
Z A P I S N I K 

s 39. Sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 10. lipnja 2011. godine 

          Sjednica je održana u zgradi Društvenog doma Općine Molve, Trg kralja Tomislava, u Sali za 
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/11-01/06, URBROJ: 2137/17-11-1 od 03. lipnja  
2011. godine. 

          Sjednicu je u 9,00 sati pozdravivši sve prisutne otvorio potpredsjednik Općinskog vijeća ( u 
daljnjem tekstu: Potpredsjednik) Vladimir Ivančan. 

          Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

          1. Marijan Jaković, predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve-opravdano otsutan 

          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 potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Molve, 

         11. Srećko  Cenkovčan, prisutan od 09,06 sati 

         12. Marijan Ivančan 

         13. Josip Cenkovčan. 

          Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni: 

          1. Fosić Stjepan, općinski Načelnik –prisutan od 9,10 sati 

          2. Marina Džinić, računovodstvo 

          3. Tomislav Obrovac, pročelnik, kao zapisničar 

          4. Ivan Gregurić – zamjenik načelnika 

           

 

          Potpredsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 39. Sjednice Općinskog vijeća 

nazoćno 12 članova Općinskog vijeća, te vijeće može pravovaljano odlućivati. 
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          Potpredsjednik Općinskog vijeća  dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 38. sjednice 

Općinskog vijeća. 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11/11 glasova „ZA“ prihvatilo Zapisnik s 38. 

sjednice Općinskog vijeća. 

          Potpredsjednik općinskog vijeća upitao je želi li tko od vijećnika dati dopunu Dnevnog reda. S 

obzirom da nije bilo nadopuna, predložio je na usvajanje slijedeći 

D N E V N I  R E D 

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

2. Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama: 

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

          2011. godini 

          2.2. Programa javnih potreba u socijanoj skrbi na području Općine Molve u 2011. godini 

         2.3. Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Molve       

          u 2011. godini 

          2.4. Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2011. godini 

          2.5. Programa unapređenja stočarstva i zaštite pučanstva na području Općine Molve u 2011.  

          godini 

3. Razmatranje i donošenje Izmjena Plana nabave za 2011. godinu 

4.  Rasprava i donošenje zaključka o ponudi za kupnju nekretnine k.č.br. 1246, k.o. Molve vlasnika 

Ivana i Ane Pintarić 

5. Pitanja vijećnika 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 12/12 glasova „ZA“ prihvatilo predloženi Dnevni 

red. 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2011. godinu 

 

          Potpredsjednik daje rijeć Marini Džinić 

          Marina Džinić -  ovo su druge izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2011. godinu. U 

članku 1. definira se ukupna izmjena cjelokupnog  iznosa proračuna , tako da je broj koji je bio  
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planiran u iznosu od 19.198.966,92 kune ovim izmjenama Proračuna, a isto tako ukupni prihodi i 

primici,a  vezano za to rashodi i izdaci umanjuju se za 491.599,00 kuna. Tako je novi iznos 

18.707.367,92 kune. U članku 2. ono što  se mijenja su pomoći dospjelih subjekata unutar općeg 

proračuna u iznosu 800.000 kuna, radi se o kapitalnoj pomoći fonda za energetstku učinkovitost i 

zaštitu okoliša, sredstva su bila planirana za izgradnju solarnih kolektora, međutim u dogovoru sa 

načelnikom koliko znamo do daljnjega se neće ništa raditi tako da smo ova sredstva izbacili iz 

proračuna gdje se umanjuju i rashodi. Zatim stavka od 6.000 kuna gdje je povećanje, a to su prihodi 

od financijske imovine koji obuhvaćaju prihode od kamata, zateznih kamata i dividendi. Ovdje smo išli 

na povećanje zato što su zatezne kamate do sada bile uplaćene preko 6.000 kuna, pa iz tog razloga 

ova stavka ideza 6.000 kn u plus.  Tako da su prihodi poslovanja u ukupnom efektu umanjeni  za 

794.000 kuna. Na rashodima poslovanja promjena iznosa  ide na povećanje u iznosu od 203.275 

kuna, tako da je novi iznos rashoda poslovanja 10.939.741,92 kune. Na trećoj stranici rashodi za 

nabavu nefinancijske imovine se umanjuju za 1.670.076,06, tako da je nova stavka rashoda  za 

nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 6.692.423,94 kune. Stranica četiri obuhvaća izdatke za 

financijsku imovinu i otplatu zajmova i primici od financijske imovine i zaduživanja. Primici od 

financijske imovine i zaduživanja povećani su za  302.401 kunu, tako da je novi iznos  552.401 kunu. 

Ovaj iznos od 302.401,00 kunu odnosi se na oslobađanje vraćanja studentskih i učeničkih kredita 

prema rješenju jer se za određene uspjehe oslobađaju od vraćanja kredita. U članku 3. na stranici 

sedam imamo povećanje bankarskih usluga i usluga platnog prometa u iznosu od 15.000,00 kuna , a 

odnosi se na račun iz 12 mjeseca 2010 godine preko 8.000 kuna i račun za treći mjesec ove godine 

preko 13.000 kuna pa se ta stavka povećava sa 38.000 na 53.000,00 kuna. Slijedeća stavka je tekuće 

donacije i naknade šteta s povećanjem od  10.000 kuna. Na stranici osam je otvorena nova stavka 

materijalna imovina prirodna bogatstva od 19.200 kuna, a radi se o kupnji nekretnine odnosno 

zemljišta u ulici Braće Radića. Druga stavka, knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti od 

10.000 kn, gdje se radi o slici četiri godišnja doba i zima. Bilo je osigurano 78.000 kuna,a povećava se 

na 88.000 kn. Stranica devet su kapitalne pomoći s umanjenjem od 600.000 kuna, a radi se o pomoći 

Selskom komunalnom društvu Molve d.o.o., a umanjuje se sa osnove kapitalne pomoći za nabavu 

traktora od 500,000 kuna, kapitalna pomoć za nabavu traktorskih priključaka od 200,000 kuna, 

međutim za 100.000 kuna povećavamo  kapitalnu pomoć za nabavu kosilica i trimera. Sljedeća stavka 

je građevinski objekti , projekt uređenja poslovne zone Brzdaljeva, gdje se stavka umanjuje za 

420.276,06 kuna tako da je novi iznos 1.379.723,94 kune. Zatim imamo izgradnju sunčeve elektrane 

na športstkoj dvorani od 800.000 kuna, tu stavku smo maknuli jer su sredstva trebala biti osigurana 

od fonda. Na stranici deset je kupnja zgrade u Novom Vinodolskom gdje su planirana sredstva od 

2.000,000 kuna, a stavku smo povećali za 80.000 kuna vezano za  račun odvjetničkih usluga. Nadalje 

je kupnja poslovnog objekta u Molvama, to su građevinski objekti, od 500.000 kuna gdje je 

umanjenje ove stavke. Na sljedećoj stranici su subvencije u poljprivredi gdje planirana sredstva iznose 

400.000 kuna, a uvećana su za 19.000 kuna zbog  financiranja izrade glavnog projekta za izgradnju 

gospodarske građevine koju je podnijela gđa. Imbriovčan, a sredstva su prošle godine odobrena. 

Zatim imamo povećanje rashoda za materijal i energiju od 30.000 kuna i rashodi za usluge se 

povećavaju za  200.000 kuna. Dalje imamo javnu rasvjetu, rashodi za uslugu, gdje je povećanje od 

30.000 kuna jer smo imali popravke koji se odnose na javnu rasvjetu pa je novi iznos 70.000 kuna.  

Zatim je otvorena nova stavka od 85.000 kuna, rashodi za uslugu, za uređenje Trga kralja Tomislava. 

Slijedeći prorgram je izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture s povećanjem od 60.000 
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 a odnosi se na kolne ulaze u Đurđevačkoj ulici. Zatim imamo asfaltiranje produžetak Mihovila 

Pavleka Mišine gdje umanjuje se za 214.000 kuna. Ti radovi su i izvedeni , a sredstva su bila planirana 

u većem iznosu nego što jeostvareno tako da tu stavku umanjujemo na 86.000 kuna. Dalje imamo 

asfaltiranje Trg kralja Tomislava do Zadruge gdje je umanjenje u iznosu od 165.000 kuna, tako da 

sada stavka iznosi 65.000 kuna. Na stranici 13 otvara se novi kapitalni projekat koje se odnosi na 

modernizaciju nerazvrstanih cesta, gdje se planira  utrošiti 150.000 kuna i to je nova stavka. Na 

slijedećij stranici iznos od 110.000 kuna odnosi se na  dodatna ulaganja na građevniskim objektima, 

koji obuhvaća  uređenje društvenog doma u Molve Gredama od 30.000 kuna i uređenje društvenog 

doma u Repašu za 80.000 kuna. Tekuće donacije Programa javnih potreba u religiji su povećane za 

7.200 kuna tako da je novi iznos 37.200 kuna gdje su zaključkom odobrena sredstva za 90 komada 

Thuja koje su zasađene. Na stranici broj 15 imate socijalnu zaštitu gdje su tekuće donacije povećane 

za 50.000 kuna, a radi se o sufinanciranju stambenog zbrinjavanja romskih obitelji. Planirali smo da 

ćemo osigurati 30.000 kuna ali s povećanjem ona iznosi 80.000 kuna. Nadalje su pomoći unutar 

općeg proračuna od 54.674 kune, a odnosi se na pomoći koje se dodjeljuju Osnovnoj školi Molve za 

redovan rad. Zatim imamo novu stavku koju otvaramo, aktivnosti u oslobađanju vračanja učeničkih i 

studentskih kredita, a radi se o oslobađanju temeljem Rješenja. Slijedeće je manjak prihoda od 

975.202,06 kuna  koji se mora pokriti pa se sredstva osiguravaju iz prihoda od ove godine. 

          Potpredsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

          Marijan Ivančan – na stranici 15 kakvi su to troškovi zbrinjavanje romskih obitelji? 

          Fosić Stjepan – mi smo se obavezali da ćemo romskim obiteljima osigurati gradsku vodu, a 

pošto nemaju građevnu dozvolu, struju itd.  došli smo do riješenja da iskopamo bunar i osiguramo 

uvjete za život. Oni to nisu prihvatili pa smo povećali stavku da im kupimo kuću, centar za socijalnu 

skrb će ih imati pod kontrolom, a na nama je da ih zbrinemo.  Još bi napomenuo sunčanu elektranu, 

ishodili smo sve papire, novaca u fondu nema, stavku smo skinuli ali ta dozvola vrijedi 36 mjeseci. Na 

godinu ne vidim da mi vijeće nađemo riješenje da iskoristimo ta sredstva koja smo utrošili za te 

projekte, to ne bude koštalo 800.000 kuna već se možda  300.000 kn kupe te ćelije, a proračunato je 

u tome projektu da bi godišnje bila dobit oko 120.000 kuna.  Skidali smo stavke da bi riješili taj 

manjak i proračun je na mjestu. Nadalje ide raspisivanje natječaja za Molve Grede i Repaš. Što se tiće 

Marijanske ulice i kanalizacije, imamo problem, jer županijske ceste na daju suglasnost da kanalizacija 

ide kako je projektirana, već traže naknadno projektiranje, sifone i prepumpne pumpe, a to je 

povećanje troškova za 500.000 kuna. Našli smo rješenje gdje bi Općina kupila jednu česticu od 

Petrinića za koju on traži 50.000 kuna na kojoj bi napravili septićku jamu, a pražnjenje bi se odvozilo 

na pročistač. Za modernizaciju nerazvrstanih cesta nemamo stavku, a radi se o asfaltiranju Repaša  

bankina i oko crkve. Što se tiče mosta u Molve Gredama projekt nije dobro napravljen, trebamo 

doprojektirati i napraviti ispravno. 

          Mijo Kovaček – što se tiče problematike kanalizacije u Marijanskoj ulici tražim pojašnjenje.  

Prije nego što se je krenulo u izgradnju, dok je projektirano i dok su se dobivale dozvole, dobivam 

dojam da se je to išlo raditi na nedovršenu projektnu dokumentaciju. Cijevi su postavljene, 

kanalizacija ne bude u funkciji, novac je potrošen i mislim da je  dosta neozbiljno taj projekt 

predviđen. Znam da je problem infrastruktura od JANAF-a i od INE gdje idu plinske cijevi za CPS, ali za 

to je dobivena suglasnost kad je ishođena građevna dozvola. 
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          Fosić Stjepan – naslijedili smo projekt gotov sa dozvolom za gradnju od bivše vlasti i po njemu 

smo krenuli sa radovima i došlo je do problema. 

         Zdravko Ivančan -  pitao bih šta je sa Komunalnim poduzećem. Rekli ste sami da bude 

Komunalno poduzeće kupilo traktora da bude kosilo kanale u dogovoru s Bistrom, da bude bankine 

pokosilo, sad skidate tu stavku. Zanima me kako se to Komunalno poduzeće financira i koja je svrha 

toga. 

          Fosić Stjepan – znate da je renta pala za milion i pol i bude manji prihod. Nismo riješili jer nema 

novaca. Došle su četiri rente ove godine, a i vi znate na što Općina troši svaki mjesec novac. 

1.160.000,00 kuna je mjesečni prosjek, 400.000 kuna mjesećno idu obaveze za plaće i održavanje. 

Sredstva za kupiti traktora nemamo. 

          Zdravko Ivančan – kako budemo te bankine riješili. Problem je jer je to javno dobro, a naši 

komunalni radnici uređuju samo centar Molvi, a ne i u Molve Gredama, Gornjoj Šumi i Repašu. Ako 

Komunalno poduzeće ne može pokositi bankine neka plati nekome da to napravi. Nisu samo važne 

županijske ceste, važne su i lokalne. Nadalje rekli ste da nema novaca, a odlučili ste ići u veliku 

investiciju kupnje zgrade u Novom Vinodolskom. Ja ne znam koliko je to isplativo, vi valjda bolje 

znadete, ali ako ste već neke novce potrošili, zašto sad govorite da je smanjenje rente, a odmah idete 

rebalansom u preraspodjelu sredstava i kupnju u Novom Vinodolskom. 

          Vladimir Ivančan – ako postoji Mjesni odbor Molve Grede  neka napismeno dostavi na vijeće 

koje područje nije uređeno i pokošeno. 

          Zdravko Ivančan – mjesni odbor ne može funkcionirati  jer naš pročelnik, odnosno načelnik ili 

predsjednik vijeća treba dati pečata da se može sastati. 

          Fosić Stjepan – Mihaljić je predao pečata, a Senjan ga mora preuzeti, doći k meni i dogovoriti 

se. 

          Zdravko Ivančan privremeno otsutan od  9,50 h 

          Tomislav Obrovac – mjesni odbor nema pečat, a mi ne možemo dati pečat jer je postupak takav 

da mi moramo poslati zahtjev u Ministarstva uprave za izradu pečata. Ovaj tjedan su vratili stare 

pečate, a nove ću dati svima u isto vrijeme tek kad dobijemo od Ministarstva za novi mjesni odbor.  

          Zdravko Ivančan prisutan od 9,54 h 

          S obzirom da više nije bilo prijava za raspravu , potpredsjednik vijeća daje na glasovanje 1. točku 

dnevnog reda. 

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

IZMJENE I DOPUNE Proračuna Općine Molve za 2011. godinu. 
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2.1. 

Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu na području 

Općine Molve u 2011. godini 

          Potpredsjednik vijeća daje rijeć pročelniku. 

         Tomislav Obrovac – Marina je već sve objasnila kroz prvu točku dnevnog reda. Ovdje se radi o 

povećanju Osnovnoj školi za ljetopis i osnovac. To je povećanje sredstava sa 100.000 kuna na 154.000 

kuna. Ti programi se prema zakonu moraju donositi sa izmjenama proračuna, a oni koji se mijenjaju 

moraju se izbaciti. Ovaj se program mijenja u iznosu od 54.000 kuna. 

          Fosić Stjepan privremeno otsutan od 10,02 h 

          Marijan Ivančan – ako se to odnosi na prošlu godinu zbog čega trebamo povećanje? Renta nam 

ide dole a mi povećavamo stavke, da li se to povećanje odnosi na prošlu godinu? 

          Marina Džinić – to se radi o izmjenama proračuna za ovu godinu. To su bila sredstva planirana 

za redovan rad od 100.000 kuna i ova stavka se povećava za 54.674 kune jer je načelnik odlučio po 

njihovoj zamolbi  da im se sredstva, po zaključku, naknadno odobre u tom iznosu za Osnovac i 

Ljetopis, pošto nisu isplaćena prošle godine. 

          Marijan Ivančan -  pojedine stavke su smanjene, a ostali korisnici proračuna traže povećanje. 

Ako renta ide niže onda bi se svi trebali korigirati. Taj list Osnovac ima tisuću slika u coloru, a  to bi 

moglo biti jeftinije. To je moja primjedba, jer je recesija i svi bi morali na neki način uštedjeti. 

          Zdravko Ivančan – ja sam ove godine očekivao smanjenje, a ne povečanje sredstava iz razloga 

jer smo prošle godine našu športstku dvoranu Odlukom vijeća i načelnika prebacili Ministarstvu 

kulture jer budemo dobili dvoje zaposlenih ljudi koji budu uljepšavali dvoranu i prostor oko dvorane. 

Da li ima zaposlenih ili nema? i mislim da smo izigrani. 

          Vladimir Ivančan – ja sam bio kod Ministra Fuksa i rečeno je da naša Županija upravlja sa 

Dvoranom i ona bi trebala sukladno s Ministarstvom kulture  zaposliti.  

          Mijo Kovaček- tko je na kraju vlasnik Školsko športstke dvorane? 

          Vladimir Ivančan – Ministarstvo. 

          Mijo Kovaček – mi smo jedini slučaj u Hrvatskoj koji je dao svoje vlasništvo Ministarstvu. Gdje 

su se koristila sredstva Državnog proračuna da se napravi takav objekt. I sada kad smo dvoranu 

napravili mi ju poklanjamo. 

          Vladimir Ivančan – Općina Molve je sama napravila Dvoranu.  Trebalo bi izračunati koliko je ta 

Dvorana do sada koštala Općinu Molve. Sve Općine žele ustupiti dvorane Ministarstvu jer su to 

ogromni troškovi. Možemo za iduće vijeće pripremiti koliko su troškovi održavanja dvorane s dva 

zaposlena. Zato je ideja bila da se to da Ministarstvu, a mi i naša djeca dalje budemo koristili 

Dvoranu. 
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          Zdravko Ivančan – kad se je Dvorana gradila ni jedno Ministarstvo nije pomagalo ni 

sufinanciralo razvoj, a mi smo bili među prvima koji su napravili Dvoranu. Mene zanima koliko i kome 

Ministarstvo sada daje novaca mjesećno za tu Dvoranu ako je njihovo vlasništvo. 

          S obzirom da više nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik vijeća zatvara raspravu i daje 

točku 2.1. na glasovanje. 

          Općinsko vijeće je sa 10 glasova „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“ donijelo 

IZMJENE Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu na području Općine Molve u 

2011. godini 

Točka 2.2. 

Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na 

području Općine Molve u 2011. godini 

          Potpredsjednik vijeća daje rijeć Molnar Ivanu. 

          Molnar Ivan – to su dvije romske obitelji koje se žele odseliti i našli su si kuće u Grkinama, 

međutim te kuće su dosta skupe, vlasnici ih prodaju za 15.000 eura. Njima to odgovara zbog blizine 

Đurđevca i blizine škole. Manjinska zajednica je bila i daje 100.000 kuna s tim da novac ide Centru za 

socijalnu skrb i socijal kupi kuće i dalje ih prati. 

          Vladimir Ivančan – oni su nacionalna manjina, po zakonu ove Države dužnost je i lokalne 

samouprave da se te nacionalne manjine pomažu. Mi smo sredstva povisili na 80.000 kuna, njihova 

Manjinska zajednica daje 100.000 i oni budu preseljeni.  

          Mijo Kovaček – mene zanima kolio imamo deklariranih pripadnika nacionalne manjine, jer 

donosimo program i mjere. 

          Tomislav Obrovac – krajem lipnja će biti objavljeni rezultati sa zadnjeg ovogodišnje popisa, pa 

će mo znati točnu brojku. Do sada imamo manje od 5% pripadnika nacionalne manjine. 

          Fosić Stjepan prisutan od 10,35 h 

          Vladimir Ivančan -  mene smeta što ima na Molvama ljudi koji nisu nacionalna manjina, a 

nemaju struju. Nema veze o kome se radi, ali da im se barem struja osigura. Ako nema struju nema ni 

vodu . Kao vijeće da im pomognemo. 

          Fosić Stjepan – znam o kome se radi, o Krznariću, to je mlad i zdrav  čovjek koji ne želi raditi! Mi 

pomažemo koliko možemo, ali ne može to ići u nedogled. 

          Vladimir Ivančan – ali to je teški socijalni slučaj i on ima djecu. 

          Zdravko Ivančan -  što se tiče Krznarića on ima četvrto ili peto dijete i pošto je Općina Molve 

smanjila porodiljne naknade i možda je na to računao pa sad nema i ja predlažem da mu se plati 

račun za struju.  
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          Vladimir Ivančan -  predlažem da predsjednik Socijalnoga vijeća za sljedeće vijeće obiđe te ljude 

koji imaju malu djecu, a nemaju osnovne uvjete za žiovot. Da mi imamo podatak koliko je ljudi u 

Molvama bez uvjeta za život. 

          Mijo Kovaček – mi  ne možemo kao Općina preuzimati posao od Centra za socijalnu skrb. 

Načelnik može intervenirati  jednokratnom pomoći  po zamolbi da mu se pomognu platiti računi za 

struju. 

          Privremeno otsutni Anto Marić, Mijo Kovaček, Zdravko Ivančan od 10,34 h 

          Pošto više nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 2.2. 

na glasovanje 

          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“  donijelo 

PROGRAM o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 

2011. godini 

 

Točka 2.3. 

Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Molve u 2011. godini 

         Potpredsjednik vijeća daje rijeć Pročelniku. 

         Tomislav Obrovac – u programu vidite u točci 1. stavak 2. da se brojka 450.000 zamjenjuje 

brojkom 85.000 i podtočka 2.2. brojku 300.000 zamjenjuje brojka 86.000, Marina vam je rekla da su 

to investicije Trg kralja Tomislava asfaltiranje i produžetak ulice M.P.Miškine. U biti smo jeftinije 

odradili investicije pa se mijenjaju brojke. 

          S obzirom da nije bilo pitanja potpredsjednik Općinskog vijeća daje točku 2.3. na glasovanje 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 9 glasova „ZA“ donijelo 

PROGRAM  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 

2011. godini 

Točka 2.4. 

Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Molve u 2011. godini 

          Tomislav Obrovac – čuli ste da se otvara nova stavka modernizacije nerazvrstanih cesta sa 

iznosom od 130.000 kuna. Mi smo to dužni u ovom Programu iskazati. 

          Marijan Ivančan – da li ćemo se javiti na natječaj za nerazvrstane ceste? 
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          Tomislav Obrovac – mi nemamo takve nerazvrstane ceste na području Općine Molve. Ovdje se 

misli na ceste odnosno poljske puteve koji ne sijeku građevnisko područje. Pa nemamo uvjeta da se 

javimo na natječaj. 

          Anto Marić prisutan od 10,40 h 

          Fosić Stjepan – ovih 130.000 kuna bude za poljske puteve i rupe na poljskim putevima gdje još 

nema asfalta. 

          S obzirom da više nije bilo pitanja potpredsjednik  Općinskog vijeća zatvara raspravu i daje 

točku 2.4. na glasovanje. 

          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ donijelo 

   PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2011. godini 

 

Točka 2.5. 

Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa unapređenja stočarstva i zaštite 

pučanstva na području Općine Molve u 2011. godini 

          Mijo Kovaček, Zdravko Ivančan prisutni od 10,48h 

          Tomislav Obrovac – prema starom Programu  plaćanje usluga umjetnog osjemenjivanja vršilo 

se je prema izdanim računima od Veterinarske stanice, a pošto je došlo do izmjena odnosno novim 

Programom  plaća se podnositeljima zahtjeva na njihove žiro račune. 

          S obzirom da nije bilo pitanja i prijava za raspravu potpredsjednik vijeća Općine Molve daje 

točku 2.5. na glasovanje 

          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 11 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ donijelo 

PROGRAM unapređenja stočarstva i zaštite pučanstva na području Općine Molve u 2011. godini 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Izmjena Plana nabave za 2011. godinu 

          Potpredsjednik vijeća daje rijeć pročelniku. 

          Tomislav Obrovac -  u prvoj točci dnevnog reda ste sve čuli od Marine, ovo je samo usklađenje 

ovog plana nabave. 

          Pošto nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik vijeća Općine Molve daje točku 3. na 

glasovanje 
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  Općinsko vijeće Općine Molve je sa 11 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ donijelo 

IZMJENE  Plana nabave za 2011. godinu 

Točka 4. 

Rasprava i donošenje zaključka o ponudi za kupnju nakretnine k.č.br. 1246 k.o. Molve, vlanika 

Ivana i Ane Petrinić 

          Potpredsjednik vijeća obrazlaže da je o tome načelnik govorio na početku sjednice, u 

materijalima ste dobili koja je cijena nekretnine. 

          S obzirom da nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik vijeća Općine Molve daje točku 4. na 

glasovanje 

         Josip Cenkovčan napušta sjednicu u 10,52 h 

          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 3 „SUZDRŽANA“ donijelo 

ZAKLJUČAK o ponudi za kupnju nekretnine k.č.br 1246, k.o. Molve 

Točka 5. 

Pitanja vijećnika 

          Brankica Gregurić – pitalo je par žena za školske knjige, kako bude ove godine? 

          Fosić Stjepan – ako se nađe zakonsko rješenje, imamo stavku, roditeljima damo npr. 1.000 kuna 

i neka oni kupe ili nove ili stare knjige, da mi nemamo probelme. 

          Srećko Cenkovčan – Općina bi imala najmanji trošak kada bi škola organizirala zamjenu knjiga. 

          Tomislav Obrovac – škola je dobila naputak od Ministarstva da se time ne smije baviti, ali 

postoji u jedinicama lokalne samouprave gdje su učitelji  potaknuli djecu da se organizira zamjena na 

javnim površinama, a što se tiće nabave škola to ne smije raditi. 

          Brankica Gregurić – ravnatelj škole to nije dao ni na njihovo vijeće niti su učitelji bili s time 

upoznati. 

          Fosić Stjepan – sredstva su osigurana od 100.000 kuna i bude išao javni natječaj za radne 

bilježnice. 

          Josip Peti – pitao bih zašto veše ne izlazi molvarski list Meljin? Ludi po selu pitaju. 

          Fosić Stjepan – novine se bacaju, a koštaju 19-20 tisuća kuna. Možda da se stave nekakve 

jednostavne novine. 

          Marijan Ivančan – načelnik je mislio na jednostavnije novine kakve izdaje županija, ali za to 

treba poseban uređaj  kojega ima grad Osijek i Zagreb. Za mali broj primjeraka koliko ih mi štampamo 

oni neće raditi, ali ako bi radili bilo bi skuplje.  
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          Vladimir Ivančan – ja mislim da bi se trebao četiri puta na godinu izlaziti to glasilo Općine 

Molve. S tim da se prvenstveno piše o Općini Molve od projekata, vijeća i dr. da to sve bude sažeto u 

tom listu, ali čim jeftinije. 

          Zdravko Ivančan –imao sam nedavno poziv od predsjednika seljačke udruge, kojem ste obećali 

plaćanje računa za meteorološku stanicu da se aktivira, pošto je to napravljeno za Općinu Molve, 

prije svega za Hrvatsku savjetodavnu službu svojedobno.  

          Fosić Stjepan – Senjan Zlatko je došao k meni da mu platim račun Seljačke udruge od 6.800 

kuna za meteorološku stanicu. Pošto je vlasnik općina Molve rekli smo da se napravi račun koji glasi 

na Općinu Molve. 

          Zdravko Ivančan – ta stanica je kupljena u suradnji sa Savjetodavnom službom, a to je prije 

svega bilo sponzorstvo, jer savjetodavna služba u cijeloj Županiji nema niti jednu takvu stanicu koja bi 

bila za ratarske kulture. I mi smo imali jedan program koji smo napravili sa seljačkom Udrugom i 

zamolili bivšu vlast koja nam je odobrila 33.000 kuna i to je bilo plaćeno i nije postavljeno nigdje kod 

nas zbog toga da nitko ne govori da je kupljeno za nas. Ta stanica nije ni bila tamo već je bila možda 

tri mjeseca  tek toliko da se je moglo očitavati i usporediti sa onim u Novigradu. Međutim ja sam 

tražio da se preseli kod Senjan Zlatka kao budućeg predsjednika Seljačke udruge i tamo je već dvije 

godine s time da ne radi. Stanica je napravljena za dvije kulture šećernu repu i pšenicu i ljudi mogu 

dobiti šifre i vidjeti kada treba obaviti prskanje. Neka savjetodavna služba zajedno sa Seljačkom 

udrugom stavi na oglasne ploče kada se ide sa zaštitom usjeva. 

          S obzirom da nije bilo daljnjih pitanja potpredsjednik vijeća Općine Molve zaključio je sjednicu u 

11,05 sati. 
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