti da više novaca uzme, a 

Cro Stela što je radila, njima je odgovaralo samo po zimi, a dok je došlo ljeto njih nije zanimao 

domnjak. 

Zdravko Ivančan  – trebao bi najaviti kućanstvima kad ide čistiti, znači treba javiti ljudima taj dan se 

čisti da ljudi onda ostaju, a ovaj je došao dok je najbolje gorjelo i nisu mogli čistiti, onda su ljudi sami 

čistili, a plačali su. 

Marijan Jaković  - ja mogu pozvati pročelnika da sve Odluke i akte općinskog Vijeća objavljuju 

pravovremeno i da se ističu na javnim mjestima da se približi što više kučanstvima. 

Tomislav Obrovac – ako netko bude imao primjedbe na koncesionara neka se obrate u Općinu i mi 

ćemo njega obavijestiti i opomenuti, postoji i mogućnost raskida, a mi se nadamo da do toga neće 

doći. 

Vladimir Ivančan – ja sam htio naglasiti da tome koncesionaru ne može nitko reći da ne može čistiti 

jer su posljedice kobne, od trovanja i sl. 

Marijan Ivančan – predlažem da pročelnik kratko uz ovu Odluku obavijesti ljude da su dužni dati 

čistiti. 

Mijo Kovaček – vijeće ne treba ići u detalje. Vijeće ima po svojoj nadležnosti izbor koncesionara.  

Jedinstveni upravni odjel je raspisao natječaj sukladno o Zakonu o Javnoj nabavi i imamo ponuditelja 

koji zadovoljava svim uvjetima. Mi tu Odluku budemo donesli kao Vijeće, a Ugovorom  između 

Općine Molve i Koncesionara neka se reguliraju ta pitanja kad se čisti i na koj način. On bude 

komunicirao s ljudima i obavještavao. Neka to stoji u Ugovoru. 

Marijan Ivančan – nisam suglasan s vijećnikom Kovačekom, mislim da treba s ljudima izaći u susret i 

kratko im obrazložiti o čemu se radi jer nemaju svi doma internet i nisu fakultetski obrazovani. 

Predsjednik vijeća zatvara raspravu po 2. točci dnevnog reda i daje na glasovanje predloženu točku. 

Općinsko vijeće je sa 12 glasova „ZA“ donijelo 

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih 

poslova na području Općine Molve 
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Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju na korištenje restorana, kuhinje i caffe bara u 

Društvenom domu u Molvama Selskom komunalnom društvu Molve d.o.o. 

Predsjednik vijeća daje rijeć Fosić Stjepanu. 

Stjepan Fosić  - situacija je takva, mi smo sa župnikom razgovarali, Ivančan Vladimir i ja, oko vjerskog 

turizma i aktovnostima koje se događaju u Molvama. Dolazit će tjedno vikendom dva do četiri 

autobusa, staju u centru, dok se stane odmah se ide u gostione na toalet, sami znamo kakvi su uvjeti 

u gostionama, pa smo razmišljali i prijedlog dali na Vijeće da pokrenemo restoran otvorenog tipa s 

kuhinjom i nadamo se da bi profunkcioniralo ako vijeće donese Odluku. Trebamo kupiti kasu, uvjete 

zadovoljavamo i ne vidim da be bi mogli iz tog prometa ostvariti dva osobna dohotka za kuhara i 

konobaricu koje bi zaposlili. Imamo u planu Jakopovića koji je kuhar. Kad dođe autobus tu tu toaleti, 

kava, suvenirnica. To je taj prijedlog, a sam razvoj ćemo vidjeti, to možemo ostvariti preko Selskog 

komunalnog društva koje je registrirano za obavljanje tih poslova. Molim Vas da podržite, ciljano 

idemo na Molvarce da tu rade. 

Nakon uvodne rijeći načelnika Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

Vladimir Ivančan – glavna ideja je da se taj prostor iskoristi, on je novi, on se stavlja u funkciju da se 

stvori nekakav ugođaj s tim da taj prostor gdje je kafić  radio bi svakodnevno ne samo za turiste nego 

bi bio otvorenog tipa. Moglo bi se doći sjesti i popiti kavu, a ljeti složiti i terasu. Dvije osobe koje budu 

radile budu i zaradile svoju plaću, jer Turistička zajednica  bude pokušala da ćim više ljudi dođe u 

Molve, jer znaju doći dva tri autobusa, a Molve nema osnovne stvari od toaleta itd. Ja podržavam 

načelnikov prijedlog i treba probati i sa suvenirnicom pred Uskrs budete svi pozvani da vidite kako to 

treba izgledati. Na taj način pokušat ćemo privući ljude da se taj prostor iskoristi jer je održavanje 

zgrade skupo a ona je prazna. 

Brankica Gregurić – ja bi podržala ovaj prijedlog, samo se bojim da ne bi došlo do promocije osobnih 

interesa komunalnih radnika. Ako se misle ponašati ovako kako se ponašaju u selu onda ne budem 

podržala taj prijedlog. Ako oni budu tu održavali svoje sastanke, četiri sata provodili na motibelu, a 

četiri sata radili, da im netko drugi vodi posla u komunalnom poduzeću, a ne oni koji se zaduženi 

onda ne budem podržala. Ako to bude onako kako treba, da je to disciplinirano i da se svatko usudi 

unutra doći, jer meni kao vjećnici je jednostavno  nugodno ići gdje su komunalni radnici jer dok uz 

njih prođem onda je gromoglasni smijeh i to me vrijeđa. Ako se to misli i tu složiti onda ne budem 

podržala, ako radnici misle radno vrijeme provoditi u društvenom domu to neću podržati, a što se 

tiče rada i da to profunkcionira  za to jesam, a  s tim da radnici rade ono za što su plaćeni, a ne da 

ismijavaju mještane.   

Marijan Jaković – nije problem ako ima potrebe mi stavimo i jedno vijeće s jednom točkom o tome 

kakav je odnos s djelatnicima, odnos komunikacije , odnos prema poslu, disciplina, a ako je riječ o 

Komunalnom društvu imamo odgovornu osobu od Komunalnog društva, na kraju neznamo tko je 

zaposlen u tom poduzeću.  Ako imamo potrebu za tim da održimo vijeće, to je moj prijedlog. 
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Zdravko Ivančan –  htio bih se nadovezati, gđa. veli da su to radnici Komunalnog poduzeća, mene 

zanima koji su to pet zaposlenih u komunalnom poduzeću što piše na internetu, a gđa. je sama rekla 

da su to djelatnici Komunalnog poduzeća. Ja znam da postoji Upravni odjel Općine Molve da su tamo 

zaposleni određeni naši djelatnici, a vas vrijeđaju komunalni radnici. Vidio sam da ima novih, da 

sjede,  na fejsu se dopisuju, ja ne znam koji su to i htio bi od Vas osobno čuti koji su to radnici 

Komunalnog poduzeća. 

Marijan Ivančan – danas sam ujutro vidio novozaposlene radnike i to me oduševljava i mislim da je to 

pravi put da se zaposli što više ljudi. Naš je zadatak da omogućimo ljudima da žive u ovoj našoj sredini 

i za to imamo ta sredstva i podržavam u potpunosti treću točku. Jer rade ljudi koji nisu imali posla, a 

Općina ih je zaposlila i to je dobar put. 

Fosić Stjepan – nije Općina zaposlila ti su ljudi tri, četiri godine na birou i oni su s biroa poslani tu na 

pet i pol mjeseci i biro ih plaća 2,100.00 kuna. Dvoje financira sto posto, a ostale 75 posto. To je pet 

komunalnih radnika i još troje njegovatelja koji pomažu geronto domaćicama. Ne vidim gdje je tu 

problem. 

Jaković Marijan – ne treba ići u širinu, ovo nije točka dnevnog reda. 

Kovaček Mijo – iskoristio bi priliku budući da tu imamo direktora Selskog komunalnog poduzeća da 

čujemo njegovo mišljenje. Shvatio sam da mi taj dom mislimo pretvoriti u jedan ugostiteljski objekt 

koji bude pružao usluge, niti znamo po kojim uvjetima bude funkcionirao, da li bude s minusom 

poslovao. Nemam ništa protiv korištenja, ali poslovni plan kakav je i što se bude tu radilo? Imati još 

jednu gostionu na Molvama, a ove dvije nemaju što raditi. Hoću ćuti od direktora Komunalnog 

razmišljanje o ovoj problematici. Da dobijemo više saznanja. 

Molnar Ivan – ovaj prijedlog najviše se zasniva na praćenju Turističke zajednice što se tiče njihovih 

programa, a prvenstveno bi se radilo do  tri četiri sata tako da zadovoljavaju  i da mogu ova dva 

radnika to pokrivati. Razgovor je obavljen i s obitelji Jakopović koji su u korištenju ovog Društvenog 

doma. Ima tu još puno posla, napraviti minimalno tehničke uvjete, da li to može biti bife, restoran šta 

možemo zadovoljiti. Imamo dobro opremljen bife koji bi zadovoljio, a što se tiče kuhinje moramo još 

vidjeti da možemo dnevne obroke profunkcionirati. Analize isplativosti se budu napravile koje budete 

vi vijećnici dobili. Prvenstveno se baziramo na dva do tri autobusa koja su obećana svaki vikend. 

Predsjednik vijeća zatvara raspravu po 3. točci dnevnog reda i daje na glasovanje. 

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

Odluku o davanju na korištenje restorana, kuhinje i caffe bara u Društvenom domu u Molvama 

Selskom komunalnom društvu Molve d.o.o. 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni proračuna Općine Molve za 2011. Godinu 

Načelnik daje rijeć Marini Džinić. 
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Marina Džinić – ovo su prve izmjene i dopune proračuna Općine Movle za 2011. godinu. Ovim 

izmjenama i dopunama proračuna Općine Molve prihodi su povećani za 217.466,92 kune za isti iznos 

povećani su upitni rashodi i izdaci. Na drugoj stranici  članak dva ukupni prihodi i rashodi, prvo ću se 

bazirati na prihode da objasnim ovo povećanje od 217.466,92 kune. Povećanje prihoda obuhvaća 

povečanje za kapitalne pomoći iz proračuna i to iz devet Općina u iznosu do 1.020,60 kuna, zatim 

kapitalne pomoći od Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša u iznosu od 113.346,32 kune i 

tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sufinanciranje plaća novozaposlenih u iznosu 

od 103.100,00 kuna. To su svi iznosi sredstava koji planiraju stići na žiro račun općine Molve. Što se 

tiče rashoda poslovanja, obuhvaća stavku povečanja za bruto plaće i doprinose na plaće 

novozaposlonih osoba, zatim povećanje stavke za izbore mjesnih odbora od 20.000,00 kuna i rashodi 

za nabavu nefinancijske imovine ovih 78,000,00 kuna je za sliku četiri godišnja doba. Čisto 

informativno što se tiče novozaposlenih radi se o tri osobe koje će raditi sa gerontodemaćicama i još 

pet koji će raditi pet i pol mjeseci. Od toga dvije osobe 100% financira Hrvatski zavod za 

zapošljavanje, 85% za druge dvije osobe i četiri osobe financira sa 75%. Ostale stavke proračuna se 

nisu mjenjale. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

Zdravko Ivančan – stavka na 7 stranici 168.000,00 kuna. 78.000,00 kuna je potrošeno za sliku, a na 

što se odnosi ovih 50 tisuća dodatno ulaganje na građevinske objekte. Na što je to predviđeno pod 

tom stavkom? 

Marina Džinić – rashodi za dodatna ulaganja. Ta stavka je bila već uključena donošenjem proračuna 

Općine Molve za 2011. godinu, a odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima u smislu 

nekakve dodatne renovacije, primjerice za postojeći objekt koji je imovina Općine i sada se radi neka 

renovacija u smislu da ona podrazumijeva obnavljanje jedne zgrade koja bi povečala njezinu 

vrijednost imovine, to se mora iskazati kao dadatno ulaganje koje povečava vrijednost same te 

imovine i onda se ona pripisuje na samu vrijednost imovine kao povečanje da ta imovina ima veću 

vrijednost. 

Zdravko Ivančan – rekli ste pomoć od fonda za zaštitu okoliša za što smo to dobili? 

Marina Džinić – dio smo dobili, još trebamo dobiti, a ona se veže za 2010. godinu za projekt za 

odlagalište otpada Gaić. Nisu bila u potpunosti isplaćena prošle godine, pa će i ove godine biti jer je 

odlučeno po okončajoj situaciji. 

Zdravko Ivančan – a za solarnu elektranu još nismo dobili ništa, a ove godine, da li smo se javili na 

natječaj? Fond za zaštitu okoliša je trebao dati određene novce, neznam da li smo odlustali od toga ili 

je u tijeku? Još imam pitanje bila je priča da nema ove godine pomoći za velike farmere za subvenciju 

kamate. Ljudi me pitaju da li bude pomoć išla. Stavka je 250.000,00 kuna . Za koga je to? 

Marina Džinić – ova stavka od 250 tisuća je za subvencioniranje svih onih ostalih kamata, s time da 

smo mi pokušali pokriti i ove nove, odnosno za kredite poljoprivrednicima. Tu ulaze i ovi krediti od 

novih četvero ljudi po Odluci za gotovinske kredite. Mi smo pedvidjeli sredstva u većem iznosu, jer  
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ukoliko bude novih kredita oni moraju biti pokriveni ovom stavkom, ako nema imamo slobodno do 

tog iznosa. 

Marijan Jaković – lani je Općinsko Vijeće donijelo Odluku za HBOR da subvencionira kamatu od 2% za 

tu godinu, 2010. Za ovu godinu se Vijeće nije odredilo. Ako Vijeće donese Odluku načelnik je bude 

ispoštivao. 

Mijo Kovaček – proračunom u ovoj godini su predviđene ozbiljne investicije. U kojoj su fazi određeni 

projekti? To je kupnja zgrade u Novom Vinodolskom, kupnja objekta od Poljoprivredne zadruge Virje, 

projekt sunčane elektrane na sportskoj dvorani u Molvama i uređenje poslovne zone Brzdeljeve. 

Neznam tko može dati odgovor pošto načelnika nema. U kojoj su fazi? 

Marijan Jaković – mi možemo napraviti jedno vijeće samo o kapitalnoj infrastrukturi.  Vi ste pitali za 

ono što nisu išle izmjene proračuna. Ako imamo želju možemo imati vijeće da se obrazloži. Te su 

investicije u tijeku. 

Zdravko Ivančan – u novnama je izašlo da se daju pomoći za obrtnike za zapošljavanje. Konkretno  bi 

pitao za  stavku pmoć obrtnicima za zapošljavanje novih odnosno starozaposlenih radnika. Ne vidim 

tu stavku u proračunu. 

Marijan Jaković – stavke nema u 2011. godini! Nisu predvidjeli sredstva za to. Na Odboru za 

gospodarstvo su se donijeli određeni Zaključci, ne znam na kojem vijeću budu ti prijedlozi i zaključci, 

ukoliko ih vijeće usvoji, a jedan od prijedloga je da se izradi pravilnik koji sadrži uvjete i kriterije po 

kojem se budu mogle dati potpore gospodarstvu obrtništvu Općine Molve, na temelju kojih bude 

načelnik mogao raspisati Natječaj da im trensferira sredstva u odnosu na taj pravilnik. Naša je uloga 

donjeti taj pravilnik, a Vijeće ga treba usvojiti. Sada nisu u mogućnosti ta sredstva osigurati. 

Predsjednik vijeća zatvara raspravu po 4. točci dnevnog reda. 

Općinsko je vijeće sa 9 glasova „ZA“ i 3 „SUZDRŽANA“ donijelo  

Odluku o Izmjeni i dopuni proračuna Općine Molve za 2011. godinu  

Točka 5. 

Analiza međuljudskih odnosa unutar Općine Molve 

Predsjednik vijeća daje rijeć predlagaču Marijanu Ivančan. 

Marijan Ivančan – odnosi nisu zadovoljavajući, ne ulazim u stranačku borbu, ali i tu ima određenih 

granica preko kojih se ne bi trebalo prelaziti. Međutim inicirala me pojava koja je bila od molvarskih 

dviju strana. To je primjer naših mještana koji je na nedozvoljen način došao u vlasništvo kuće mesara 

Martina Ivančana i čovjek mora napustiti kuću jer mu je prekinuta struja i plin, pa smo intervenirali 

tako da je plin ostavljen i upravo u tom momentu kada je isti obrtnik došao do određenih poslova, 
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kada je zaključio posao sa Slogom, i kada bi se eventualno mogao izvući  iz duga da bi bilo prekinuto 

sa ovakvom pojavom i mislim da to Vijeće mora razmotriti i zamoliti načlnika da kupca te kuće pozove 

da se na ljudski način riješi stvar jer je Ivančan voljan isplatiti kuću da u njoj ostane. Ovo vijeće mora 

brinuti i o odnosima zajednice. Također  mislim da su odnosi između HDZ-a i HSS-a kod nas znatno 

poremećeni i u tom smislu treba nešto učiniti u napretku našeg sela. Tako se ne može napredovati. 

Nakon uvodne rijeći predsjednik  vijeća otvara raspravu. 

Zdravko Ivančan – što se tiče mesara Ivančana u ovoj cijeloj priči je glavni krivac naš načelnik koje je 

imao lani donijetu  Odluku od Općine Molve da se pomogne tom obrtu, a on to nije ispunio i da bi na 

kraju godine, a nas vijećnike nije ni obavijestio, skinuo tu stavku koju mi nismo znali protumačiti i nije 

se angažirao dalje da nešto napravi po tom pitanju, a sad ove privatne stvari što su napravljene u to 

ne ulazim.  Što se tiče Hss-a i Hdz-a ja u svakom slučaju ne podržavam blačenje nikoga niti 

omalovažavanje. Ja sam protiv toga da radnici Upravnog odjela moraju vaditi za svakog vijećnika 

osobno koliko su dobili bilo kakvih poticaja i novčanih pomoći i da bi to načlnik po selu djelio ljudima. 

Općina Molve meni nije pomogla nego mi je pomoglo Ministarstvo.  Ukinule su  se i socijalne pomoći 

i paketi za Božić, nije se htjelo pomoći kako se do sada umirovljenicima i socijalno ugroženim. 

Marijan Jaković –  što se tiče mesara Ivančana postoje Ugovor. Odnosno dogovor je bio da Općina 70 

tisuća kuna plati Šadeku, nakon toga Šadek bude odblokirao, banka bude obilježila imovinu, razliku 

bude Martin platio Šadeku. Nakon što smo osigurali sredstva, pročelnica je napravila Ugovore, 

načelnik je kod Javnog bilježnika potpisao i pozvao stranke, ali stranke nisu konzumirale Ugovor. Mi 

ne možemo ići u privatan odnos. 

Marijan Ivančan – to je sve ispričavanje povjesti. Mi možemo na Vijeće pozvati Ormanca na razgovor 

da omogući vlasniku kuće da ju otkupi. 

S obzirom da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik zatvara raspravu. 

Točka 6. 

Pitanja vijećnika 

Brankica Gregrić – obračam se vijećnicima, kao vjećnica Općine Molve osjećam se prozvanom ovim 

letkom Hss-a pa Vas molim ne osjećate se vi odgovorni na ovaj letak regirati. U letku je niz neistina i 

laži gospodina Ivančana. Da li smo mi uistinu sve ovo ukinuli o čemu piše Ivančan Zdravko? Da li ćemo 

svi šutjeti da nas sve skupa blati, a pošto su tu Zapisnici iz Vijeća da ovo što piše Ivančan, nije ništa 

ukinuto.  Vas gospodine Ivančan molim da mi točno imenom i prezimenom odgovorite koji su to 

savjetnici u Općini Molve, jer ja kao mještanka moram svaki dan na takva pitanja odgovarati jer 

navodno sam savjetnica gospodina Gregurića i za to primam plaću od 6 tisuća kuna. Pošto znam da to 

nije istina te me optužbe vrijeđaju koje su potekle iz vaših izvora, pa vas za to molim da točno 

dokunentirate imenom i prezimenom savjetnike. Vi gospodine Ivančan ste dobili  
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puno državnog poticaja koji ste koristili, a bilo bi dobro da vaše radnike uredno prijavite i platite 

obaveze državi pa onda možemo razgovarati o moralnim načelima. Molim da se ispričate a ukinuto 

nije ništa sve stoji u Zapisnicima. 

Zdravko Ivančan – gđo Brankica ako se osjećate uvrijeđenom ja se ispričavam, ali smatram da se 

osobno niste mogli naći uvrijeđenom. Za 6 tisuća kuna sam i ja čuo. A subvencije su ukinute za 

osiguranje usjeva, djeca nemaju besplatan prijevoz, moraju platiti, zato jer je naš načelnik u Županiji 

odbijen od zamjenika župana jer je arogantan i bahat. Zato nemamo besplatan prijevoz. 

Marijan Jaković – Odlukom općinskog vijeća za prijevoz je isplaćeno 2,500.00 kuna. Neznam koji grad 

daje takve potpore učenicima i studentima. 

Mijo Kovaček – imam pitanje zašto nije ispoštovan zakonski rok podnošenja izvještaja o radu 

načelnika Općine Molve? 

Marina Džinić -  načelnik je prema Zakonu dužan polugodišnje i godišnje izvješćavati o svojem radu. 

Mi se pripremamo do 01.06. budu išli izvještaji za 2010. godinu pa će onda ići i izvješće načelnika o 

radu, znači još smo u roku. 

Zdravko Ivančan – zanima me brojčano stanje plotkinja za umjetno osjemenjivanje. 

Marijan Jaković  -  ima 1.700 komada do sada. Nama je važno da se novac transferira čim prije. 

Pošto više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 11,11 sati . 

KLASA: 021-05/11-01/02 

URBROJ: 2137/17-11-2 
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Svi usvojeni tekstovi Odluka i drugih akata sastavni su dio ovog Zapisnika. 


