
Z A P I S N I K 

s 37. Sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 13. travnja 2011. godine 

          Sjednica je održana u zgradi Društvenog doma Općine Molve, Trg kralja Tomislava, u Sali za 
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/11-01/03, URBROJ: 2137/17-11-1 od 08. 
travnja  2011. godine. 

          Sjednicu je u 9,03 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. 

          Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni: 

          1. Fosić Stjepan, općinski Načelnik 

          2. Marina Džinić, računovodstvo 

          3. Tomislav Obrovac, pročelnik  

          4. Danijela Plemenčić, kao zapisničar. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 37. Sjednice Općinskog vijeća nazoćno 13 

članova Općinskog vijeća, te vijeće može pravovaljano odlućivati. 
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          Predsjednik Općinskog vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 36. Sjednice Općinskog 
vijeća i pitao da li tko ima primjedbe na Zapisnik. 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 13 glasova „ZA“ prihvatilo Zapisnik s 36. Sjednice 
Općinskog vijeća. 

Predsjednik Općinskog vijeća upitao je želi li tko od vijećnika dati dopunu Dnevnog reda.  S obzirom 
da nije bilo nadopuna  predložio je na usvajanje slijedeći 

DNEVNI RED 

1.  1.1. Razmatranje Izvješća o radu načelnika za radoblje srpanj – prosinac 2010. godine i donošenje      

             zaključka 

     1.2. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenje komunalne  

             Infrastrukture na području Općine Molve u 2010. godini i donošenje zaključka     

     1.3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture ne 

             području Općine Molve u 2010. godini i donošenje zaključka. 

     1.4. Razmatranje Izvješće o proračunskoj zalihi za 2010. godinu i donošenje Zaključka 

2.  Izvještaj o provedenim izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Molve 

3.  Razmatranje i donošenje Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve 

4.  Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće 

     službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve 

5.  Razmatranje i donošenje suglasnosti na Financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 

     razdoblje od 01. siječnja do 31 prosinca 2010. 

6.  Razmatranje i donošenje suglasnosti  na godišnje financijske izvještaje Proračuna Općine Molve 

     za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2010. 

7.  Razmatranje i donošenje suglasnosti na Konsolidirane Financijske izvještaje Općine Molve za 

     razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. 

8.   Razmatranje i donošenje suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga 

9.   Razmatranje točke 4. sa 5. Sjednice održane 01. Ožujka 2011. godine Odbora za poljoprivredu,  

     vodoprivredu i gospodarski razvoj za stimulaciju svih članova Udruge obrtnika Općine  Molve za 

     održavanje i otvaranje novih radnih mjesta za svakog zaposlenog djelatnika u iznosu od 500 kuna 

10.  Razmatranje Izvješća i donošenje zaključka o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge 

       prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesece siječanj i veljaču 
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       2011. godine. 

11.  Pitanja vijećnika 

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

Točka 1.1 

Razmatranje Izvješća o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2010. godine i donošenje 

zaključka 

 

Fosić Stjepan – pozdravivši sve prisutne obrazložio je Izvješće o utrošenim sredstvima za razdoblje od 
01. srpnja do 31. prosinca 2010. godine. Stanje na računu sa 30.06.2010; na žiro računu je 9.000 
kuna, dalje se vide prihodi Općine za razdoblje od 01.07.-31.12.2010. koji iznose 14.330,000 kuna. To 
su prihodi od rente, od fonda za zaštitu, zatim od državnog proračuna za štete, te ostali prihodi. Da 
sve ne nabrajam, na kraju se vidi da je ukupno utrošeno 14.021,000 kuna, a stanje na dan 
31.12.2010. godine je 318.000,00 kuna, a za svaku stavku možete pitati mene ili šeficu 
računovodstva. Radilo se sve po proračunskim stavkama. 

Nakon uvodne rijeći predsjednik vijeća otvara raspravu po 1.1 točci dnevnog reda. S obzirom da nije 
bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje na glasovanje predloženu točku. 

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

Zaključak  Izvješća  o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2010. godine. 

 

Točka 1.2 

Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Molve u 2010. godini i donošenje zaključka. 

 

Fosić Stjepan – evo neke su stavke potrošene, a na nekima se je uštedjelo. Neke stavke su se i 
promašile jer je bila takva situacija da se je moralo rješavati. Imali smo projekt gdje su se radili 
kantalaberi i nisko naponska mreža prošle godine u Ključecima i Konačkoj ulici gdje je u troškovniku 
sve bilo napravljeno, a na zadnje druga strana ulica nije nigdje postojala u troškovniku. Cijeli projekt 
se je morao odraditi pa se je povećala stavka. Ako Vas zanima bilo koja stavka možete doći pogledati 
u Općinu u računovodstvo. 

Nakon uvodne rijeći Načelnika, predsjednik vijeća otvara raspravu po 1.2 točci dnevnog reda. 

 

Mijo Kovaček – vidimo da se je prošle godine u Repašu radilo asfaltiranje ceste prema Štvanji i 

odvojci , s tim da su sredstva utrošena, zanima me, dok se je izvršilo asfaltiranje trebala je ići sanacija 

i uređenje bankina. Da li je to do današnjeg dana napravljeno ili ima posebna stavka za to? 
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Fosić Stjepan –  prošerenje bankina je bila posebna stavka od 70.000,00 kuna. Utrošeno je oko 
20.000,00 kuna i krenulo se od Štvanje, ali je došlo do problema kod samih mještana Repaša koji nisu 
dozvolili da kamen ode na travu i zemlju, čak su tražili i otštete. Mi smo radove prekinuli i stavka je 
rebalansom nestala. 

Mijo Kovaček – nije samo problem cesta u Repašu nego i u Molve Gredama na samom prilazu prije 
mosta gdje je dio ostao neuređen. Recimo sad je pad između asfalta i bankine gdje ljudi moraju 
skretati jer je došlo do pucanja i odrona asfalta, a napravljen je novi. Za godinu dana će se moći voziti 
samo po sredini. 

Fosić Stjepan – tu smo imali problema sa Jaković Štefom koju smo molili da nam proda zemlju, 
međutim ona nije vlasnik, a tražila je određene svote novaca. Geodeti su išli tri puta u izmjeru 
zemljišta da bi sad priznala da je bacila kolce koje su oni postavili kod izmjere, a izmjera je svaki put 
koštala 4-5 tisuća kuna.  Ne možemo širiti bankine na tuđem zemljištu. S ljudima je teško ne znam na 
koji način to riješiti. 

Srećko Cenkovčan privremeno otsutan od 09,15 h. 

Zdravko Ivančan – sve najljepše pozdravljam i nadovezao bi se na vijećnika Miju Kovačeka koji je 
uočio probleme. Znači problemi su s asfaltom gdje nije dovoljno široka cesta, odnosno nije dobro 
zavoženo i ljudi se ne mogu maknuti. Mene brine novoizgrađeni most gdje imamo ulegnuća koja su 
jako ozbiljna. Dok netko naleti bude si potrgao auto i ne znam da li se može izvođaču radova uputiti 
da to sanira jer očito nije kvalitetno napravljeno. 

Pošto nije bilo prijava za raspravu Predsjednik vijeća daje na glasovanje točku 1.2  dnevnog reda. 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 12/12 glasova „ZA“ donijelo 

Zaključak o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Molve u 2010. godini. 

Srećko Cenkovčan prisutan od 09,20 h 

Točka 1.3. 

Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Molve u 2010. godini i donošenje zaključka 

Predsjednik vijeća daje rijeć načelniku. 

Fosić Stjepan -  tu je odvodnja atmosferskih voda, čišćanje javnih površina, održavanje poljskih 
puteva i groblja. Svi su ti radovi odrađeni i isplaćeni. Ima stavka gdje je planirano 10,000 kuna na 
ovodnim kanalima, a nije se ništa realiziralo. Na svim stvarima se je radilo, negdje je prošlo 
proračunsku stavku negdje nije. Bila je sadnja cvjetnih gredica što je odradila firma Andreja iz Molvi. 
Za održavanje prostora i zgrada na grobljima realizacija je bila nula, nije se ništa ulagalo. Za javnu 
rasvjetu je bila stavka 64,000 kuna, za električnu energiju bilo je predviđeno 240,000 kuna, stavka je 
prošla, za opremu detektora rasvjete planirano je 20,000 kuna, utrošeno je 14,000 kuna. Na 
komunalnoj infrastrukturi je planirano 354,000 kuna, ta stavka je prošla. Za sanaciju divljeg 
odlagališta bilo je planirano 75,000 kuna, utrošeno je manje, a ljudi opet bacaju smeće.  Sve se je 
radilo po proračunskim stavkama. 

Nakon uvodne rijeći predsjednik vijeća otvara raspravu. 
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Marijan Jaković – da li mi imamo program uređenja okoliša oko jezera Sekuline. Da li to postoji da mi 
to možemo vidjeti, ili to postoji samo u uredu načelnika? 

Fosić Stjepan – imamo stavku od 50,000 kuna za održavanje pokraj dravskog mosta za gradnju mlina 
na dravi. Pripremili smo svu dokumantaciju za taj projekt, međutim od Hrvatskih voda nismo mogli 
dobiti na korištenje, jer nije bilo u prostornom planu. Sad kad je prostorni plan prošao budemo dobili 
na korištenje ili u trajno vlasništvo i to je stavka od 50,000 kuna, a gdje je bio iskop na Sekulinama 
bila je sanacija drveća i izmuljavanje što nam sufinanciraju Hrvatske vode i to je odradila Bistra tako 
da nas ništa neće koštati. 

Vladimir Ivančan -  pošto se radi o komunalnoj infrastrukturi, problem je vodotok.  Znamo da je 
svake godine problem sa poplavama. Bistra koja se izlijeva i čini šete na području Općine Molve. 
Mislim da bi trebali poslati dopis Hrvatskim vodama da se to sredi i očisti jer su štete nastale na 
usjevima i dvorištima. Jedan od problema je i pročistać. On stoji, zapravo nije ni u funkciji, a pitanje je 
kuda idu otpadne  vode. Kanalizacija ne funkcionira, otpadne vode ne dolaze do pročistača nego se 
izlijevaju na kraju Virovske ulice. Drugi je problem i Gornja Šuma. Isto voda dolazi kroz šumu do nekih 
kuća jer nema odvodnih kanala, pa da se i o tome razmisli, jer su sredstva bila predviđena od 10,000 
kuna, a ako nema sredstava da se osiguraju. 

Fosić Stjepan –  još bi rekao o Sekulinama, rušili smo stabla, ostalo je drveća koje treba rušiti gdje 
budemo zamolili mjesne odbore tko želi doći rušiti ta drva i voziti ih doma bez plaćanja. Za pročistač 
je vodopravni inspektor prošle godine naložio da ga moramo sanirati u roku od šest mjeseci. Ne znam 
od kojih sredstava. Znate da je pročistać ugašen jer kanalizacija ne dolazi. Bazen na pročistaću je 
pukao. Hrvatskim vodama sam dao zapisnik od vodopravnog inspektora i  molio ih da dođu tu da nam 
pomognu. Oni znaju cijelu situaciju. Poslije Uskrsa moram s Hrvatskim vodama riješiti jer su oni bili 
sufinancirali Općinu kad se je radio pročistać.  

Zdravko Ivančan – konkretno mislim da bi trebalo obustaviti ove projekte Čivićevca i dr.  i s tim 
novcima napraviti sanaciju pročistaća. Zašto bi išli u nove projekte, a nemamo glavno postrojenje 
koje bude to sabiralo i dalje radilo. Nadalje što se tiče Sekulina nisam ništa protiv toga, a ljudi imaju 
primjedbe jer su nekad to zemljište dali na korištenje, a ne na prodaju. Imam i veliku primjedbu kad 
je već Bistra uređivala te iskope, da to budu ribnjaci za kavezni uzgoj, kad se izmuljivalo zašto se nisu 
poravnali putevi. Ima granja, blata i grabe su, prilično je loše napravljeno. Isto sam protiv toga da sad 
mjesni odbori idu s motornim pilama čistiti granje i po selu uređivati bankine. Imamo komunalne 
radnike koji mogu počistiti, a ako oni ne mogu neka to napravi firma koja ima licencu i koja smije 
rušiti.  Ne znam kako mislite riješiti te poljske putove. 

Fosić Stjepan – o ribnjacima ne znam ništa, a naši komunalni radnici ne mogu primiti motornu pilu jer 
nemaju atest za rukovanje. Komunalni radnici će kositi travu na podrućju cijele Općine Molve, a ljudi 
koji su zaposleni s biroa nemaju položene papire za rukovanje kosilicom,  a najavio se i inspektor 
rada. Nisam rekao da će mjesni odbori rušiti, nego da se uključe da damo drva kome trebaju. Stavka 
ima za poljske puteve, problem je da svaka radnja koja se pokrene odmah su  prijave. Sutra dolazi 
drugi sloj asfalta, jučer su pripremali vlaški put od Kišovoga. Budemo kupili traktora da možemo 
raditi, a u dugove na idemo dok nemamo novaca. Poljske puteve budemo riješili dok prođu 
poljoprivredni radovi jer ljudi idu s velikim traktorima pa je trud uzaludan. 

Srećko Cenkovčan napušta sjednicu u 10,00 h 

Jaković Marijan – mi govorimo o prilazu u Sekuline. Ako govorim o toj prometnici  koja ide od 
križanja Đurice, a završava u Medvedičkoj mi trebamo novu cestu koja ide od križanja i trebamo 
maknuti kamione koji voze po toj cesti. Treba ih pozvati i reći da imaju drugu servisnu cestu. A da bi 
ju mi napravili moramo imati stavku u proračunu i trebamo doći do programa. 
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Fosić Stjepan – županijske ceste su preuzele  prostornim planom cestu koja ide od vage prema 
uljaricama, a Ključeci i Konačka su lokalne ceste. Sada imaš osnove kad zakonski istekne da su te 
lokalne ceste do 3,5 tone. 

 Zdravko Ivančan – ječer sam vidio da se na Molve Gredama vozi kamionista  tako da se ne može 
maknuti ni biciklist, a ne i ljudi s traktorom. To je 40 tona kamion. Trebalo bi ograničiti na 3,5 tone. 

Mijo Kovaček – kratko ću se osvrnuti na nerazvrstane ceste.  Prvenstveno mislim na poljske puteve, 
znači komunikacija koja je po polju. Mislim da ove godine bude potrebno  i navožanje šljunka i 
ravnanje, ali ne sada kad je sezona  poljskih radova, nego dok završi proljetna sjetva, da se sanira.  S 
tim da apeliram, budući da imamo komunalnog izvidnika i komunalno redarstvo, mislim da treba 
uključiti ta dva segmenta u obilazak tih poljskih puteva što je imovina Općine, kao neke kontrole, da 
se napravi red.  Da se posveti veća briga tim poljskim putevima kad ljudi oru da očiste zemlju kad se 
pošodri. Apeliram da se pošalje opomena onome tko ne počisti za sobom. 

Zdravko Ivančan – kome se može osoba ili pojedinac obratiti u Općini ako mu je preoran put? 

Ivan Molnar privremeno otsutan od 10,10 h. 

Fosić Stjepan – komunalnom izvidniku Mati Greguriću. 

Pošto više nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje 1.3. točku na glasanje. 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 11/11 glasova „ZA“ donijelo    

Zaključak  o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 
2010. godini 

Molnar Ivan prisutan nakon glasovanja od 10,14 h. 

Točka 1.4. 

Razmatranje Izvješća o proračunskoj zalihi za 2010. i donošenje Zaključka 

 

Predsjednik vijeća daje rijeć Stjepanu Fosiću. 

Stjepan Fosić -  evo po materijalima vidite da je proračunska zaliha 102,000 kuna i za što je ona 
namjenjena, vidite kome smo dali za štete. Išli smo pomoći, veća šteta je bila od 13,000 kuna od 
Katarine Vujković,bila je procjenjena na 25,000 kuna, a isplaćeno je 13,000 kuna. Potrošeno je 
102.000 kuna, sve se vidi, kome je isplaćeno i tko je prijavio štetu. 

Nakon uvodne rijeći predsjednik vijeća otvara raspravu. 

Mijo Kovaček -  na što se odnose sabiranje šteta usljed poplave, da li su to štete nastale na 
poljoprivednom zemljištu ili  štete nastale na stambenim, gospodarskim objektima. 

Fosić Stjepan – to su štete od poplave gdje su pogođeni vrtovi , usjevi, sijeno, cement, daske. 

Marijan Jaković privremeno otsutan od 10,14 h 

Pošto više nije bilo prijava za raspravu, Vladimir Ivančan zatvara raspravu i daje točku 1.4. na 
glasovanje. 
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Općinsko vijeće je jednoglasno sa 11/11 glasova „ZA“ donijelo 

Zaključak o proračunskoj zalihi za 2010. godinu 

Marijan Jaković prisutan od 10,17 h. 

Načelnik Stjepan Fosić napušta sjednicu u 10,18 sati. 

Točka 2. 

Izvještaj o provedenim izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Molve 

Predsjednik vijeća daje rijeć pročelniku. 

Zdravko Ivančan privremeno otsutan od 10,19 h. 

Tomislav Obrovac – provedeni su izbori 27. Ožujka za članove vijeća  Mjesnih odbora Molve, Repaš, 
Gornje šuma i Molve Grede. Mislim da svi znate  tko je dobio koliko mjesta. Ja samo izvještavam da je 
predsjednik  općinskog vijeća dužan u roku od mjesec dana sazvati prvu konstituirajuću sjednicu 
vijeća mjesnih odbora da izaberemo vijećnike. Rok nam je do 30.04.2011. Prigovora i nepravilnosti 
nije bilo. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

Vladimir Ivančan privremeno otsutan od 10,20 h 

Mijo Kovaček – budući da se mora odrediti sjedište tih mjesnih odbora, treba odrediti prostor i uvjeti 
za rad tih mjesnih odbora. Znači gdje bude sjedište i materijalno tehnički uvjeti za rad mjesnih 
odbora. 

Pošto nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje 2. točku na glasovanje 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 10/10 glasova „ZA“ prihvatilo izvještaj o provedenim izborima za 
članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Molve. 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve 

Tomislav Obrovac –  na snazi  do sad još uvjek je Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela  od 
2003. godine koja se nadovezivala na Zakon od 2001. godine, a Zakon se mijenjao  2003 i 2005. a 
posebno 2007. i 2008.god. Stara odluka nije usklađena sa novim izmjenama i dopunama Zakona o 
lokalnoj područnoj samoupravi. Mi moramo uskladiti Odluku o ustroju našeg  Jedinstvenog upravnog 
odjela, a da ne radimo velike izmjene stare Odluke o ustroju predlažem da donesemo novu Odluku 
Jedinstvenog upravnog odjela koja je u skladu sa svim ovim izmjenama i dopunama Zakona o 
jedinstvenoj lokalnoj samoupravi. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

Zdravko Ivančan prisutan od 10,25 h. 

Marijan Ivančan – niste htjeli odmah dati pravilnik o unutrašnjem redu? 

Tomislav Obrovac – pravilnik o unutrašnjem redu je u nadležnosti načelnika i on je donesen. 
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Marijan ivančan – ali u članku 9. Stavka  1. piše da pravilnik donosi općinsko vijeće , to je greška. 

Tomislav Obrovac – to je greška donosi ga načelnik. Imamo pravilnik o unutarnjem redu koji je 
usklađen i donešen prošle godine, a naslijedili smo staru Odluku o ustrojstvu koja se nije mijenjala od 
2003 godine. 

Pošto više nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje 3. točku na glasovanje 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 11/11 glasova „ZA“ donijelo 

Odluku  o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu  Općine Molve 

Tomislav Obrovac – imali smo 20. siječnja posredni inspedcijski nadzor Ministarstva uprave koji nas 
je upozorio na nepravilnosti u ovoj Odluci, odnosno da u Pravilniku  nije trebalo biti radno mjesto 
stručni suradnik za financije i računovodstvo nego viši referent za financije i računovodstvo, to je 
izmjenjeno i usklađeno. Uglavnom samo se mijenja naziv. 

Vladimir Ivančan prisutan od 10,32 

Marijan ivančan – koja je razlika? 

Tomislav obrovac – samo u godinama radnog iskustva. 

Pošto više nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje 4. točku na glasovanje 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 12/12 glasova „ZA“ prihvatilo 

Odluku o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve. 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje suglasnosti na Financijske izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. 

Predsjednik vijeća daje rijeć Marini Džinić 

Marina Džinić –  U Financijske izvještaje  Dječjeg vrtića „Pčelica“ obuhvaćaju se izvještaji o prihodima 
i rashodima, primicima i izdacima, o obvezama i bilanca na dan 31.12.2010.godine. Ja ću prezentirati  
najvažnije stavke, znači koliki su bili prihodi i rashodi poslovanja, koliko je vrtić primio novaca od 
Općine, koji je rezultat poslovanja za 2010. godinu. Prije svega bi se bazirala na obrazac PR-Ras koji je 
najvažniji izvještaj koji prikazuje ukupne prihode i rashode. Ukupni prihodi poslovanja bili su 
1.466,301,00 kunu. Oni obuhvaćaju prihode od kamata, ostale nespomenute prihode. To su u biti 
prihodi od sufinanciranja smještaja djece roditelja u vrtić  i prihodi koje je vrtić primio od Općine 
Molve za financiranje svojih redovnih djelatnosti, taj iznos je 1.273,749,00 kuna. Ukupni rashodi 
poslovanja su 1.432,057,00 kuna.  Kad uzmemo to sve u obzir imamo višak poslovanja od  34.244,00 
kuna. Ono što vrtić nije uspio naplatiti od strane sufinanciranja smještaja od roditelja iznosi 13,642,00 
kune. Što se tiče nefinancijske imovine nabavljen je videonadzor od 23.577,00 kuna. Kad se on uzme 
u obzir zajedno sa ovim troškovima poslovanja ispada da je vrtić imao ukupne rashode od  
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1.455,634,00 kune i ukupne prihode 1.466,301,00 kunu. Kad se oduzmu prihodi od rashoda dobijemo 
iznos od 10.667,00 kuna što je zapravo dobit koju je dječji vrtić ostvario u 2010 godini. Međutim 
moramo uzeti u obzir da je prošle godine (2009) dječji vrtić prenio manjak 11.692,00 kune. Tako da je 
konačan rezultat poslovanja za 2011.god. koji se prenosi je 1.025,00 kuna, što je manjak.  Što se tiče 
bilance imovina dječjeg vrtića se je u odnosu na prošlu godinu povećala zbg nabavljanja sustava 
videonadzora, povećala su se ostala potraživanja u iznosu od 20.694,00 kune. Kod izvještaja o 
obvezama pokazuje obveze na početku izvještajnog razdoblja i povećanje obveza i podmirenje. Stanje 
obveza na kraju izvještajnog razdoblja imao je 116.484,00 kn nepodmirenih obveza koje mora vrtić 
podmiriti u 2011. godini.  

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

Pošto nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje na glasovanje 5. točku dnevnog reda. 

Općinsko Vijeće je jednoglasno sa 12/12 glasova „ZA“  donijelo suglasnost na Financijske izvještaje 
Dječjeg vritća „Pčelica“ Molve za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje suglasnosti na Godišnje financijske izvještaje Proračuna Općine Molve za 
razdoblje  01. siječnja do 31. prosinca 2010. 

 

Marina Džinić – financijski  izvještaji obuhvaćaju izvještaje PR-ras, Obveze, Novčani tijek, Izvještaj o 
promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveze i izvještaj Ras funkcijski.  Prihodi poslovanja koji 
su ostvareni u 2010 godini iznose 18.727,672,00 a to su prihodi od  poreza, pomoći od subjekta 
unutar opće države, od rente, administrativnih pristojbi. Rashodi iznose 14.654,979,00 kuna.  To su  
rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski, subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima, 
ostali rashodi, kapitalne donacije, pomoći trgovačkim društvima.  Ukupni rashodi ukuljučujući 
rashode poslovanja i rashode za nabavu imovine iznose 17.514,175,00 kuna.  Tako da je iz ove 
osnove višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.213,497,00 kuna.  Što se tiče financijske imovine, 
obuhvaća primitke od financijske imovine zaduživanja, a to su povrati zajmova što su dani građanima, 
neprofitnim organizacijama i kućanstvima u tuzemstvu i povrate od strane trgovačkih društava, te 
primici od zaduživanja od 130.000,00 kuna. što se tiče izdataka za financijsku imovinu u iznosu od 
291,000.00 kuna, a to su dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i pučanstvima od 
111.000,00 kuna i imamo dane zajmove obrtnicima, trgovačkim društvima, te malom i srednjem 
poduzetništvu javnog sektora. Ukratko ukupni primici koje je Općina ostvarila iznosi 19.045,640,00 
kuna  i izdaci iznose 17.805,175,00 kuna. Općina Molve je u konačnici za 2010. godinu poslovala 
pozitivno u iznosu od 1.240,465,00 kuna.  Moramo uzeti u obzir da se prenosi manjak od 2009. 
godine koji je iznosio 2.215,664,00 kuna, tako da je neto efekat manjak od 975.199,00 što moramo 
uzeti u obir u sljedećim izmjenama da se osiguraju sredstva za njegovo pokriće.  Što se tiče izvještaja 
Obveza, on se prikazuje kvartalno s 31.12.2010 godine. Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 
iznosi 2.278,579,00 to su obveze koje smo primili i koje se prenose za podmirenje  u 2011 godini. 
Obrazac Novčani tijek prikazuje ukupne prihode koje je Općina Molve primila i u što su ta sredstva 
bila utrošena, mi smo s 1.1.2010. godine imali 323.799,00 s time da je neto efekt bilo smanjenje 
novčanih sredstava od 6.128,00 i Općina je zaključila godinu s raspoloživim sredstvima od 317.671,00 
kunu. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

Marijan Ivančan – rashodi vezani za stanovanje, na što se to odnosi? 
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Marina Džinić – imali smo rashode za sanaciju kuće od gospodina Kopričanca i ostalo su rashodi sa 
osnove prehrane i pomaganja kućanstvima. 

Vladimir Ivančan – interesira me prihodi od poslovanja u iznosu od 18.917,000,00 na obrazcu PR-ras, 
koliko je prihodovala od rente? 

Marina Džinić – to je prihod od rente, od strane ostalih odnosno Države, Županije, štete, sredstva 
koja smo dobili od poreza na imovinu, državnog proračuna, fonda za energetsku učinkovitost, 
kamate, komunalni doprinosi. Od rente prihod je u iznosu od 15.734,202,00 kune. 

Marijan Ivančan –  mi imamo ogromne dugove, gdje smo  na naplati s tim dugovima da ne odu u 
zastaru, odnosi se na dugove od ranijih godina. U kakvoj su fazi vraćanje kredita? 

Marina Džinić  - imamo uvid u stanje koliko je tko dužan, krediti se ne vraćaju, načelnik je rekao da će 
pokrenuti vraćanje kredita. Prilikom podnašanja zahtjeva za subvencije gledalo se stanje duga po 
kućanstvu sa osnove danih kredita i sa osnove komunalne naknade jer se ne plaća.  Za komunalnu 
naknadu smo pokrenuli opomene od strane odvjetnice, ukoliko ne riješi ići će prijedlog ovrha.  

Ivan Molnar – sve je predano Ivanu Greguriću i on zove dužnike učenike i sve obrtnike koji dolaze kod 
njega na zapisnik i prihvatili su plaćanja u ratama. 

Zdravko Ivančan – mane interesira na obrazcu Pr-ras ugovori o djelu ne što se odnose ti ugovori? 

Marina Džinić – to su ugovori koje mi imamo sa osnove koji su plaćeni Dinu Jaković za vođenje 
teretane i dvorane  i za tekuće održavanje kotlovnice koje vrši Tomislav Kolarić. 

Pošto više nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje na glasovanje 5. Točku dnevnog reda. 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 12/12 glasova „ZA“  donijelo suglasnost na Godišnje financijske 
izvještaje Proračuna Općine Molve za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. godine. 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje suglasnosti na Konsolidirane Financijske izvještaje Općine Molve za 
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. 

 

 

 Marina Džinić – na Konsolidiranom izvještaju Općine Molve radi se da su stavke  rashoda i stavke 
prihoda uvećane za one stavke koje Općina Molve nema u svojim Financijskim izvještajima prikazane, 
odnosno od prihoda poslovanja, a to su prihodi koje je Dječji vrtić ostvario sufinanciranjem smještaja 
djeteta u vrtić, a što se tiče rashoda poslovanja Vrtić ima rashode koje sam sebi financira plus rashodi 
koji su mu podmireni na temelju sredstava koje mu Općina Molve prebaci. Općina je ukupno 
prebacila vrtiću 1.273,749,16 kuna, a što se tiče prihoda poslovanja koji u godišnjim financijskim 
izvještajima Općina Molve nema prikazane zato što su to prihodi vrtića u iznosu od 192.519,81 kuna, 
taj prihod su roditelji uplatili za smještaj djeteta u vrtić. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu po 7. točci dnevnog reda. 

Mijo Kovaček -  ja gledam izvješće stanje o obvezama i stanje na proračunu gdje Općina Molve sa 31. 
prosincom 2010. ima obveze u ukupnom iznosu od 2.395,063,00 kune koje nisu naplaćene. 



-10- 

Marina Džinić -  tako je, ukupne obveze iznose 2.395,063,00 kune za 2010.  godinu koje se moraju 
podmiriti u 2011. godini gdje je uključen manjak iz prethodnog razdoblja. 

Marijan Jaković – bitno je smanjeno ono razdoblje od 2008-2009. Ja vjerujem  ako dođe renta da će 
se izmjenama proračuna dug  maknuti nakon 15 godina. 

Vladimir Ivančan – realno govoreći mi po projektima ponovno ulazimo u dugovanja, baziramo se na 
novcu koji nismo zaradili, a renta se može isplatiti u dvanaestom  mjesecu, mi nemamo svoje novce. 

 Mijo Kovaček i Vladimir Ivančan  privremeno otsutni  od 11,51 sati 

Predsjednik vijeća daje točku 7. na glasovanje 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 10/10 glasova „ZA“ donijelo suglasnost na Konsolidirane Financijske 
izvještaje Općine Molve za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. 

  

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga 

 

Predsjednik vijeća daje rijeć pročelniku 

Mijo Kovaček prisutan od 11,56 sati 

Tomislav Obrovac -  mi u biti nemamo ovlasti po toj Odluci pošto je većinski vlasnik Komunalija grad 
Đurđevac, a gradonačelnik grada Đurđevca je dao suglasnost 17.ožujka. Na ovu cijenu vodnih usluga 
ovo je više dato na znanje novo računanje cijena vodnih usluga, a oni su to morali uskladiti sa 
Zakonom o vodama do sredine travnja.  

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

Cenkovčan Josip – koliko je cijena kubnog metra vode u Molvama. 

Tomislav Obrovac – mi smo radili procjene, oko 10 % ide cijena gore za fizičke osobe, a za pravne i 
više. 

Anto Marić – da li Komunalije imaju Ugovor za odvodnju u Molvama, jer se spominje i odvodnja. 

Tomislav Obrovac – Ugovor nemaju, u cijenu vodnih usluga ne ulazi odvodnja, cijena vode je 8,5 
kuna po kubiku po prilici, a bila je 7,70 kuna. 

Pošto više nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća zadvara raspravu i daje točku 8. na 
glasovanje. 

Općinsko vijeće  sa 9 glasova „PROTIV“  i 2 „SUZDRŽANA“ nije dalo suglasnost na Odluku o cijeni 
vodnih usluga. 

Vladimir Ivančan prisutan od 12,00 sati 

Mijo Kovaček napušta sjednicu od 12,00 sati 
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Točka 9. 

Razmatranje točke 4. Sa 5. Sjednice održane 01.ožujka 2011.godine Odbora za poljorivredu, 
vodoprivredu i gospodarski razvoj za stimulaciju svih članova Udruge obrtnika Općine Molve za 

održavanje i otvaranje novih radnih mjesta za svakog zaposlenog djelatnika u iznosu od 500 kuna 

  

Jaković Marijan – vi imate od Odbora Zapisnik i tonski zapis za preslušati . Naša je uloga, odnosno 
općinskog vijeća  je da se osiguraju sredstva u proračunu da bi to načelnik mogao transferirati i 
stručne službe trebaju napraviti kriterije, uvjete i pravilnika na koji način bi se dale potpore.  

Marijan Ivančan – koliko iznose doprinosi za  mirovinsko i zdravstveno zaminimalni osobni dohodak? 

Molnar Ivan – 1.200,00 kuna su doprinosi za radnika. 

Jaković Marijan – već duže vrijeme obrtnici traže potpore s obzirom da im je to krizna godina i oni su 
to jasno htjeli. Tražili smo da oni predlože kao Udruga Odluku koja će doći na vijeće. Na kraju su došli 
do zaključka da im se sufinancira 500 kuna po zaposlenom radniku jedno određeno vrijeme. Ja sam 
im obrazložio  ako se to objavi da moraju jasno definirati kamo su ta sredstva usmjerena i kako ih 
načelnik  može transferirati. Tu je potrošeno dosta vremena i uloga je vijeća da definira koji kriteriji i 
uvjeti se trebaju ispuniti da bi se dobio novac. Na kraju je došlo do toga da su oni suglasni kao 
udruženje obrtnika   da taj pravilnik, na koji način se budu ta sredstva subvencionirala,  izrade stručne 
službe Jedinstvenog upravog odjela. Mi za to u 2011. nemamo sredstva u proračunu, ali postoji 
mogućnost, ukoliko načelnik nađe određena rješenja da bi u izmjenama mogao omogućiti sredstva, 
ali ne mogu biti momentalno transferirana jer vijeće mora donijeti Pravilnika o uvjetina i kriterijima 
na koji naćin će se ti novci transrerirati. 

Vladimir Ivančan – ja ću to podržati, htio bi da predsjednik Odbora to dogovori s obrtnicima da 
naprave okvirno prijedlog kojeg će uputiti prema vijeću, oni obrtnici koji podmiruju svoje obaveze 
prema državi i da vlasnik obrta bude registriran na području Općine Molve. I prvenstveno da novo 
zaposleni budu stanovnici Općine Molve. Da se pomogne onim ljudima koji časno rade. 

Marina Džinić napušta sjednicu u 12,10 sati 

Zdravko Ivančan – ja kao član Udruge obrtnika mislim da trebamo pomoći i obrtnicima, ja sam za 
svaki vid pomoći jer je svaka kuna i pomoć od velikog značaja. Prije svega s tom mjerom će se očuvati 
postojeća radna mjesta, moja razmišljanja su da Općina svojim pomoćima bude pomogla tim ljudima 
i  oni će moći  zadržati radnike i razvijati se.  Mi kao oporba ćemo podržati bilo koju pomoć 
obrtnicima, to nije velika stavka, a volja je vijeća i načelnika da se to napravi. 

Marijan Jaković – mi sada možemo donijeti Odluku da se zadužuju stručne službe, ako to ovo vijeće 
neće, onda zadužujem pročelnika  neka izradi Pravilnika koji će idući put doći kao prijedlog Pravilnika, 
na kojeg mi budemo dali određene izmjene sve do onoga trenutka dok ga mi ne prihvatimo.  Bilo je 
više rasprava oko toga, a  predstavnik Udruge je predložio da prijedlog pravilnika izradi stručna 
pravna osoba.  Udruga obrtnika još traži da sudjeluju u radu Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i 
gospodarski razvoj. Mi možemo taj Odbor proširiti na pet članova, Udruga obrtnika međusobno 
izabere člana koji bi bio član Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i gospodarski razvoj. To je 
procedura koju treba ispoštivati jer se treba mijenjati statut. Također imaju zahtjev za sufinanciranje 
projektno tehničke dokumentacije u svrhu izgradnje ili legalizacije postojećih poslovnih objekata. Ja 
sam im rekao da su stare Odluke izvan snage jer ih nije bilo u mogućnosti isfinancirati.   

Pošto više nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje 9. točku na glasovanje. 
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Općinsko vijeće je jednoglasno sa 11/11 glasova „ZA“ donijelo Odluku da prijedlog pravilnika izradi 
stručna pravna služba, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve. 

Točka 10. 

Razmatranje Izvješća i donošenje zaključka o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge 
prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesece siječanj i veljača 2011.  

godine 

Predsjednik vijeća daje rijeć pročelniku. 

Tomislav Obrovac – u prilogu imate izvješća o stanju kriminaliteta za siječanj i veljaču. 

Pošto nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća zatvara raspravu po 10. točci dnevnog reda i 
daje ju na glasovanje. 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 11/11 glasova „ZA“ donijelo Zaključak o stanju kriminaliteta, 
javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za 
mjesece siječanj i veljača 2011. godine 

 

Točka 11. 

Pitanja vijećnika 

S obzirom da nije bilo daljnjih pitanja, predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 12,23 sati. 

 

KLASA: 021-05/11-01/03 

URBROJ: 2137/17-11-2 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                                        PREDSJEDNIK: 

Danijela Plemenčić                      Marijan Jaković 

 

_________________________                                                                      ________________________ 

 

 

 

 

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


