
Z A P I S N I K 

s 43. Sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 31. kolovoza 2011. godine 

          Sjednica je održana u zgradi Društvenog doma Općine Molve, Trg kralja Tomislava, u Sali za 
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/11-01/09, URBROJ: 2137/17-11-1 od 26. 
kolovoza  2011. godine. 

          Sjednicu je u 9,12 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,  

         11. Srećko  Cenkovčan, 

         12. Marijan Ivančan,  

         13. Josip Cenkovčan. 

          Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni 

          1. Tomislav Obrovac, pročelnik 

          2. Fosić Stjepan, načelnik 

          3. Marina Džinić, šef računovodstva 

          4. Šešet Vladimir, prisutan od 12,43 h 

          5. Tomec Mirjana, ravnateljica dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

          6. Danijela Plemenčić, kao zapisničar 
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    Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 43. sjednice Općinskog vijeća nazoćno 

13 od 13 članova Općinskog vijeća, te vijeće može pravovaljano odlućivati. 

          Predsjednik Općinskog vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 41. Sjednice Općinskog 

vijeća. 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 13/13 glasova „ZA“ prihvatilo Zapisnik s 41. 

sjednice općinskog vijeća.  

          Predsjednik općinskog vijeća upitao je želi li tko od vijećnika dati dopunu dnevnog reda. 

          Vijećnik Mijo Kovaček navodi da nije predviđena točka pitanja vijećnika, koja bi trebala biti 

službena točka dnevnog reda. 

          Predsjednik općinskog vijeća se slaže sa vijećnikom Mijom Kovaček i predlaže da se dosadašnja 

točka 4. Razno zamjeni nazivom Pitanja vijećnika. 

          Predsjednik Marijan Jaković predložio je sljedeći 

D N E V N I  R E D 

1. Razmatranje i donošenje: 

1.1. zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Molve za razdoblje od 01.01. do     

30.06.2011. godine 

1.2. zaključka o prihvaćanju Financijskih izvještaja Općine Molve za razdoblje od 01.01. do 

30.06.2011. godine 

1.3. Zaključka o prihvaćanju konsolidiranih financijskih izvještaja Općine Molve za razdoblje od 

01.01. do 30.06.2011. godine 

1.4. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Molve za 2011. godinu za razdoblje od  

01. sijećnja do 30. lipnja 2011. godine  

1.5. Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o korištenju proračunske zaliha za razdoblje 01.01. do 30.06. 

2011. godine 

2. Razmatranje i donošenje: 

2.1. Zaključka o prihvaćanju Financijskih izvještaja Dječjeg vrtića „Pčelica“ za razdoblje od 01.01. do 

30.06.2011. 

2.2. Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve, za ped. god 2010/2011. 

2.3. Zaključka o prethodnoj suglasnosti na Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

3. Razmatranje i donošenje: 
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3.1. Odluke o odobravanju pomoći učenicima i studentima s područja Općine Molve u šk. god. 

2011/2012.  

3.2. Odluke o pomoći za prijevoz učenicima i studentima s područja Općine Molve za školsku 

godinu 2011/2012. 

3.3. Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika s područja Općine Molve u školskoj godini 

2011/2012. 

4. Pitanja vijećnika 

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

Točka 1.1. 

Razmatranje i donošenje zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načenika Općine Molve za 

razdoblje od 01.01. do 30.06.2011. godine 

          Točku obrazlaže općinski načelnik. 

          Fosić Stjepan  pozdravio je sve prisutne i dao informacije o radu za prvih šest mjeseci. Navodi 

da se proračun Općine Molve puni po planu, primici su iznosili 9.108,053,00, a izdaci 7.935.529,97 

tako da je pokriven i manjak koji se je vodio godinama. 31. lipnja stanje računa je bilo pozitivno.  Ove 

godine su također obavljene javne nabave i koncesije za obavljenje poslova na području Općine 

Molve, a odnosi se na koncesije sklopljene na pet godine, a to su usluga prijevoza i ukopa pokojnika , 

odvoz smeća, dimnjačarske usluge i javna rasvjeta na četiri godine. Redovito se prate stavke 

proračuna vezane za gospodarstvo, ostalo je sufinanciranje kamata za što će biti uskoro raspisan 

natječaj. Nastavljaju se radovi na objektima u Repašu i Molve Gredama, a odnose se na Društveni 

dom Repaš i Društveni dom Molve Grede. U Đurđevačkoj ulici rješeni su radovi na kolnim ulazima, 

nastavlja se gradnja kanalizacije u Marijanskoj ulici. Čeka se rujan da dobijemo projektnu 

dokumentaciju i dozvole za ulice M.P. Miškine, Petra Preradovića,dio M.P.Miškine prema farmi 

Marijana Jaković gdje je dano projektiranje niskonaponske mreže i kantalabera što bi trebalo biti 

riješeno do kraja godine, problem je što se treba napraviti deset prekopa i morat će se rebalansom 

otvoriti nova stavka za sekundarnu kanalizaciju druge strane ulice. Za sljedeću godinu ostaje 

asfaltiranje i staze kakve budu ljudi htjeli, a ići će kanalice i asfaltiranje pješačkih staza, također i u 

Medvrtima treba riješiti staze i kantalabere.U Repašu će ostati jedan dio kod Petrinića za asfaltiranje. 

Što se tiće financija, Marijansku i Đurđevačku radi Bistra kojoj smo dužni oko 300,000 kuna, za Molve 

Grede se još mora platiti 220,000 kuna i Repaš 207,000 kuna, tako da do kraja godine treba 3.600,000 

kuna za infrastrukturu. U mjesecu rujnu moraju se riješiti pomoći učenicima i studentima, prijevoz, 

naručene su radne bilježnice. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Marijan Ivančan pita – u obrazloženju ste spominjali da će te staze asfaltirati, a odlučili smo se 

na tlakavce i znamo koja je njihova prednost. Zanima me o kojim stazama  i ulicama se radi?  
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          Fosić Stjepan odgovara -  odluku nisam ja donosio, odluku će te donijeti vi vijećnici. Priče su 

svakakve, neki ljudi bi asvalt jer po kockama ne mogu hodati. Još se u Konačkoj mora izvesti 

sekundarna kanalizacija i kantalaberi u M.P.Miškine i Petra Preradovića. Ne može se ići sa stazama 

dok se ne prikopčaju na kanalizaciju. 

          Marijan Ivančan pita – Molve istok koje je zemljište kupljeno i na pročistaču nekretnina od koga 

i gdje? 

          Fosić Stjepan odgovara-  kupili smo od Cenkovčan Petra zemlju da bi dobili put koji treba 

zakonski biti zbog industrijske zone i objekata koji rade, a svakom našem farmeru i obrtniku 

financirani su projekti, plaćale su se geodetstke izmjere i zbog toga je kupljeno da se napravi cesta. 

Nekretnina je kupljena od Crnjak Ljubice i od Anke Gaži koja je u Peterancu, a kupljeno je iz razloga 

jer je tamo riješena infrastruktura i Općina ima jednu cjelinu od dva jutra tako da se može graditi. Za 

to je bila osigurana stavka u proračunu. 

          Marijan Ivančan pita – vidio sam da nisu naplaćena stara dugovanja, koliko se trenutno duguje 

Općini, šta je naplaćeno i da li se nešto poduzima da bi se dug naplatio jer je velika stavka dugovanja? 

          Fosić Stjepan odgovara- 85% je naplaćena komunalna naknada i drži se sve pod kontrolom po 

Odlukama vijeća. Osoba koja je dužna prema Općini po bilo kojoj osnovi nema isplate. 

         Marijan Ivančan – molim da se za sljedeću sjednicu izlistaju sva dugovanja prema Općini i što je 

poduzeto kod neplaćanja.  

          Marijan Jaković – nije problem da pročelnik vjećniku predoći kupoprodajni ugovor iz kojeg je 

sve vidljivo, kao i cijene. Ako treba točka vijeća ti materijali će doći na vijeće. 

          Fosić Stjepan – obavijestio bih vas da smo dobili rješenje za Sekuline, 18 hektara je vlasnik 

Općina Molve. Također imam u planu Dom zdravlja u Molvama  vratiti ili dati školi, jer doktorica, 

zubarka i ljekarna plaćaju najam Domu zdravlja Đurđevac, a napravljen je na zemljištu Osnovne škole, 

dok je doljnji dio radila Mjesna zajednica. Općina Molve je uložila sredstva u ljekarnu i nije dobro da 

taj najam ubire Dom zdravlja Đurđevac. 

          Zdravko Ivančan  pita načelnika - zašto je za umjetno osjemenjivanje goveda i krmača nekima 

isplaćeno više ili manje odnosno nekima nije ništa isplaćeno?  Ako su doneseni kriteriji  realno je da 

se svima isplati jednako. Također ste rekli da mi vijećnici donosimo vama odluke koje ćete vi 

ispoštovati. Pitao bih u ime Martinčevića zašto on nije dobio šljunak  za zavoženje farmi jer su svi 

ostali dobili, a ima Odluku od poglavarstva od 2008. godine gdje je dobio određeni broj kubika 

šljunka? Također se je žalio zašto su Krznarići iz Molvi dobili 60.000 ili 80.000 kuna za određene 

poplave i kapitalne pomoći, a on je dobio iz vašeg  džepa 2.000 kuna za štetu od poplava jer Odbor za 

štete nije znao procijeniti koja je stvarna šteta na njegovom imanju, a rekli su da će doći sa točnom 

procjenom. Još bih pitao vezano za zemljište koliko je plaćeno? Jer ste rekli da više nećete plaćati 

50,00 kuna meter kvadratni  kad ste radili cestu u Molve Gredama gdje ste ljudima malo platili za 

zemlju. Također imam pitanje, dali ste  u novinama plaćeni oglas da je Općina Molve kupila zgradu 

Poljoprivredne zadruge Virje, te da ćemo imati svoju trgovinu, kolika je cijena te zgrade i koliko ste ju 

platili? 
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          Fosić Stjepan  odgovara – zgradu od Poljoprivredne zadruge Virje smo trebali kupiti, ali ju nismo 

kupili odnosno novinari su krivo napisali oglas u novinama i u proračunu je stavka maknuta. Što se 

tiće Martinčevića za štetu od poplave se je isplaćivalo po zamolbama svakome 2.000 kuna i od države 

11.000 kuna, a za šljunak je vijeće diglo ruke da se sve Odluke bivšeg poglavarstva ponište. Za 

Krznarića i 60.000 kuna ne znam. 

          Đuro Šadek – povjerenstvo je bilo kod Martinčevića i napravili smo zapisnik, mi smo vidjeli 

njegove bale sijena. On je dopeljao balu na uvid, ali onu staru dvije godine. 

          Mijo Kovaček – vi ste općinsko povjerenstvo za procjenu štete. Ako je načelnik donio odluku da 

se ide u procjenu štete ljudima koji su imali štete od elementarne nepogode poplave, da li ste vi to 

obavili u skladu s pravilnikom? Zapisnički konstatirali, da li taj zapisnik s procjenom štete i procjenom 

vrijednosti te kulture koja je pogođena postoji? Ako postoji  načelnik može donijeti transparentnu 

odluku. Da ne bi bilo problema sa elementarnom nepogodom i ove godine! 

          Fosić Stjepan – nema problema jer nema štete. 

          Mijo Kovaček  - kod kupnje nekretnina za izgradnju komunalne infrastrukture poslovne zone 

Molve istok, da imamo jasan kriterij, jer ako Općina kupuje za potrebe komunalne infrastrukture, 

poslovne zone itd. koji je to kriterij kojega se držimo, odnosno koliko košta ili četvorni metar ili 

četvorni hvat zemljišta? Pošto smo dali za zemlju 24.450 kuna. 

          Marijan Jaković – nisu sporne 24.000 kuna, sporno je to što se ne zna da li je to 176 čhv ili 15 

kvadrata. Ako hoćemo možemo imati točku dnevnog reda, pa ćemo imati sve ugovore i prijenose,a 

ako ne, pročelnik će predočiti kupoprodajni ugovor s kojeg se vidi kvadratura i cijena. Inače put je 

javno dobro neadekvatne širine, koje je prema zakonu i prostornom planu od Općine Molve, te ga 

nitko ne može kupiti ni proširivati, sukladno prostornom planu za tu vrstu zone i daljnje gradnje on 

treba biti te širine, i on ga je otkupio jer ima stavku i namjenu.  Ako odstupa od uobičajene cijene, 

onda se može sumnjati da je pribavljena imovinsko pravna korist, odnosno da je načelnik  omogućio 

nekome takvu korist i to je dalje posao za sudskog vještaka. 

          Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 1.1. na glasovanje. 

         Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA“ i 3 „SUZDRŽANA“ donijelo 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Molve za razdoblje od 01.01. do 

30.06.2011. godine 

 

Točka 1.2. 

Razmatranje i donošenje zaključka o prihvaćanju Financijskih izvještaja Općine Molve za razdoblje 

od 01.01. do 30.06.2011. godine 

          

          Točku obrazlaže Marina Džinić 
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          Marina Džinić navodi da je Općina Molve bila dužna podnijeti Fini tri izvještaja, a to su Izvještaj 

PR-RAS, Izvještaj o obvezama i Izvještaj o novčanome tijeku. Obrazac PR-RAS prikazuje koliko smo 

ostvarili kroz prvih šest mjeseci i koji su računi došli u Općinu za prvih šest mjeseci ove godine. Što se 

tiće prihoda poslovanja oni za ovo razdoblje iznose 9.108.213,16 kuna, a realizacija je u odnosu na 

prošlu godinu veća za 93,2%. Najvažniji izvor prihoda je  renta od Ine koja za ovo razdoblje iznosi 

7.903.666,38 kuna, a obuhvaća razdoblje od prosinca 2010-te do svibnja ove godine. Kod pomoći od 

ostalih subjekata unutar općeg proračuna navodi da je realizacija za 251,2% veća u odnosu na prošlu 

godinu, a razlog tome su pomoći koje smo zaprimili od Fonda za energetstku učinkovitost i zaštitu 

okoliša, odnosno uplaćena je razlika za sufinanciranje odlagališta Gaić i uključili smo se u nacionalni 

program zapošljavanja nezaposlenih osoba koji traje od 25.veljače do 16. rujna. Kod pomoći iz 

proračuna vidi se smanjenje u odnosu na prošlu godinu, a razlog su predsjednički izbori koji su bili 

provedeni prošle godine i na temelju toga smo dobili sredstva od Državnog proračuna za njihovu 

provedbu. Što se tiče prihoda od poreza stavka nije značajno smanjena.  Prihodi po posebnim 

propisima odnose se na doprinose za šume, poreze na imovinu, poreze na robe i usluge koji su za 

prvih šest mjeseci realizirani u iznosu od 211.630,93 kune. Što se tiče komunalnih naknada 

napominje da se je u prosincu vršila distribucija uplatnica, tako da se uplate na stavci komunalne 

naknade većinom odnose na uplate za 2010. godinu, također je u planu pokretanje ovrha za 

nepodmirena stara dugovanja komunalne naknade preko Odvjetnice. Što se tiče primitaka napominje 

da su primici od financijske imovine i zaduživanja 398.755,28 kuna, a odnosi se na povrate kredita 

koji su ranije dani neprofitnim organizacijama, obrtnicima i trgovačkim društvima.U  stavci primitaka 

suzdržana je i stavka od 302.401 kunu, a odnosi se na oslobađanje učeničkih i studentstkih kredita. 

Rješenja je radio zamjenik načelnika Ivan Gregurić koja su rađena sukladno Ugovoru i na temelju 

uspjeha odnosno ocjena i na  temelju godina rada na području Općine Molve.    

 Rashodi poslovanja za prvih šest mjeseci bili su 2.006.323,44 kune koji obuhvaćaju najvećim 

dijelom materijalne rashode, s time da rashodi za zaposlene obuhvaćaju  i rashode za zaposlone u 

Dječjem vrtiću „Pčelica“ i za zaposlene na javnim radovima.                             

Što se tiće usluga najveća stavka je za usluge tekućeg investicijskog održavanja u iznosu od 

639.308,79 kuna,koja obuhvaća račune za održavanje od Selskog komunalnog društva d.o.o., 

održavanje građevinskih objekata, javne rasvjete, održavanje postrojenja i opreme, održavanje 

službenih automobila i ostala sitna održavanja.                               

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su smanjeni u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na 

naknade za rad članova predstavničkih izvršnih tijela, naknade za upravno vijeće Vrtića „Pčelica“, 

reprezentaciju, izbore za članove vijeća mjesnih odbora, troškove za gerontodomaćice i rashode za 

održavanje manifestacija za dane Općine.                  

Subvencije su povećane u odnosu na prošlu godinu. Odnose se na subvencije kamate, umjetno 

osjemenjivanje, subvencije glavnog projekta za gradnju staje za muzne krave od prošle godine.    

Srećko Cenkovčan opravdano napušta sjednicu zbog prisustva drugoj sjednici od 10,23 h, 

 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna obuhvaćaju tekuće pomoći Osnovnoj školi Molve za redovan 

rad, prijevoz  i prehranu učenika, gradu Đurđevcu, javnim vatrogasnim postrojbama.                                 

Kapitalne pomoći isplatili smo Osnovnoj Školi Molve u iznosu od 80.000 kuna dok je prošle godine 

stavka bila manja 25.374,90 za nabavu videonadzora.                

Naknade građanima i kućanstvima u novcu realizirane su u iznosu od 351.401 kuna. Odnose se na  
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rješenja o oslobađanju učeničkih i studentskih kredita od 302.401 kunu, a 49.000 kuna odnosi se na 

pomoći za novorođenće ne temelju zamolbi i zaključaka.               

Tekuće donacije u novcu obuhvaćaju sve isplate vjerskim zajednicma, neprofitnim organizacijama, 

udrugama, športstkim društvima, građanima, turističkoj zajednici Molve i ostale donacije za kulturu i 

šport. Župi smo dali za uređenje interijera crkve i za promjenu prozora. Također je bila isplaćena 

kapitalna pomoć Selskom komunalnom društvu za nabavu kosilica i trimera.           

Stavka rashodi za nabavu nefinancijske imovine je značajno veća u odnosu na isto razdoblje 

prethodne godine, a ukupno je realizirano 2.451.009,72 kune. U obrazloženju koje je u prilogu, je 

točno specificirano koliki je iznos bio za kupnju zemljišta,  koliko za pojedine stavke što se tiče 

građevinskog dijela,  za izgradnju komunalne infrastrukture.                 

Na kraju izvještaja navodi se koliki su bili ukupni prihodi, ukupni rashodi i koji je bio rezultat. Za prvih 

šest mjeseci Općina ima iskazan pozitivan rezultat koji iznosi 1.172,683,19 kuna, a kad se uzme u 

obzir manjak iz prošle godine ispada na kraju pozitivan rezultat od 197.481,13 kuna.  

 Izvještaj o novčanome tijeku (NT) prikazuje na što je novac koji je došao potrošen. Budući da 

se ovaj  izvještaj teže prati, načelnik je tražio da se u novinama molvarski Meljin točno naprave 

specifikacije priljeva i odljeva novčanih sredstava, tako da se tamo može vidjeti sve točno 

specificirano. Sa  01.01. ove godine imali smo 317.671 kunu od toga smo ukupno dobili 8.805.812,00 

kuna, a ukupno je potrošeno 8.875.215,00 kuna. Tako da je stanje na računu sa 30. lipnjom iznosilo je 

248.268 kuna.          

 Izvještaj obveze prikazuje kolike su bile ukupne obveze do 30.travnja 2011. One su iznosile 

1.395.963,00 kune, od toga je podmireno za razdoblje od 01.04. do 30.06. 2.676.421,00 kunu. Stanje 

obveza  sa 30.06. iznosi  764.993,00 kune. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu po 1.2. točci dnevnog reda.      

  

          Marijan Ivančan pita – imamo povećanje stavka tekuće pomoći unutar općeg proračuna, prošle 

godine je iznosila 64.328 a sada je 322.000 tisuće, na što se to odnosi?  

          Marina Džinić odgovara – tekuće pomoći unutar općeg proračuna bile su za ovu godinu 242.299 

kuna, a za isto razdoblje prošle godine iznosile su 39.253 kune. Povećanje se odnosi na to što smo 

prošle godine isplatili Javnim vatrogasnim postrojbama 14.544,40 kuna, a ove godine je isplaćeno 

9.429.94 kuna, ova stavka se odnosi i na pomoći osnovnoj školi Molve za redovan rad, prijevoz i 

prehranu učenika i ulazi stavka kapitalne pomoći osnovnoj školi za nadogradnju knjižnice. 

          Marijan Ivančan pita – stavka 4. rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosila je 420.000 

kuna, a sada je 2.450,000 kuna, da li se to odnosi na kupnju odmarališta u Novom Vinodolskom? 

          Marina Džinić odgovara – u toj stavci je kupnja odmarališta u Novom Vinodolskom od 

1.658.147,60 kuna, osim toga tu je još i kupnja zemljišta od 116.314 kuna, parcelacijski elaborat za 

uređenje poslovne zone Molve istok koji košta 4.563.30 kuna, asfaltiranje nerazvrstanih cesta od 

173.779,86 kuna, troškovi za izgradnju glavne kanalizacije do 30.06. iznose 182.067,07 kuna, troškovi 

vezani za izgradnju kabelske javne rasvjete od 51.095,45 kuna, nabavljena je računalna oprema od 

26.721,93 kune, zatim oprema za grijanje-ventilaciju i hlađenje. 



-7- 

          Marijan Ivančan pita – subvencija poljoprivrednicima stavka je bila 217,000 kuna, a sada iznosi 

354,000 kuna, na što se to odnosi? I stavka materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, 

prošle godine su iznosili 24.000 kuna, a sada su 80.000 kuna, na što se to odnosi? 

          Marina Džinić odgovara – to se odnosi na kamate što im plaćamo, za umjetno osjemenjivanje, a 

imamo sklopljen ugovor sa Podravskom i Erste bankom za plaćanje  sufinanciranja kamata.  Tekuće i 

investicijsko održavanje se odnosi na tekući materijal kojeg mi nabavljamo i tu je dio zemljišta kada se 

sadilo drveće u sklopu Selskog komunalnog društva., 

          Mijo Kovaček pita – kod kupnje poslovne zgrade u Novom Vinodolskom kolika je vrijednost 

samog građevinskog objekta, a koliko su ostale usluge, odnosno konzultantstke, pravne i ostale, da se 

zna koliko košta. U troškovima rashoda gdje su rashodi za usluge osim poslova Selskog komunalnog 

društva koje još tvrtke sudjeluju u tim poslovima koje obavljaju za Općinu Molve. 

         Marina Džinić odgovara – što se tiče usluga tekućeg investicijskog održavanja  imao sklopljen 

ugovor sa Prizmom koja odvozi smeće, Otis dizala koji održavaju dizalo, tvrtka Nitre održava javnu 

rasvjetu,  tu ulaze i naknade za Kolarića koji održava kotlovnicu, kao i održavanje nerazvrstanih cesta. 

Što se tiće kupnje zgrade u Novom Vinodolskom po rješenju smo platili porez 5 % u iznosu od 

250.000 kuna, platili smo račun Odvjetnici od 78.000 kuna. Mogu za sljedeću sjednicu izlistati točne 

kartice da ne dajem krive informacije. 

          Tomislav Obrovac – u gruntovnici stoji predbilježba da je sklopljen kupoprodajni ugovor, a do 

30. travnja smo se obvezali da ćemo isplatiti punu cijenu i kada se isplati cijena do kraja tada Općina 

postaje vlasnik zgrade. 

          Zdravko Ivančan -  ovih 78.000 kuna je previše za odvjetnika, mi imamo Jedinstveni upravni 

odjel da li on ne može sastaviti ugovor.  

          Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 1.2. na glasovanje. 

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

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Financijskih izvještaja Općine Molve za razdoblje od 01.01. do 

30.06.2011. godine.  

Točka 1.3. 

Razmatranje i donošenje zaključka o prihvaćanju Konsolidiranih financijskih izvještaja Općine 

Molve za razdoblje od 01.01. do 30.06.2011. godine 

          Točku obrazlaže Marina Džinić 

          Marina Džinić navodi da Konsolidirani proračun Jedinica lokalne (područne) samouprave znači 

svi prihodi i rashodi i primici i izdaci koje je Općina Molve imala, uključujući prihode i rashode koje je 

ostvario Dječji vrtić „Pčelica“ kao proračunski korisnik, za prvo polugodište ove godine. Ovaj Izvještaj 

uključuje sve što je do sada objašnjeno, samo je uvećano za prihode i rashode vrtića „Pčelica“. 

Napominje da vrtić ostvaruje prihode sa osnove  uplata roditelja za smještaj djeteta u vrtić , a 

najvećim dijelom financira se iz proračuna Općine kao proračunski korisnik.  



-8- 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

         Ivančan Marijan pita – zdravstvene i veterinarske usluge znatno su porasle, na što se to odnosi?  

          Marina Džinić odgovara – zdravstvene i veterinarske usluge ovisne su o tome koliko se puta vrši 

labaratorijska analiza djelatnica u Dječjem vrtiću „Pčelica“. 

          Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 1.3. na glasovanje. 

        Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 4 „SUZDRŽANA“ donijelo 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Konsolidiranih financijskih izvještaja Općine Molve za razdoblje od 01.01. 

do 30.06.2011. godine 

Točka 1.4. 

Razmatranje i donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Molve za 2011. 

godinu za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine 

          Točku obrazlaže Marina Džinić. 

          Marina Džinić navodi da se na izvještaju za izvršenje proračuna za prvih šest mjeseci 2011.-te 

godine vidi koliko je bilo ostvareno i koliko je bilo ukupno planirano, te koliki je indeks ostvarenja za 

tih prvih šest mjeseci. Ukupni prihodi u članku 1. Izvještaja su planirani u iznosu od 18.154.966,92 

kune dok je do sada ukupno ostvareno 8.709.457,88 kuna. Rashodi su planirani u iznosu od 

17.632.165,86 kuna, a ostvareno je 7.868.029,97 kuna.  Primici od financijske imovine i izdaci daju 

neto efekt od 331.255,28 kuna i realizacija u odnosu na planirano iznosi 73,2%.Imamo manjak 

prihoda iz prethodne godine, a za ovu godinu imamo višak prihoda u iznosu od 197.481,13 kuna. Na 

kraju realizacija je što se tiče primitaka i izdataka, prihoda i rashoda sa manjkom od prošle godine oko 

47%. U članku 2. prikazani su prihodi i rashodi,odnosno primici i izdaci i račun financiranja odnosno 

zaduživanja koji je u skračenijem obliku. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          S obzirom da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 1.4. 

na glasovanje. 

         Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 4 „SUZDRŽANA“ donijelo 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Molve zarazdoblje od 01.01. do 30.06. 2011. 

godine. 

 

Točka 1.5. 

Razmatranje i donošenje zaključka o prihvaćanju Izvještaja o korištenju proračunske zalihe za 

razdoblje od 01.01. do 30.06.2011. godine 
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          Točku obrazlaže Marina Džinić 

          Marina Džinić navodi da nije bilo korištenja proračunske zalihe do 30.06. tako da ja izvještaj dan 

samo na uvid. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          S obzirom da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 1.5. 

na glasovanje. 

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

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01.01. do 30.06. 

2011. godine. 

 

 

Točka 2.1. 

Razmatranje i donošenje zaključka o prihvaćanju Financijskih izvještaja Dječjeg vrtića „Pčelica“ za 

razdoblje od 01.01. do 30.06. 2011. godine 

         Točku obrazlaže Marina Džinić 

          Marina Džinić navodi da je Dječji vrtić „Pčelica“ kao proračunski korisnik dužan podnijeti samo 

obrazac PR-RAS za Finu i obrazac Obveze za Općinu iz razloga što ga ona financira da može napraviti 

konsolidirani proračun. Prihodi za prvih šest mjeseci iznosili su 694.996,00 kuna. Rashodi poslovanja 

za prvih šest mjeseci realizirani su u iznosu od 692.573,00 kune, od čega su rashodi za plaće 401.412 

kuna. Napominje da je i stavka za tekuće i investicijsko održavanje veća u odnosu na prošlu godinu, a 

razlog tome su popravci na zgradi Dječjeg vrtića čiji je račun iznosio 11. 771,10 kuna i bile su 

isplaćene naknade za održavanje kotlovnice po ugovoru o djelu od 10-og mjeseca prošle godine do 

04-og mjeseca ove godine. 

         Zdravko Ivančan privremeno otsutan od 11,14 sati.   

Također napominje na stavci komunikacijeska oprema nabaveljen je lcd televizor. Na kraju prvih šest 

mjeseci pokazuje se višak prihoda od 24,00 kune, a s obzirom da je sa 31.12.2010. godine vrtić imao 

negativan rezultat od 1.025,00 kuna ispada manjak od 1.001,00 kune.  

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          S obzirom da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 2.1. na 

glasovanje. 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 11/11 glasova „ZA“  donijelo 
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ZAKLJUČAK o prihvaćanju Financijskih izvještaja Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za  razdoblje od 

01.01. do 30.06. 2011. godine. 

Točka 2.2. 

Prihvaćanje i donošenje zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve, za 

ped. god. 2010/2011. 

          Točku obrazlaže ravnateljica Dječjeg vrtića „Pčelica“ Tomec Mirjana 

          Zdravko Ivančan prisutan od 11,20 sati. 

          Tomec Mirjana  navodi da se u vrtiću provodi desetosatni  program njege, odgoja, naobrazbe, 

prehrane i socijalne skrbi. Osim redovnih imaju i skraćene programe, a odnosi se na engleski jezik od 

60 sati godišnje. Program engleskog jezika financiraju roditelji. Od posebnog programa imaju i vjerski 

program. Vrtić se sastoji od tri skupine jaslička, mlađa mješovita i starija mješovita.  Upisano je 15-ero 

nove djece i na listi čekanja nema djece. Radno vrijeme odgajatelja je 40 sati tjedno, dok ravnatelj 

radi 10 sati na poslovima ravnatelja, 17,30 sati odgajatelj i ostalo otpada na ostale radove. Nabavljen 

je potrošni materijal i likovni materijal. Planirali su nabavu ležaljki za spavaone. Što se tiče njege i 

skrbi vodi se briga o zdravstvenoj zaštiti djece,  higijeni, prehrani djece, aktivnostima itd. Od 

obrazovnog rada svi odgojitelji  se pripremaju i pišu svoje planove koji se vrše prema programskom 

usmjerenju obrazovanja predškolske djece i prema sekciji razvoja predškolskog odgoja. Stručo 

usavršavanje djelatnika provodi se individualno, također je vršena  suradnja s roditeljima, te suradnja 

s ostalim ustanovama. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Mijo Kovaček pita – ima li potrebe za poboljšanjem uvjeta i standarda Dječjeg vrtića odnosno za 

nadogradnjom? Po pedagoškom standardu znamo da vrtić ne će zadovoljiti uvjete za izvjesno 

vrijeme, gdje ima određeni period da se to uskladi i da se stvarno napravi da se ti uvjeti poboljšaju, 

jer prije godinu dana je bilo potrebe jer nisu zadovoljeni uvjeti. Trebaju se naći sredstva u proračunu 

za projektnu dokumentaciju. Da li vrtić razmišlja o povećanju cijene participacije vrtića? Recimo da se 

poveća za 50,00 kuna. 

          Tomec Mirjana odgovara – što se tiće cijene vrtića napravila sam anonimnu anketu o radu 

vrtića i povećanju cijene itd. međutim, većina roditelja nije za podizanje cijene. Odluku o cijeni vrtića 

ne donosi vrtićko upravo vijeće već općinsko vijeće. Roditelj plaća za prvo dijete 250,00, za drugo 

50% više dok je treće besplatno. Donijeti su novi elementi standarda po kojima se smanjuje broj 

djece po skupinama i mi smo išli na upravnom vijeću na to da se ide na nadogradnju i bila je 

predviđena jedna  višenamjenska dvorana, međutim od toga se je odustalo. 

          Vladimir Ivančan – mi smo o tome raspravljali dok sam ja predsjednik neće cijena ići gore. Može 

ići dok Općina bude donosila Odluke. Nadogradnja po meni nema potrebe jer natalitet Općine Molve 

pada. Imamo probleme s osobama koje ne plaćaju vrtić i do godinu dana. 

          Zdravko Ivančan – ako se nađu sredstva za proširenje vrtića ja sam za, ujedno ako okolne 

Općine nemaju vrtiće, npr. Novo Virje, da se uključe njihova djeca pa neka naš vrtić bude profitabilan.   
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          Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 2.2 na glasovanje. 

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

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za ped.god. 2010/2011. 

Točka 2.3. 

Razmatranje i donošenje zaključka o prethodnoj suglasnosti na Izmjene Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

          Točku obrazlaže ravnateljica Dječjeg vrtića „Pčelica“ Mirjana Tomec 

          Tomec Mirjana navodi da jednoj djelatnici istiće ugovor na određeno vrijeme, sklopljen na tri 

godine, sa danom  30.09.2011. godine. Raspisali bi natječaj i zaposlili istu djelatnicu na neodređeno 

vrijeme, ali u pravilniku o unutarnjem ustrojstvu sistematizirana su radna mjesta i za to nismo imali 

sistematizirano radno mjesto. Znači, u Pravilniku gdje piše odgojitelji - broj izvršitelja 3, ta brojka bi se 

zamijenila brojkom 4, odnosno uvrstio bi se još jedan djelatnik u tu sistematizaciju radnog mjesta. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Marijan Ivančan pita – ima li potrebe da se poveća prema normativima? 

          Tomec Mirjana odgovara – djelatnica koja je medicinska sestra u vrtiću je na bolovanju od 

srpnja mjeseca prošle godine, te je na bolovanju i do daljnjega, a ona se ujedno sprema u invalidsku 

mirovinu. U početku upošljavanja je bilo potrebe zbog vrćeg broja djece u skupinama, dakle radnica 

se je primala na određeno vrijeme zbog većeg obima poslova.  

          Zdravko Ivančan pita – da li u vrtiću treba osoblje medicinske sestre? 

          Tomec Mirjana odgovara –  po novom zakonu za predškolski odgoj  koji je izašao 1997 godine u 

jaslice se zapošljavaju dva odgojitelja sa višom stručnom spremom, međutim do 1997 godine po 

starim elementima standarda u vrtić se je zapošljavala 1 odgajateljica i 1 medicinska sestra koju smo 

zaposlili 1996 godine. Također se navodi u novom zakonu da medicinska sestra koja je zatečena na 

poslu sa odgovarajućim brojem godina staža može i dalje obavljati poslove medicinske sestre u 

jaslicama. 

          Vladimir Ivančan – upravno vijeće je donijelo Odluku da jeza to da se navedena gospođa primi 

na neodređeno vrijeme. 

          Prdsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 2.3. na glasovanje. 

          Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova „ZA“ 1 glas „PROTIV“ i 5 „SUZDRŽANIH“ nije donijelo 

suglasnost Zaključaka na izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve.  

          Tomec Mirjana napušta sjednicu u 12,09 sati. 
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Točka 3.1. 

Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju pomoći učenicima i studentima s područja Općine 

Molve u školskoj godini 2011/2012.  

          Točku obrazlaže pročelnik. 

          Tomislav Obrovac navodi da je Odluka u proračunu, koja je ista kao i prošle godine, jedino se 

dodaje u članku 4. uvjet, odnosno osobe starije od 27 godina ne mogu dobiti pomoć jer su to 

većinom izvanredni studenti koji su zaposleni. Dakle Odluka je ista samo je za 2011 godinu. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Marijan Jaković pita – koliko iznosi stavka? Kada će biti isplaćivanje? 

          Marina Džinić odgovara – na stavci pomoći za obrazovanje je 450.000 kuna. 

         Tomislav Obrovac – ovo je Odluka koja će se provoditi 2012. godine i planirat će se u proračunu 

za 2012. godinu, a mi smo preuzeli odluku od prošle godine koju još nismo isplatili.  

          Nakon kratke rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici, predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje 

točku 3.1.na glasovanje. 

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

ODLUKU o odobravanju pomoći učenicima i studentima s područja Općine Molve u školskoj godini 

2011/2012. 

Točka 3.2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o pomoći za prijevoz učenicima i studentima s područja Općine 

Molve za školsku godinu 2011/2012 

         Točku obrazlaže pročelnik. 

         Tomislav Obrovac  navodi da je Odluka za pomoći, za prijevoz učenika i studenata,  u istom 

obliku kao i prošle godine. Daje se djeci 200,00 kuna za pomoć kod troškova prijevoza, odnosno 

250,00 kuna studentima s područja Općine Molve i stavili su uvjet da ne mogu dobiti pomoć za 

prijevoz studenti stariji od 27 godina. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Šešet Vladimir prisutan od 12,43 sata. 

          Mijo Kovaček – zbog preciznosti školskih godina, mi imamo prijevoz za 2011/2012 školsku 

godinu, dakle za one koji će upisati, jer troškove prijevoza smo sufinancirali prije početka škole. Dakle 

početkom obrazovne godine, a pomoći isplaćujemo za 2010/2011. 

          Vadimir Ivančan -  sve ostaje isto kao što je bilo i prošle godine, 2.500 kuna studentima i 2.000 

kuna učenicima srednjih škola. Prijevozno sredstvo mi ne uvjetujemo, već uvjetujemo da se djeca  
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voze sa prijevoznikom kojeg sami odaberu ili da ih voze roditelji. Djeca koja putuju u Koprivnicu i sl. 

dobivaju 2.000 kuna na račun s tim da dođu u Jedinstveni upravni odjel potpisati izjavu.  

          Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 3.2. na glasanje. 

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

ODLUKU o pomoći za prijevoz učenicima i studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 

2011/2012. 

Točka 3.3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika s područja Općine Molve u 

školskoj godini 2011/2012. 

          Točku obrazlaže pročelnik. 

         Tomislav Obrovac – bilo je slučajeva da su se htjeli voziti javnim prijevozom, a Općina nije imala 

uređeno sa Županijom, odnosno tim učenicima koji su se vozili javnim prijevozom, nije bila mjesećna 

karta umanjena za onaj dio koji bi umanjila Županija.  S ovom odlukom data je mogućnost, samo 

učenicima, da se izjasne u izjavi prilikom donošenja papira, žele li koristiti javni prijevoz. Tada bi znali 

koliki je broj i išli bi potpisati Ugovor sa prijevoznikom o sufinanciranju dijela prijevoza. Nikoga se ne 

sili kako želi putovati nego smo im dali na izbor. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu.  

          Ivančan Marijan – analizirajući troškove vidjeli smo da smo u prvom dijelu ove godine prošli 

znatno jeftinije nego prošle godine. Možemo dati potvrdu, ali smatram da je ovo sa prijevoznikom 

komplicirano. 

          Vladimir Ivančan – moramo zbog Županije, jer ona daje subvenciju. 

          Josip Cenkovčan – nije svejedno rodetelju platiti razliku 400,00 kuna ili 200,00 kuna. 

          Marina Džinić – mi za sada u proračunu imamo stavku koja se odnosi na sufinanciranje javnoga 

prijevoza u smislu da plaćamo po računima prijevoznika. Ako vi donesete ovu odluku, da se daje u 

novcu, onda ćemo morati stavku razgraničiti da glasi sufinanciranje javnoga prijevoza po računima i 

oni koji ne žele javni prijevoz naknada građanima u novcu. I onda to mora ići na izmjene proračuna. 

Iznos je isti samo će se razdvojiti stavka. 

          Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi vijećnici predsjednik vijeća zatvorio je raspravu i dao 

točku 3.3. na glasovanje. 

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

ODLUKU o sufinanciranju prijevoza učenika s područja Općine Molve u školskoj godini 2011/2012.  
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Točka 4. 

Pitanja vijećnika 

          Zdravko Ivančan pita – obitelj Valentić ne udovoljava kriterije za isplatu umjetnog 

osjemenjivanja, zbog kojih kriterija? 

          Vladimir Šešet odgovara – svi koji su dužni, znači svi članovi domaćinstva ili ako nisu dostavili 

svu potrebnu dokumentaciju vezano uz ocjene i zaposlenje ne može im biti isplaćena subvencija. 

Konkretno nisam znao za Nikolu i Jasminu Valentić da su od 2008 godine zaposleni, a igra ulogu. Znači 

svi oni koji nisu donijeli papire sa fakulteta ili su dužni još su na čekanju sa isplatom. 

         S obzirom da više nije bilo pitanja predsjednik vijeća zatvorio je sjednicu u 13,15 sati. 

 

KLASA: 021-05/11-01/09 

URBROJ: 2137/17-11-2 

 

Zapisničar:                 Predsjednik: 

Danijela Plemenčić            Marijan Jaković 

______________________          ______________________ 

 

 

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


