
Z A P I S N I K 

s 40. Sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 28. lipnja 2011. godine 

          Sjednica je održana u zgradi Društvenog doma Općine Molve, Trg kralja Tomislava, u Sali za 
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/11-01/07, URBROJ: 2137/17-11-1 od 21. lipnja  
2011. godine. 

          Sjednicu je u 9,04 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 potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Molve, opravdano otsutan 

         11. Srećko  Cenkovčan, 

         12. Marijan Ivančan, prisutan od 9,08 

         13. Josip Cenkovčan. 

          Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni  

          1. Marina Džinić, računovodstvo 

          2. Tomislav Obrovac, pročelnik 

          3. Šešet Vladimir, prisutan od 9,38 sati 

          4. Danijela Plemenčić, kao zapisničar 

 

          Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 40. sjednice Općinskog vijeća 

nazoćno 11 članova Općinskog vijeća, te vijeće može pravovaljano odlućivati. 
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          Predsjednik Općinskog vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 39. sjednice Općinskog 

vijeća. 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11/11 glasova „ZA“ prihvatilo Zapisnik s 39. 

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 

D N E V N I  R E D 

          1. Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana    

              Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2011. godinu 

          2. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

          3. Razmatranje Izvješća i donošenje Zaključka o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge  

              prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesece ožujak i travanj  

              2011. godine  

          4. Pitanja vijećnika 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11/11 glasova „ZA“ prihvatilo predloženi Dnevni 

red. 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg 

vrtića „Pčelica“ Molve za 2011. godinu 

          Predsjednik vijeća daje rijeć Marini Džinić 

          Marina Džinić -  izmjene i dopune financijskog plana dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2011. 

godinu bile su prezentirane na Upravnom vijeću dječjeg vrtića 16. lipnja ove godine. Izmjene idu  zato 

što su izmjenjene stavke rashoda poslovanja, a dopune Financijskog plana iz razloga što utvrđeni 

rezultat za 2010. godinu moramo uključiti rebalansom u financijski plan za 2011 godinu. U članku 1. 

definirana je tablica u kojoj možete vidjeti ukupne prihode, rashode, rashode za nefinancijsku 

imovinu i manjak prihoda iz prethodne godine. Potsjetila bih vas kada je bio prezentiran godišnji 

obračun financijskog plana dječjeg vrtića „Pčelica“ za 2010 godinu govorili smo da je vrtić imao 

pozitivan rezultat  koji je iznosio 10.666,53 kune, međutim tu ulazi manjak prihoda iz 2009 godine od 

11.691,27 kuna, kad se to uzme u obzir i sabere, ostaje znači za pokriće u ovoj godini, iznos  od 

1.024,74 kune, koji se dopunama ovog financijskog plana uključuje u rebalans. U članku 2. vidite 

izvore financiranja za 2011 godinu koji pokazuje izvore sredstava  iz kojih će se rashodi poslovanja za 

2011 financirati. Ovaj dio je ostao nepromjenjiv, znači ono što smo donijeli prijedlogom Financijskog 

plana još u studenom prošle godine nije se mijenjalo i dalje iz proračuna Općine Molve ide 

1.358,600,00 kuna, ostali namjenski prihodi od sufinanciranja smještaja djece u vrtić  od 196.000,00  
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          Marijan Ivančan prisutan od 9,08 sati 

kuna i ostali prihodi 100,00 kuna. Tako da ukupni iznos 1.554,700,00 kuna je raspoloživo. Na stranici 

dva su izmjene obuhvačene u tablici gdje vidimo da se rashodi poslovanja umanjuju za taj iznos od 

1.024,74 kune, a da bi se taj manjak mogao pokriti s prihodima koje imamo raspoložive, potrebno je 

umanjiti rashode, da se za taj iznos može pokriti manjak. Stavka kojom smo išli na umanjenje rashodi 

za materijal i energiju od 255.000 kuna što je bilo u planu predviđeno, umanjuju se za 3.024,74 kune 

tako da novim planom su rashodi za meterijal i energiju umanjeni na 251.975,26 kuna. I mjenjaju 

seostali nespomenuti rashodi poslovanja, koji  se povećavaju za 2.000 kuna tako da novim planom 

imamo 38.000 kuna.Sama realizacija do sada će se znati u šestomjesećnom financijskom izvještaju. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

Dnevnog reda. 

           Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 12/12 glasova „ZA“ donijelo 

ZAKLJUČAK o suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana dječjeg vritća „Pčelica“ Molve za 

2011 godinu 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

          Predsjednik vijeća daje rijeć pročelniku. 

          Tomislav Obrovac -  u materijalima imate obrazloženje od Upravnog vijeća dječjeg vrtića 

„Pčelica“ koje je moralo raspisati Natječaj za imenovanje ravnatelja u slijedećem mandatu, gdje se 

navodi da 01. rujna ove godine istjeće mandat na dužnost ravnatelja, te je Upravno vijeće na 11-toj 

sjednici donijelo Odluku o raspisivanju javnog Natječaja  koji je objavljen u dnevnom tjedniku  24 

sata, na koji se je javila samo dosadašnja ravnateljica Mirjana Tomec. Upravno vijeće navodi da su 

zadovoljni dosadašnjim radom ravnateljice, te predlažu nama na usvajanje, odnosno imenovanje 

ravnatelja, Mirjanu Tomec. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

dnevnog reda. 

 

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

RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 
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Točka 3. 

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

prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesece ožujak i travanj 2011. 

godine 

          Predsjednik vijeća daje rijeć pročelniku. 

          Tomislav Obrovac – kao što je svima već poznato da smo dužni općinskom vijeću dostaviti 

izvještaj o stanju kriminaliteta na području policijske postaje Đurđevac. Dostavljeni su izvještaji za 

mjesece ožujak i travanj i koliko vidite Općina Molve ima najmanje prekršaja odnosno kaznenih djela 

na tom području. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Marijan Ivančan – već smo ranije kod izvještaja tražili da se detaljnije obrazlože kaznena ili 

prekršajna djela s područja naše Općine  i ne znam da li je to učinjeno. 

          Tomislav Obrovac – ne jer oni imaju svoju praksu. 

          Marijan Ivančan – predlažem da se dopisom traži da se detaljnije obrazlože djela i prekršaji  koji 

se odnose na našu Općinu, da bi se znali spriječiti i unaprijed izbjeći na neki način.   

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

glasnovanje, s tim da se uputi Policijskoj postaji dopis za obrazloženje. 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 12/12 glasova „ZA“ donijelo 

ZAKLJUČAK o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području 

Policijske postaje Đurđevac za mjesece ožujak i travanj 2011. godine 

 Točka 4. 

Pitanja vijećnika 

          Marijan Ivančan –  iznio bih to da je jučer u novinama objavljeno da su svi vijećnici prihvatili 

izgradnju pastoralnog centra, međutim na vijeću nije bilo rasprava o pastoralnom centru, a mi u 

programu nemamo predviđena sredstva za gradnju tog pastoralnog centra. Želio bih čuti da li je ta 

odluka donijeta, jer onaj sastanak koji je bio zakazan na farofu bez datuma i sata nisu bili svi nazočni i 

nismo upoznati sa navedenim činjenicama. 

          Marijan Jaković – nisu bili pozvani vijećnici već građani, a njihovo pastoralno vijeće je bilo 

službeno upućeno, a mi ne, kao što nismo donijeli nikakvu odluku niti imali točku dnevnog reda da o 

tome raspravljamo. Imali smo točku dnevnog reda gdje se je raspravljalo o financiranju projektne 

dokumentacije i gdje smo rekli da se slažemo da se za taj pastoralni centar sufinancira projektna 

dokumentacija, ali isto smo tražili da se ide putem javnoga natječaja, za što je pripremljen pravilnik i 

kriteriji, ne samo za vijerske zajednice nego i za poljoprivrednike, obrtnike, zadruge, udruge itd. da se 

i njima sufinancira projektna dokumentacija, s tim da je načelnik u tome natječaju dao ograničenje do  
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200.000 kuna.  U zadnjim izmjenama proračuna nisu odobrena sredstva za potrebu sufinanciranja 

projektne dokumentacije, s toga da nije niti prihvaćena odluka vijeća da se ide sa sufinanciranjem. 

          Brankica Gregurić – pitala bih Marinu kako su isplaćena sredstva Hrvatskom srcu Molve ako 

smo na vijeću donijeli Odluku da se ne može novac isplatiti dok se ne registriraju kao Udruga, a ne na 

Hss- ov žiro račun.  

          Marijan Ivančan – one Udruge koje nisu predale izvještaje ne bi trebali odobravati sredstva za 

ovu godinu. 

          Brankica Gregurić – isto tako smo donijeli Odluku na vijeću da oni koji imaju dugovanja prema 

Općini Molve ne mogu dobiti dalje nikakva sredstva, ja koliko čuljem da je Vladimir Šešet nekima koji 

imaju dugovanja napisao da nemaju dugovanja i dobili su normalno sredstva, dok drugi koji isto tako 

imaju dugovanja nisu dobili nikakva sredstva. Zašto nisu dobili svi jednako, jer mene ljudi na cesti 

pitaju? 

          Marijan Ivančan – molim da se pozove Vladimir Šešet da razjasni. 

          Marina Džinić – udruzi Hrvatsko srce je isplaćeno u travnju ove godine 5.000 kuna, financijskim 

planom je bilo predviđeno, a oni su nama podnijelo izvješće i isplaćeno je na žiro račun Hrvatske 

seljačke stranke zato što oni još nemaju svoj. 

          Marijan Ivančan – mi nismo odlučili da im financiramo ta sredstva. 

          Marina Džinić – da, ali oni su nama podnijeli financijski izvještaj na kojem se vidi da ta sredstva 

moraju biti namjenski utrošena. Oni ne mogu taj novac potrošiti na nešto drugo jer nama su sve te 

Udruge  u proračunu i imaju rok do veljače da podnesu izvješća. 

          Marijan Ivančan – nisam suglasan s obrazloženjem jer vi ste direktno platili HSS-u, a on nije 

Udruga. 

          Marijan Jaković – mi govorimo o Odluci općinskog vijeća koja nije provedena i ne poštiva se. 

          Šešet Vladimir prisutan od 09,38 sati. 

          Šešet Vladimir-  mi smo izdavali potvrde i svi koji su došli u Općinu imenom i prezimenom nisu 

dužni, međutim njihovi članovi kućanstva, znači djeca , brat koji s njim živi, sestra, su dužni i po tome 

oni još stoje kod mene i ne mogu dobiti novac za umjetno osjemenjivanje, sve dok ne donesu 

odgovarajuće papire da će vraćati taj kredit. On imenom i prezimenom nije dužan nego članovi 

kućanstva i mi imamo Odluku da će se svim članovima kućanstva obustaviti bilo kakva plaćanja, a 

potvrdu je dobio on imenom i prezimenom jer on nije dužan Općini. Isto tako nismo davali potvrdu 

onome koji je stvarno imenom i prezimenom dužan kredit.  

          Brankica Gregurić – znači oni koji nisu dužni su dobili potvrdu bez obzira što su njegovi članovi 

kućanstva dužni Općini, u ovom slućaju je kćer dužna, a nije dobio potvrdu. Ja ću vam ih poslati u 

Općinu da s njima raspravite. 
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          Vladimir Šešet – to ćemo riješiti. Vjerojatno mene nije bilo pa u računovodstvu kad su izdavali 

potvrde nisu znali o čemu se radi pa zato nije dobila potvrdu. Odluku imamo iz veljače 2010 i izmjena  

Odluke je od lipnja 2010 godine gdje je članak 3. izmjenjen i stoji da će se  kompenzirati. 

        

            Zdravko Ivančan – da li je moguće da  je Općina dužna nekome kompenzirati sa računima za 

komunalnu naknadu što ima određeno kućanstvo za platiti? 

          Vladimir Šešet – moguće je oni koji su dužni ili komunalnu ili kredit, može se kompenzirati. 

          Marijan Ivančan – da li će ići nogostup u Konačkoj ulici? 

          Šešet Vladimir – imamo za to građevnu dozvolu, ali je ona istekla, međutim ona se može 

produžiti. Ja sam to stavio u investicije za ovu godinu međutim nije ušlo u proračun za ovu godinu. 

          Marijan Ivančan – pitao bih u kojoj je fazi slučaj Horvat Franje?  

          Tomislav Obrovac – svoja dugovanja prema Općnini je podmirio i u postupku je dobivanja 

građevinske dozvole za izgradnju kuće. Donijeli smo na vijeću da mu se isplati deset tisuća eura i 

prebiju dugovanja, ali on to nije prihvatio.  

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

10,15 sati. 

 

KLASA: 021-05/11-01/06 

URBROJ: 2137/17-11-2 

 

ZAPISNIČAR:             PREDSJEDNIK: 

Danijela Plemenčić           Marijan Jaković 

______________________         _____________________ 

 

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

 

 

 

  


