
  

Z A P I S N I K 

s 41. Sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 15. srpnja 2011. godine 

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

          Sjednicu je u 9,04 sati pozdravivši sve prisutne otvorio potpredsjednik Općinskog vijeća ( u 
daljnjem tekstu: Podredsjednik) Vladimir Ivančan. 

          Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

          1. Marijan Jaković, predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve, prisutan od 09,08 h 

          2. Anto Marić, 

          3. Brankica Gregurić, 

          4. Dražen Kolarić, 

          5. Ivan Molnar, prisutan od 09,08 h 

          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 09,08 h 

         12. Marijan Ivančan, opravdano otsutan 

         13. Josip Cenkovčan. 

          Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni 

          1. Tomislav Obrovac, pročelnik 

          2. Fosić Stjepan, načelnik 

          3. Šešet Vladimir, prisutan od 10,55 h 

          4. Danijela Plemenčić, kao zapisničar 

 

          Potpredsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 41. sjednice Općinskog vijeća 

nazoćno 9 od 13 članova Općinskog vijeća, te vijeće može pravovaljano odlučivati. 
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          Potpredsjednik Općinskog vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 40. sjednice 

Općinskog vijeća. 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 9/9 glasova „ZA“ prihvatilo Zapisnik s 40. 

Sjednice Općinskog vijeća. 

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

          Vijećnik Mijo Kovaček ispred kluba vijećnika HSS-a predložio je izmjenu i dopunu dnevnog reda 

s točkom  6. Prijedlog za proglašenje elementarne nepogode suša za područje Općine Molve i točkom 

7. Prijedlog za subvencioniranje kamata poljoprivrednim gospodarstvima. 

          Dosadašnja točka 6.Dnevnog reda postaje Točka 8. Pitanja vijećnika. 

          Potpredsjednik Vladimir Ivančan predložio je sljedeći 

D N E V N I  R E D 

1. Razmatranje i donošenje Plana zaštite i spašavanja Općine Molve 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru ponude za povjeravanje komunalnih poslova na 

temelju pisanog ugovora za održavanje javne rasvjete na području Općine Molve 

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o pristupanju pregovorima sa javnim isporučiteljem vodnih 

usluga za povjeravanje poslova javne vodoopskrbe na području Općine Molve 

4. Razmatranje i donošenje zaključka o pristupanju pregovorima sa javnim isporučiteljem vodnih 

usluga za povjeravanje poslova javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području Općine 

Molve 

5. Razmatranje programa za Dane Općine Molvu u 2011. godini 

6. Prijedlog za proglašenje elementarne nepogode suša za područje Općine Molve 

7. Prijedlog za subvencioniranje kamata poljoprivrednim gospodarstvima 

8. Pitanja vijećnika 

          Vijećnici Općine Molve nemaju primjedbe na dnevni red i slažu se s prijedlogom Mije Kovaček. 

         Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Plana zaštite i spašavanja Općine Molve 

          Potpredsjednik vijeća zamolio je Tomislava Obrovca da razjasni. 
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 Tomislav Obrovac -  plan je izrađen u studenom prošle godine. Konktatirao sam više puta sa 

Upravom za inspekciju državnog zavoda za spašavanje, koja me je usmeno upozorila, da ukoliko 

žurno ne donesemo plan zaštite i spašavanja, morat će protiv Općine  pokrenuti optužni prijedlog  jer 

smo dužni prema zakonu zaštite i spašavanja imati procjenu ugroženosti koja je usvojena u studenom 

prošle godine, a to je  plan civilne zaštete i plan zaštite i spašavanja. Ja sam stigao ovaj tjedan 

napraviti plan zaštite i spašavanja, a plan civilne zaštite nisam stigao, pa sam se dogovorio  da ću ga 

pripremiti za sljedeću sjednicu. Materijale ste dobili naknadno pa niste stigli proučiti, to je tvrtka koja 

se bavi  izradom tih planova i samo sam morao nadopuniti praznine koje ne mjenjaju ništa u sadržaju 

od studenog prošle godine. Nadam se da će državni zavod usvojiti naš plan. Sadržaj plana zaštite i 

spašavanja  je tehničke naravi i mora biti usklađen sa procjenom ugroženosti  i sa imenovanim 

stožerom zaštite i spašavanja koji je donesen prošle godine. U stožeru po pravilniku mora biti 

zamjenik načelnika, načelnik stožera , zamjenik stožera je Marijan Jaković, a članovi su ljudi koji rade 

u područnom uredu  zaštite i spašavanja u Koprivnici, odnosno Policija, Centar za zdravstvo, doktor 

itd. Na skici je prikazano kako se postupa prilikom elementarnih nepogoda, a većinom se oslanjamo 

na DVD koji djeluje na području Općine.  Ako se plan usvoji ići će se u daljnji razvoj kompletnog 

sustava sa planom civilne zaštite, s tim da će se morati predvidjeti  sredstva u proračunu za nabavu 

opreme za civilnu zaštitu. 

          Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 

          S obzirom da nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik vijeća daje točku 1. na glasanje. 

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

PLAN zaštite i spašavanja Općine Molve. 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru ponude za povjeravanje komunalnih poslova na temelju 

pisanog ugovora za održavanje javne rasvjete na području Općine Molve 

          Potpredsjednik vijeća daje rijeć pročelniku. 

         Tomislav Obrovac -  u lipnju ove godine je izašao ugovor sa tvrtkom koja je obavljala komunalne 

poslove na temelju pisanog ugovora za održavanje javne rasvjete na području Općine Molve. Mi smo 

morali pozvati tvrtke koje se tim bave da nam pošalju ponude, to je provedeno,imenovali smo 

povjerenstvo, poslali pozive  i samo se je tvrtka Nitre- elektroinstalaterski obrt javila. Ponuditelj je 

ista tvrtka koje je i do sada obavljala te poslove, s njima smo zadovoljni i nismo imali nikakvih 

problema. 

          Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Zdravko Ivančan -  da li se naša molvarska poduzeća nisu uključila u natječaj. 

          Tomislav Obrovac – mi smo ih kontaktirali, ali oni nemaju uvjete za obavljanje tih poslova. 

          Potpredsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 2. na glasanje. 
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Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12/12 glasova „ZA“ donijelo 

 

ODLUKU o odabiru ponude za povjeravanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za 

održavanje javne rasvjete na području Općine Molve. 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o pristupanju pregovorima sa javnim isporučiteljem vodnih 

usluga za povjeravanje poslova javne vodoopskrbe na području Općine Molve 

          Potpredsjednik vijeća daje rijeć pročelniku. 

          Tomislav Obrovac – novim zakonom o vodama koji je donesen u 2010-toj godini dan je rok do 

01.01.2012. godine da Jedinice lokalne samouprave moraju javnom isporučitelju vodnih usluga, 

odnosno odvodnje, povjeriti svoju mrežu na upravljanje. Moramo se uskladiti s zakonom i dati na 

upravljanje. 

          Fosić Stjepan -  Komunalije Đurđevac zahtjevaju da se dade njima na upravljanje, ali to je naša 

imovina i naša vrijednost. Sada je teško donijeti bilo kakvu odluku. Po zakonu će se do kraja godine 

morati riješiti, a ako vi vijećnici imate kakvo rješenje ja ću ga ispoštivati. 

          Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Vladimir Ivančan – ja imam prijedlog da se uđe u dioničarstvo i da se ovlasti čovjek iz Općine 

Molve da sjedi u upravnom odboru Komunalija, jer to su velika sredstva koja je Općina Molve utrošila 

da bi se prepustila njima. 

          Srećko Cenkovčan – jedan od načina, osim dioničarstva, je  da se vidi kolika je dobit Komunalija 

od distribucije vode na našem području,  pa da dio ide Općini Molve kao i troškovi koji su vezani uz 

popravke i održavanje. 

          Tomislav Obrovac – oni bi morali od prihoda što dobivaju snositi sve troškove održavanja, ali u 

prijedlogu Ugovora, koji ste dobili u materijalima je nepovoljan što se tiče vodoopskrbe, a navode da 

se oni ograđuju. 

          Marijan Jaković – Općina Molve sasvim sigurno treba neovisno ispostaviti odnose u bilo kojem 

segmentu, a isto tako što se tiče vodoopskrbe i vodovoda. Dakle od prvog dana i načelnik Općine 

Molve i općinsko vijeće Općine Molve trebaju raditi na tome da Općina Molve i pučanstvo Općine 

imaju svoj vlastiti vodovod i svoju vlastitu vodu.   To što selo nema vodovod je stvar ovoga vijeća  što 

nije u stanju osigurati svojem selu vlastiti vodovod.  To je pravna stvar i stvar načelnika što se tiče 

ugovora. U pitanju nije samo voda, već i svih drugih resursa, odnosno topline i toplinske energije, a 

po zakonu  komunalna društva su i distributeri i opskrbljivači toplinskom energijom.  Mi kao selo 

možemo dati u funkciju da cjelokupna Općina postaje neovisna od energenata kao i vodoprivrede i 

vodoopskrbe. Ako mi kao Općina ne želimo na razini Općine sprovesti da bude vlasnik svojeg 

vodovoda i prodavati svoju vodu mještanima i određivati pravila vodovodne mreže, onda prihvatimo 

ove ugovore od Komunalija Đurđevac. 
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            Vladimir Ivančan –  potpuno se slažem sa izlaganjem predsjednika vijeća Marijana Jakovića i 

mislim da je to jedna politička odluka na nivou cijele Županije što se tiče infrastrukture. Mi praktički 

ležimo na vodi, a plaćat ćemo skupu vodu, a ulaskom u Europu ta voda bude skuplja i 30 posto. 

Prema tome nekad je bila ideja da Molve ima svoj vodovod i to ne samo vodu za piće već i 

geotermalne vode.  

          Fosić Stjepan -  u centru su dva  arteška bunara četrdeset metara duboki. Kod Meridijana je 

prepumpna pumpa koja pumpa cijelo Molve i nije problem izbušiti bunara, ali je prsten spojen 

Molve-Gola i ne može se prekinuti da ne ide voda u Golu. 

          Vladimir Ivančan – problemi su s državnim koncesijama, da li Općina kao jedna jedinka može 

imati samostalno vodu ili je to politički odigrano tako da se to zaokruži u jednom ciklusu. Da li 

možemo dobiti koncesiju kao mjesto po zakonima? 

          Tomislav Obrovac -  mi moramo imati svoga javnog isporučitelja, a to znači uskladiti se sa 

zakonom i imati određene ljude i određenu operativu. Gledali smo prema pravilniku, treba pet visoko 

zaposlenih određene struke, moramo imati labaratorij i građevinu , bagere itd. Više se vodoopskrba i 

odvodnja ne daje na temelju koncesije nego na temelju statusa javnog isporučitelja, znači ne može se 

nitko javiti tko nije javni isporučitelj. 

          Mijo Kovaček – bio je predviđen jedan isporučitelj vodnih usluga na području Koprivničko-

Križevačke županije gdje su se Komunalije izborile da dobiju javnu vodoopskrbu na opskrbonom 

području, ispod dva miliona kubika na uslužnom području, koje je već izgrađeno dosadašnjom 

mrežom, a zbog tehničkog dijela deformira prsten da su to dobili. Preduvjet je bilo kad je Vlada 

donijela Odluku da su javne vodne usluge jedinstvena cijena na području RH, znači da svaki 

distrubuter ne formira više svoju cijenu jer ima stavaka koje su fiksne. Oni ne žele naše vlasništvo u 

temeljni kapital  te tvrtke, nama ostaje vlasništvo do sada izgrađene mreže i buduće investicije 

proširenja te mreže cjevovoda do kućnog priključka ostaju investicije Općine Molve. Oni prodaju 

vodu i u toj cijeni održavaju sustav. Sad postoji problem, gdje bi se ugovorom trebalo točno navesti, 

koja su to redovita održavanja mreže, a što spada u izvanredne okolnosti gdje ovim prijedlogom 

ugovora stoji da takve veće zahvate bi trebala financirati Općina Molve odnosno vlasnik. 

          Potpredsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 3. na glasovanje 

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

ZAKLJUČAK o pristupanju pregovorima sa javnim isporučiteljem vodnih usluga za povjeravanje 

poslova javne vodoopskrbe na području Općine Molve. 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o pristupanju pregovorima sa javnim isporučiteljem vodnih 

usluga za povjeravanje poslova javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Općine 

Molve 

          Budući da nije bilo prijava za raspravu, a vezano uz točku 4. dnevnog reda, raspravljalo se u 

točci 3. dnevnog reda, općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12/12 glasova „ZA“ donijelo 
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ZAKLJUČAK o pristupanju pregovorima sa javnim isporučiteljem vodnih usluga za povjeravanje 

poslova javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području Općine Molve. 

Točka 5. 

Razmatranje programa za Dane Općine Molve u 2011. godini 

          Vladimir Ivančan – u materijalima ste dobili kalendar događaja koji će se odvijati za Dane 

Općine Molve u 2011-toj godini,a ujedno ste dobili i pozivnice za svečanu sjednicu. Zamolio bih 

načelnika da nam pojasni. 

          Fosić Stjepan – događaji za dane Općine odvijaju se po kalendaru. Najbitnija je svečana sjednica 

koja će se održati 30. srpnja. Pozivnice smo poslali svima načelnicima naših općina, gradovima, poslali 

smo Mađarima, gradišćanskim hrvatima, isto tako smo poslali u Općinu Kneginec i pozvat će mo sve 

predstavnike udruga naše Općine. Uglavnom sve aktivnosti će se održavati po kalendaru. Trećega 

rujna imamo odabir najuzornije seoske žene Koprivničko-Križevačke županije koji će se održati u 

Molvama. Kalendar događanja je još otvoren ako koje udruge imaju kakav događaj mogu ga staviti u 

kalendar. Petog kolovoza imate  koloniju, izložbu cvijeća  uoči obelježavanja dana domovinske 

zahvalnosti. Ako tko želi pozvati svoje goste neka dođe po pozivnicu da se pošalje da se zna otprilike 

koliko bude ljudi. 

          Predsjednik vijeća Marijan Jaković nastavlja vođenje sjednice. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Marijan Jaković -  dobili smo pozivnicu od DVD-a Repaš da li idemo svi zajedno ili pojedinačno 

tko kako želi? I dobili smo pozivnicu za izlet u Novi Vinodolski. Da li to pozivate samo vijećnike 

pojedinačno? 

          Fosić Stjepan – vijećnici mogu povesti i svoje supruge mjesta su osigurana, pozvani su i mijesni 

odbori, ali se nitko nije javio.  

          Marijan Jaković – što se tiče uličnog prvenstva, izvlačenje parova, biranje itd. održat će se u 

Nogometnom klubu. Ulično prvenstvo bude petkom i nedjeljom, a subotom budu otvoreni turniri 

gdje se mogu formirati momčadi neovisno od uličnog prvenstva. Svi su nam turniri pokriti, financira 

se samo ulično, a vanjski  turniri se ne financiraju, već se oni sami financiraju. Ovaj tjedan trebamo 

kupiti dvije mreže i dvije lopte za beton. Od načelnika mi imamo okvirno financije koje se smiju 

trošiti, a mreže i lopte budemo ostavili u školi za iduću godinu. Načelnik mora dogovoriti sa 

ravnateljem škole tko bude platio struju. Majice budemo naručili, a račun će se ispostaviti  Općini. 

Završna večer turnira i uličnog prvenstva  je u nedjelju, prije Velike meše, koja iziskuje velike 

organizacijske potrebe, a male materijalne, od kojih treba platiti samo tamburaše. Dosta toga je 

pokriveno  volonterski, a kroz sve te dane mladi će imati sadržaja sve do velike meše. Mi također 

moramo imati u planu dan domovinske zahvalnosti, tj. kako ga upotpuniti. 
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          Srećko Cenkovčan – tu nedjelju bi bilo dobro uskladiti sa onom večernicom kod kapelice, jer je 

to jedan jako lijep događaj, tako da ljudi koji žele  mogu otići na misu. 

           Fosić Stjepan – u kalendaru ima što se bude događalo na dan domovinske zahvalnosti. Biti će 

obilježavanje dana domovinske zahvalnosti, izložba cvijeća, kolonija slikara. Razgovarao sam i sa 

Udrugom branitelja iz Repaša koji su spremni skuhati gulaš. Još se bude napravio program oko 

polaganja vijenca na grob itd., sve budemo u hodu dogovorili. 

          Mijo Kovaček – na pozivnici vidim da je svečana sjednica 30-og, a ne piše čija je svečana 

sjednica. Trebalo je pisati općinskoga vijeća, općinskog načelnika gdje ide saziv za tu sjednicu kojeg 

dobivaju vijećnici  i u kojem ide dnevni red svečane sjednice. Koji bude dnevni red te svečane 

sjednice? I zbog čega smo odustali od dodjele javnih priznanja Općine Molve? Mislim da imamo 

zaslužnih i Udruga i građana. 

          Fosić Stjepan – ići će prvo pozdrav svih gostiju i dalje informativno što je Općina napravila i što 

radi. Javna priznanja su se već svima dala, a ako treba budemo dali  samo recite kome treba.  Ovaj 

program događaja  još nije do kraja popunjen jer ljudi ne daju svoje aktovnosti da se to napravi. 

          Zdravko Ivančan – slažem se sa vijećnikom Mijom Kovaćek vezano uz ukidanje dodjele 

priznanja. Vidio sam da u danima Općine nema više proglašenja najuređenije okućnice, zanima me 

tko će to raditi? 

          Vladimir Ivančan – ima, to će se održati na Dan domivinske zahvalnosti, gdje će se pozvati žene 

koje će dobiti nagrade. Komisija turističke zajednice Općine Molve će idući tjedan izaći na cijelo 

područje Molvi. Znači  biti će proglašenje i dijeljenje zahvala i pohvala petog kolovoza . Moj prijedlog 

je bio  da one žene koje su već osvojile prve nagrade ne učestvuju u dodjeli nagrada, nego će biti u 

komisiji. 

          Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje na usvajanje program za dane Općine Molve. 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je usvojilo program za dane Općine Molve u 2011. 

godini. 

Točka 6. 

Prijedlog za proglašenje elementarne nepogode – suša za područje Općine Molve 

          Točku dnevnog reda ispred kluba vijećnika Hss-a obrazlaže Zdravko Ivančan 

          Zdravko Ivančan –  predlaže se općinskom načelniku da  proglasi elementarnu nepogodu sušu i 

dostavi prijedlog na Županiju, zbog nepovoljnih klimatskih neprilika na području Općine Molve. Za 

naše ratare i stočare stanje  je katastrofalno  i bude se trebalo ljudima pomoći, a i očekuju pomoć. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          S obzirom da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku na glasovanje. 
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          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12/12 glasova „ZA“ prihvatilo prijedlog za 

proglašenje elementarne nepogode suša na području Općine Molve. 

Točka 7. 

Prijedlog za subvencioniranje 2% kamata poljoprivrednim gospodarstvima 

          Točku dnevnog reda ispred kluba vijećnika Hss-a obrazlaže Zdravko Ivančan 

          Zdravko Ivančan – razlog prijedloga je taj što je u proračunu osigurano 250.000 kuna, a u 

gospodarstvu je loše stanje prije svega u poljoprivredi, ljudi teško otplaćuju kredite, a i ova suša dosta 

uzima danak.  Dakle dala bi se pomoć tim poljoprivrednim gospodarstvima koja su napravila farme i 

koja imaju zaduženja i da im se pomogne jer je ovo jedina mogućnost da im se bez rebalansa 

pomogne direktnim financijskim sredstvima.  

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Vladimir Ivančan – ljudi jesu u poteškoćama i prošle godine smo subvencionirali jedan dio 

farmi. Nemam ništa protiv toga ukoliko su ta sredstava u proračunu, međutim tu bi trebali navesti 

isključivo one poljoprivrednike odnosno farme koji su u kreditima. Za iduću godinu ću tražiti kao 

vijećnik ista sredstva za ljude koji se ne bave samo poljoprivredom, znači koji imaju i obrt kao i 

građanstvo koje jedino daje doprinos u proračun Općine Molve.  

          Jaković Marijan – potrošnja je protuzakonita i nema načina kako da se financira građanstvo. 

Dakle isključivo se subvencionira gospodarstvo. Može ići energetska učinkovitost kuća, zgrada, mogu 

se subvencionirati mladi koji grade kuću, a za kredite građanstva načelnik neće moći provesti 

sredstva. 

          Vladimir Ivančan – nisam mislio na potrošnju već stanovnike općine Molve, ako se jednima 

izađe u susret tako trebaju  svi podjednako koristiti ta sredstva, a 1.300,000 kuna su jedina sredstva u 

proračunu od ljudi koji su zaposleni, oni ništa ne dobivaju a isto su u krizama i imaju kredite koje ne 

mogu otplaćivati kad ne dobivaju plaće isto kao i poljoprivrednici i obrtnici. Mislim da bi vijeće to 

trebalo ozbiljno razmotriti jer će slijedeće godine biti još gore. 

         Vladimir Šešet prisutan sjednici od 10,55 h. 

          Stjepan Fosić – ja sam kao načelnik za sve odgovoran, a  niti jedna stvar nije napravljena mimo 

stavke proračuna, i mimo odluke ,ispoštivam ono što je u proračunskim stavkama. Ako ima stavka u 

proračunu ja ću ju ispoštivati, samo je problem taj što novac ne može ići na račune već cesijom. 

          Vladimir Ivančan –  što se tiče farmi predlažem da se  formira jedna komisija odnosno 

povjerenstvo koje će ići u obilazak tim obiteljima koje su u materijalnim poteškoćama. 

          Marijan Jaković – načelnik ima zakonski izvršenje proračuna do 31.12., što se tiče subvencije to 

je stavka koju je načelnik predložio, a vijeće usvojilo tih 250 tisuća kuna za subvencije i on će  

procijeniti kad ih može aktivirati, odnosno kada će  financijski plan općinskog proračuna dozvoliti 

isplatu. Možda bi to bilo čak i više od 2%. 
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           Zdravko Ivančan – mi možemo predložiti da ide isto kao i prošle godine i nema potrebe za 

rebalansom, neka ide realno na isti način kako je išlo i 2010-te. 

          Mijo Kovaček – rekao bi vezano uz subvencije i pomoći, da je izašao Pravilnik o državnim 

subvencijama i pomoćima, ali između ostalog i pomoći i subvencije lokalne uprave i lokalne 

samouprave, znači Općine isto ulaze u radg državnih subvencija. One su prvenstveno namjenjene za 

mjere ruralnoga razvoja.  Ne znam koje su to mjere koje se mogu financirati iz proračuna, ali 

prethodno ako neku mjeru uvrstimo u proračun za 2011. godinu, ako vijeće odlući da se ide u 

određene mjere, moramo dobiti suglasnost Ministarstva.  Znači Jedinstveni upravni odjel mora voditi 

brigu o tome. 

          Marijan Jaković – znači u odnosu na onu točku sebvencije poljoprivredi od 250,000 kuna koja je 

na stavci, traži se 2% subvencije da se ona aktivira za 2011. godinu. 

          Brankica Gregurić napušta sjednicu u 11,06 sati. 

          Predsjednik vijeća zatvara raspravu  i daje točku 7. na usvajanje. 

          Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 11/11 glasova „ZA“ usvojilo prijedlog da se 

sufinanciraju kamate od 2%  na neotplaćene kredite poljoprivrednim gospodarstvima. 

 

Točka 8. 

Pitanja vijećnika 

          

           Marijan Jaković – molim pročelnika da nam objasni vezano uz sufinanciranje roditeljima za 

nabavu radnih bilježnica. 

          Tomislav Obrovac -  bez rebalansa proračuna ne možemo roditeljima izravno dati novac, već je 

definirana stavka da možemo pokriti radne bilježnice. 

          Vladimir Šešet – u proračunu su u ovoj godini osigurana sredstva u proračunu za nabavu radnih 

bilježnica,  geografskih atlasa, povjesnih atlasa, zbirka zadataka i tehničkih kutija. Isto kao i prošle 

godine i ove godine ide javna nabava.  Kad napravim kalkulacije da li je to dosta novaca  u proračunu, 

odnosno kad Ministarstvo objavi cijene,jer smo stavili stavku istu kao i prošle godine, tj. ako su cijene 

radnih bilježnica i atlasa iste onda će biti dovoljno sredstava, a ako nema dovoljno ne mogu raspisati 

javnu nabavu jer po zakonu se ne može raspisati javna nabava ako nisu osigurana sredstva u 

proračunu. Broj učenika je isti kao i prošle godine gdje spadaju Repaš, Medvedička i Molve. Mislim da 

će biti dosta novaca. 

          Fosić Stjepan – ako ne bude dosta sredstava od 100,000 kuna koliko je osigurano, neke stvari će 

se maknuti, npr. kutija za tehnički odgoj ili srazmjerno skinemo iznos. 
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       Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik općinskog vijeća Marijan Jaković zaključio je sjednicu 

u 11,15 sati. 
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