
Z A P I S N I K 

s 46. Sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 25. studenog 2011. godine 

          Sjednica je održana u zgradi Društvenog doma Općine Molve, Trg kralja Tomislava, u Sali za 
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/11-01/13, URBROJ: 2137/17-11-1 od 18. 
studenog 2011. godine. 

          Sjednicu je u 9,10 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, opravdano otsutan 

          Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni 

          1. Tomislav Obrovac, pročelnik 

          2. Ivan Gregurić, zamjenik načelnika 

          3. Fosić Stjepan, načelnik 

          4. Marina Džinić, šefica računovodstva 

          5. Danijela Plemenčić, kao zapisničar 

 

           Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 46. sjednice Općinskog vijeća 

nazoćno 12 od 13 članova Općinskog vijeća, te vijeće može pravovaljano odlućivati. 
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          Predsjednik Općinskog vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 45. Sjednice Općinskog 

vijeća. 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 12 glasova „ZA“ prihvatilo Zapisnik s 45. 

sjednice općinskog vijeća.  

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

          Marijan Ivančan predlaže da se točka 6. Rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Molve za 

2012. godinu i točka 7. Rasprava o projekcijama Proračuna Opine Molve za 2013. I 2014. godinu 

maknu s dnevnog reda , te da se o njima raspravlja posebno jedan dan prema dogovoru s vijećnicima. 

Također navodi da se prvo treba raspravljati o financijskim izvještajima udruga, a nakon toga o 

Proračunu. 

          Fosić Stjepan naovdi da je proračun 80% prepisan od prošle godine, a stavke su udruge i ono 

što će se raditi na području Općine Molve. Također navodi da nema potrebe posebno raspravljati o 

Proračunu. 

          Vladimir Ivančan se ne slaže s vijećnikom Marijanom Ivančan i predlaže predsjedniku da 

sjednicu vodi po točkama dnevnog reda, a o Proračunu će raspravljati bez donošenja zaključka, tako 

da se mogu donositi amandmani i vidjeti da li se može što u Proračunu promijeniti i zajednički 

uskladiti. 

          Mijo Kovaček navodi da su vijećnici naknadno dobili financijski izvještaj nogometnog kluba 

Mladost Molve za 2010. godinu za koji nije nikad bila rasprava kao što nijeni donesen financijski 

izvještaj, te da se i ta točka uvrsti u dnevni red. 

          Marijan Jaković se slaže s vijećnikom Mijom Kovaček te će se financijski plan NK Mladost Molve 

uvrstiti. 

          Tomislav Obrovac navodi da su sve udruge dobile službeni dopis od Jedinstvenog upravog 

odjela da dostave Financijske planove za 2012 godinu, a oni koji nisu podnijeli Financijske izvještaje 

za 2010. godinu da ih u što kraćem roku dostave.  

          Općinsko vijeće Općine Molve sa 4 glasova „ZA“ 5 glasova „PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“ nije 

prihvatilo predložene izmjene i dopune dnevnog reda. 

          Predsjednik vijeća prekida sjednicu u 9,24 h i nakon kratke stanke sjednica se nastavlja u 9,45 h. 

          Nakon kratke stanke sjednica se nastavlja u 9,39 h.  

         Predsjednik vijeća pita ima li tko dopunu dnevnog reda. 

          Zdravko Ivančan predlaže izmjenu točke 9. dnevnog reda, odnosno briše se rijeć „donošenje 

zaključka“. 

          Dosadašnja točka 9. Dnevnog reda mijenja se i glasi: Razmatranje i rasprava programa rada i 

financijskih planova za 2012 godinu. 
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          Predsjednik vijeća predložio je slijedeći  

D N E V N I   R E D 

1. Razmatranje Financijskih izvještaja Dječjeg vrtića „Pčelica“ za razdoblje od 01.01. do 30.09.2011. 

godine i donošenje zaključka 

2. razmatranje i donošenje Zaključka o prethodnoj suglasnosti na Izmjene Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

3. Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za pedagošku godinu 

2011/2012 i donošenje Zaključka 

4. Razmatranje Prijedloga financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2012. i procjene za 

2013. I 2014.  

5. Razmatranje Financijskih izvještaja Općine Molve za razdoblje od 01.01. do 30.09.2011. godine i 

donošenje Zaključka 

6. Rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Molve za 2012. godinu 

7. Rasprava o projekcijama Proračuna Općine Molve za 2012. i 2014. godinu    

8. Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2010 godini te donošenje zaključka za : 

     8.1. Hrvatski Domobran Đurđevac 

     8.2. Udrugu „Napredne domaćice“ Molve 

     8.3. Udruga ljubitelja lova, ribolova i prirode „Sveti Hubert“ 

     8.4. Strojni prsten Rubus Molve 

     8.5. Organizacija žena HSS-a „Hrvatsko srce“ Molve 

     8.6. Udruga dijabetičara Molve 

     8.7. ŠRK „Šaran“ Molve 

9. Razmatranje i rasprava o programima rada i financijskih planova za 2012. godinu za: 

     9.1. Osnovnu Školu Molve 

     9.2. Kulturno umjetničko društvo Molve 

     9.3. Molvarski likovni krug 

     9.4. Društvo za povjesnicu i starine Molve 

     9.5. Nogometni klub „Mladost“ Molve 
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     9.6. Športski nogometni klub Repaš 

     9.7. Košarkaški klub „Bistra“ Molve 

     9.8.   Športsko ribolovno društvo „Šaran“ Molve 

     9.9.   Športski ribolovni klu „Bistra“ Repaš 

     9.10. Športski ribolovni klub „Amur“ Molve Grede 

     9.11. Lovačko društvo „Fazan“ Movle 

     9.12. Lovačku udrugu „Sveti Hubert“ Molve 

     9.13. Vatrogasnu zajednicu Molve 

     9.14. Dobrovoljno vatrogasno društvo Molve Grede 

     9.15. Dobrovoljno vatrogasno društvo Repaš 

     9.16. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornja Šuma 

     9.17. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac 

     9.18. Općinsko društvo Crvenog križa Molve 

     9.19. Udruga dijabetičara Molve 

     9.20. Udruga hrvatskih branitelja iz domovinskog rata Repaš 

     9.21. Udruga veterana Hrvatski domobran Đurđevac 

     9.22. Udruga vinogradara i voćara Molve 

     9.23. Udruga žena „Napredne domaćice“ Molve 

     9.24. Udruga žena „Napredne domaćice“ Repaš 

     9.25. Udruga „Žena“ Molve Grede 

     9.26. Organizaciju žena „Hrvatsko srce“ Molve 

     9.27. Udrugu umirovljenika Molve 

     9.28. Udrugu „Korak po korak“ 

     Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ prihvatilo predloženi 

dnevni red.   
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Točka 1. 

Razmatranje Financijskih izvještaja Dječjeg vrtića „Pčelica“ za razdoblje od 01.01. do 30.09.2011. 

gdine i donošenje Zaključka 

           Predsjednik vijeća daje rijeć Marini Džinić. 

          Marina Džinić – pred vama je izvještaj o prihodima i rashodima za prvih devet mjeseci 2011-te 

godine.  Sam izvještaj prikazuje koliko je bilo ostvareno u izvještajnom razdoblju u 2010. godini i 

koliko je ostvareno u 2011. godini. Prihodi poslovnja su ostvareni u iznosu od 1.063.831,00 kn što je u 

odnosu na prethodnu godinu više za 3,3 %. Prihodi poslovanja odnose se na prihode od imovine, 

upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbe po posebnim propisima i naknadama,  što se odnosi na 

uplate roditelja za smještaj djeteta u vrtić , te prihodi od proračuna odnosno Općine Molve. Rashodi 

poslovanja iznose 1.055.887,00 kn što je u odnosu na prethodnu godinu više za 2,6 %. Rashodi se 

odnose na zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode. Što se tiče rashoda za nabavu 

nefinancijske imovine vidi se smanjenje u odnosu na prethodnu godinu jer je prošle godine vrtić 

nabavljao sustav videonadzora dok je ove godine kupljen televizor i usisavač. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Marijan Ivančan – pita na što se odnosi   povećanje za rashode za usluge od 23% u odnosu na 

prethodnu godinu? 

          Marina Džinić -  povećanje se odnosi na uplaćen račun za premije osiguranja koje su došle na 

naplatu u ovom izvještajnom razdoblju, dok prošle godine nisu dostavljeni računi za osiguranje da bi 

obuhvatili isto izvještajno razdoblje. 

          Marijan Ivančan – također sam čuo od roditelja da djelatnice dječjeg vrtića ne radne osam sati 

dnevno već da rade četiri do pet sati dnevno. Dogovorili smo se da će na vijeću biti prisutna 

ravnateljica vrtića kada su točke dnevnog reda o vrtiću. 

          Marina Džinić – u materijalima ste dobili godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ 

koji je točka dnevnog reda i u kojem piše točno koliko sati su obveze radnika, sati pripreme, pa će se 

to obrazložiti kad se dođe do te točke. 

          Marijan Jaković – ravnateljica treaba biti prisuna i obrazložiti vijećnicima koliko je radno 

vrijeme djelatnica dječjeg vrtića, njihova plaća i koeficijenti. Na žalost uskraćeno nam je pravo da 

postavljamo takva pitanja. 

          Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 1. na glasovanje. 

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

ZAKLJUČAK za Financijske izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za razdoblje od 01.01. do 

30.09.2011. godine 
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Točka 2. 

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

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

          Predsjednik vijeća daje rijeć pročelniku. 

          Tomislav Obrovac – Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ 

Molve donijet je 1997. godine u kojem je predviđeno radno mjesto medicinske sestre. Pošto je 

medicinska sestra Marija Valentić otišla u invalidsku mirovinu, a u izmjenama Zakona o predškolskom 

odgoju od 2007. godine se navodi da veličina našeg dječjeg vrtića nema potrebu za medicinskom 

sestrom, te smo ovim izmjenama  radno mijesto medicinske sestre zamijenili odnosno otvoreno je 

novo radno mjesto odgojitelja.  Po starom Zakonu medicinska sestra je obavljala poslove u jaslicama, 

tako da se broj izvršitelja ne mijenja već se mijenja samo naziv radnog mijesta. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

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

ZAKLJUČAK  o prethodnoj suglasnosti na Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

Točka 3. 

Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za pedagošku godinu 

2011/2012 i donošenje Zaključka 

          Pošto nema ravnateljice dječijeg vrtića predsjednik vijeća daje rijeć predsjedniku Upravnog 

vijeća dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve Vladimiru Ivančan 

          Vladimi Ivančan – imate godišnji plan i program rada gdje je navedena  organizacija programa 

rada, radno vrijeme svih zaposlenika, kako  je raspoređeno njihovo radno vrijeme, odnosno na što  se 

odnosi  rad djelatnica dječjeg vrtića za iduću godinu.  

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Marijan Ivančan -  da li su se riješila kadrovska pitanja koja smo imali gdje neke djelatnice nisu 

imale stručnu spremu za obavljanje poslova u vrtiću? 

          Vladimir Ivančan – inspekcija je utvrdila da jedna osoba nema odgovarajuću stručnu spremu za 

obavljanje poslova u dječjem vrtiću. Međutim djelatnica ima završenu srednju stručnu spremu 

radzredne nastave i omogućeno joj je da radi na poslovima odgojitelja prema starom Zakonu. 

          Srećko Cenkovčan – specificirane su tjedne obveze ravnateljice, čistačice, kuharice, a za 

odgojiteljice nema. Neka se napravi specifikacija i za odgoiteljice za iduću sjednicu. 

          Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 3. na glasovanje. 
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          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12 glsaova „ZA“ donijelo 

ZAKLJUČAK za Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za pedagošku godinu 

2011/2012. 

 

Točka 4. 

Razmatranje prijedloga Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2012. i procjene za 

2013. i 2014. godinu 

          Vladimir Ivančan-  mišljenja sam da bi trebalo upravno vijeće i općinsko vijeće raspraviti o cijeni 

vrtića koja je 250,00 kuna i trebala bi se povisiti za 50,00 ili 100,00 kuna. To se odnosi na slijedeću 

školsku godinu da se roditelji pripreme. To je moj prijedlog za raspravu. 

          Marina Džinić – ovo je prijedlog koliko bi iznosili prihodi i rashodi za 2012. godinu, te 2013 i 

2014. godinu. U članku 3. Financijskog plana gdje su izvori financiranja za 2012. godinu prihodi i 

primici iznosili bi 1.384.100,00 kn, uplate od roditelja za smještaj djeteta 195.000,00 kn i ukupni 

očekivani prihodi za 2012. godinu 1.579.100,00 kn. Što se tiče procjena one su bazirane na temelju 

ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda za prošlu godinu. Imamo detaljnije specificirano u što se 

misle utrošiti prihodi. Rashodi poslovanja su u iznosu od 1.564.100,00 kn, a obuhvaćaju rashode za 

zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode. Iz proračuna Općine Molve navedeni rashodi 

financiraju se u iznosu od 1.374.100,00 kn. Procjene za 2013. i 2014. godinu baziraju se na planu za 

2012. godinu i značajno ne otstupaju od proračuna za 2012. godinu. Materijalni rashodi za 2012. 

godinu planirani su u iznosu od 440.100,00 kn, također su bazirani na materijalne rashode iz 

prethodne godine, a procjene za 2013. i 2014. godinu su također  bazirane na povečavanju od 1,2% s 

obzirom da se očekuje povečanje troškova električne energije, plina, telefona. Financijski rashodi  za 

2012 su 7.000,00 kn iako vrtić financijeske rashode ima samo sa osnove plaćanje naknada bankarskih 

usluge za vođenje računa.  

         Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Marijan Ivančan – mišljenja sam da se ide na povećanje vrtića iz razloga da djeci bude bolje. 

Treba planirati da se za 100,00 kuna poveća cijena vrtića, a roditelje treba obavijestiti o tome za 

iduću godinu. 

          Fosić Stjepan – vrtić je isfinanciran i plaćen. Na primjer 161 pretškolsko dijete  dobiva darove za 

Sv. Nikolu. Vrtić treba biti za roditelje koji rade i stvarno nemaju gdje ni kome ostaviti dijecu. Pojedine 

mame djecu voze u vrtić i dalje su kod kuće. Takvi moraju plaćati veću cijenu vrtića. 

          Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 4. na glasovanje.  

          Općinsko vijeće općine molve jednoglasno je sa 12 glasova „ZA“ usvojilo 

Prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2012. i procjene za 2013. i 2014. godinu 
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Točka 5. 

Razmatranje Financijskih izvještaja Općine Molve za razdoblje od 01.01. do 30.09. 2011. godine i 

donošenje Zaključka 

          Predsjednik daje rijeć Marini Džinić. 

          Marina Džinić – imamo Izvještaj o prihodima i rashodima, obvezama i novčanome tijeku za 

prvih devet mjeseci ove godine u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine. izvještaj PR-Ras 

prikazuje prihode poslovanje od 12.586,137,00 kn što je u odnosu na prošlu godinu manje za 2%. 

Prihodi poslovanja su prihodi od poreza, prihodi od subjekata općeg proračuna odnosno pomoći, 

zatim prihodi od imovine koji su realizirani u iznosu od 11.523.932,00 kn i oni su u odnosu na prošlu 

godinu manji, tu je uključena i naknada za korištenje nefinancijske imovine koja obuhvaća rentu. 

Prihodi od upravnih i administarativnih pristojbi  su ostvareni u iznosu od 281.936,00 kn. Rashodi 

poslovanja za ovo izvještajno razdoblje realizirani su u iznosu od 7.857.026,00 kn što je u odnosu na 

prethodnu godinu manje. Obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za usluge i 

financijske rashode. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 3.847.666,00 i povećani su u 

odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a razlog povećanja su veći otkupi zemljišta,  zatim 

poslovni objekti u iznosu od 2.084.563,00 zbog kupnje poslovnog objekta u Novom Vinodolskom, što 

je utjecalo i na povećanje ukupnih rashoda za nabavu imovine. Primici od financijske imovine i 

zaduživanja veći su u odnosu na prethodnu godinu, gdje imamo povrate zajmova neprofitnih 

organizacija  građana i kućanstava od 439.870,00 kn, a povećanje je razlog što su bila oslobađanja 

vraćanja učeničkih i studentskih kredita preko 300.000 kn. Rezultat poslovanja za ovih devet mjeseci 

su ukupni prihodi i primici u iznosu od 13.045.605,00 kn, ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 

11.772.192,00 kn  tako da ispada 1.273.413,00 kn pozitivan rezultat poslovanja za prvih devet 

mjeseci. Moramo uzeti u obzir manjak iz prethodne godine koji se prenosi  od 975.202,00 kn tako da 

je konačno raspoloživ pozitivan rezultat od  298.211,00 kn. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Marijan Ivančan – obrazložite povečanja kapitalnih pomoći od ostalih objekata 

          Marina Džinić – dobili smo pomoć od fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša što je 

bilo predviđeno u 2010. god. za sanaciju deponija Gaić i tekuće pomoži od Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje. 

          Vladimir Ivančan -  predlažem da se vidi preslika Ugovora o kupnji objekta u Novom 

Vinodolskom da vijećnici imaju uvid. 

          Stjepan Fosić – Vinodolski treba isplatiti i riješiti ulice. Plaćen je porez na nekretninu i ostalo je 

do travnja 2012 za isplatiti do kraja, a predvidjeli smo 100.000 kuna da se opremi ta zgrada u koju će 

ići naša djeca. 

          Vladimir Ivančan – pita šta je s velikim dužnicima koji imaju obveze prema Općini više od deset 

godina. 
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          Stjepan Fosić – sve je u zastari, prošla vlast je trebala nešto napraviti. Mogu reći samo da se je u 

prošlih devet godina vratilo 73.000 kn, a mi smo uspjeli naplatiti do sada 92.000,00 kn. Rješava se i 

kompenzacijama. Pleško i Poler se ne javljaju i protive plaćanju jer navode da je dug u zastari. 

          Tomislav Obrovac – dužnici izigravaju i državu i općinu. Zatvarale su se tvrtke koje su otišle u 

stečaj i otvarale nove, a osiguranja su slaba kod potraživanja. Mi tu ne možemo ništa napraviti. 

          Brankica Gregurić privremeno otsutna od 11,08 h 

          Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 5. na glasnovanje. 

          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“ donijelo 

ZAKLJUČAK za Financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 01.01. do 30.09.2011. godine 

 

           

Točka 6. 

Rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Molve za 2012. godinu 

          Predsjednik vijeća daje rijeć načelniku. 

          Stjepan Fosić – u prijedlogu proračuna vidi se koliko je predviđeno, toliko je bilo približno i 

prošle godine, bio je pad rente, od nekih se je projekata odustalo i ostale su otvorene stavke koje se 

nisu uspjele napraviti. Proračunske stavke su prepisane od prošle godine što se tiče potrošnje. Nije se 

ništa skidalo od vrtića, osjemenjivanja, prijevoza, udruga, ostalo je još za raspraviti NK Mladost 

Molve. Plan je da se cijelo Molve ujednači odnosno da svako domaćinstvo dobije kolne ulaze i staze. 

Treba se odlučiti kakve će biti staze u Ključecima, M.P.Miškine jer je bilo razmišljanja da ne idu kocke 

već asfalt i kanalice ali to je stvar rasprave gdje će se ljudi odlućiti što će htjeti. Za to je predviđeno 

1.000.000 kuna. Nadalje sklopili smo ugovor sa PUZ Žica za izgradnju kablovskih glava za javnu 

rasvjetu što će se ove godine isfinancirati. Nije se mogla napraviti javna rasvjeta jer nismo dobili 

uporabnu dozvolu, a možda uspijemo do kraja godine riješiti javnu rasvjetu u ulicama koje su ostale. 

Stavili smo stavku što se tiče industrijskih zona istok i Brzdaljeva, gdje se rješava i infrastruktura, a 

utrošili bi i 400.000 kuna za otkup zemljišta gdje bi napravili radove za proizvodnju jedne naše firme 

iz Molve Greda Brežana koja bi nešto gradila. Tu bi se zaposlilo 17-ak ljudi, a predvidjeli smo za to 

2.0000,00 kn. Također smo predvidjeli i 1.200,000 kn za Brzdeljevu za trafostanicu jer ju nismo uspjeli 

riješiti zbog dozvole. Dalje u proračunu se navode ulice  Đurđevačka za kanalizaciju, Medvrti kolni 

ulazi i kantalaberi, na kraju Marijanske ulice riješili bi kolne ulaze, a septičku jamu ne možemo 

napraviti jer prostornim planom je predviđeno 15 metara od zgrade. Ako ljudi budu inzistirali probat 

će se riješiti prostornim planom da bude pet metara od kuće da bi se moglo napraviti. Znači 100.000 

kuna je predviđeno za kolne ulaze u Marijanskoj ulici.  Počistili smo grabe geje će oborinske vode ići u 

kanal Komarnicu što su nam dozvolile Županijske ceste. Potrošnja Općine Molve nismo dirali već je 

došlo do promjene gdje se Dobrovoljna vatrogasna društva više ne smiju financirati od Općine nego 

ih financira Vatrogasna zajednica. Stavili smo i stavku od 120.000 kn za uređenje oko škole i do  
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zgrade od P.Z Virja da se uredi taj dio puta. Proračun je velik ali ako nema stavke u praoračunu ne 

može se ni raditi. Prioritet je isplatiti Novi Vinodolski i riješiti ulice Ključeci, Konačka,M.P.Miškine i 

Petra Preradovića. Riješen je Repaš i Molve Grede domovi.  Sporne su Udruge i Nogomet. 

         Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

         Marijan Ivančan – već dvije godine raspravljamo da su veliki troškovi udruga za prijevoz  i 

prijevoza djece. Nije predviđena stavka za kupnju autobusa pa predlažem da se ta stavka otvori. 

Mislim da će se tu uštedjeti. 

          Marijan Jaković – trebali ste kupiti autobus kao Nogometni klub. Na bilo koji način naći sredstva 

i imali bi autobus s kojim bi vršili prijevoz, ali je pitanje da li nog. Klub može vršiti prijevoz. 

          Vladimir Ivančan – podržavam vijećnika Ivančan Marijana, ali tražim od pročelnika ustrojstvo da 

li prijevoz učenika ulazi, po zakonu, na Općinu odnosno da općina financira prijevoz učenika. Ne znam 

da li izlazi takav zakon da Općina ima obavezu plaćanja prijevoza učenika. Ujedno bi taj autobus 

koristile i udruge. 

          Ivan Gregurić – autobus treba dva vozača koji koštaju 150.000 kn godišnje, održavanjei gorivo 

je 120.000, registracija za autobus je 30.000 kn.  

          Josip Peti – treba izračunati koliko udruge izdvajaju novaca godišnje za prijevoz. Škola je imala 

prije 50 godina svoj autobus, a mi ga sada ne možemo imati. A Selsko Komunalno društvo može 

kupiti autobus. 

          Marijan Ivančan – predlažem da se predviti stavka od 100.000 kn za otvorenje knjižnice. 

          Ivan Gregurić – neozbiljno je što nismo proračun pripremili i što se nismo usaglasili. Mene nitko 

nije pitao da li imam što reči o proračunu koji je sada pred nama. Pošto Marijan Ivančan, član 

koalicije, ima prijedloge što je dokaz da ni on nije sudjelovao u dogovoru. Ako nismo u stanju taj 

proračun napraviti i usaglasiti onda je najbolje da se ovo vijeće nakon dva glasovanja raspusti. 

Potpisali smo ugovor da će mo se dogovoriti oko svega. Krenuo bih od Nogometnog kluba. On je 

trošio za 2009. god. 850.000 kuna, u 6 mjesecu 2009. kad sam bio blagajnik, klub je polovicu 

proračuna potrošio, znači 430.000 kn. Zatim je smanjeno klubu sa 850,000 na 600.000 kuna, Cestar je 

bio predsjednik, a sa 100.000 kuna klub se nije mogao isfinancirati do kraja sezone. Klub je s 30.06. 

dobio 300.000 do kraja godine još 280.000, dugovanja nisu podmirena , predano je preko 150.000 kn 

dugovanja,  a još i danas imam dug od 30.000 kuna iz tog razdoblja.  Sklopljeni su i ugovori s dva 

igrača koji nose 100.000 kn godišnje. Klub nije plaćao nikakve poreze i obaveze 2009 i 2010. godine, 

igralište je održavala Općina što se računa kao trošak kluba. Komunalno društvo je kosilo po m2 0,39 

lipa gdje jedna košnja iznosi 2.661,00 kn, a godišnje treba minimalno 50 košnji na igralištu i 20 na 

pomoćnom što je 175.000 kn usluge koja se koristila od Komunalnog poduzeća. Sada imamo 

zaposlena dva radnika od kojih jedan kosi i održava terene, a ujedno je i tajnik. Tako da klub troši 

manje nego što je trošio i sa manje od 500.000 kuna klub ne može normalno funkcionirati i ja ga ne 

želim voditi s manjim iznosom.  Danas nitko ne igra nogomet bez novaca i ništa se ne radi bez 

plaćanja. Ove godine je uloženo 25.000 kuna za stroj za  zalijevanje trave, a imamo najbolje igralište u 

našoj županiji. 
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          Marijan Jaković – podržavam sve što je napisano u financijskom planu nogometnog kluba, ali 

200.000 plaće i putni troškovi s premijama za igraće, ne trebaju i s tim se ne slažem. Ne postoji klub u 

ovoj ligi koji ima peko 200.000 kuna troškove. Znači sa svim se slažem osim premija, putnih i plaća 

igrača. 

          Vladimir Ivančan – moj prijedlog za  Nogometni klub  je bio 400.000 kuna. 

          Zdravko Ivančan – predlažem da prekinemo sjednicu i idući tjedan nastavimo kad se usluglasite 

oko proračuna. 

          Mijo Kovaček – vijećnik Marijan Ivančan je dao prijedlog proračunu za kupnju autobusa i 

otvorenje knjižnice i prije donošenja proračuna budu išli amandmani, mi raspravljamo i trošimo 

vrijeme, a nemamo konkretan prijedlog. Ako predsjednik kluba vidi da nema dovoljno sredstava za 

vođenje kluba neka daje ostavku. 

          Marijan Ivančan – vidim po ovom proračunu da mi radimo četiri poslovne zone, a nismo 

osposobili niti jednu da bi se moglo gradati. Za to sam da se ide ciljano rješavat po redu od prve pa na 

dalje. Predlažem brisanje poslovne zone istok jer nema sredstava. 

          Stjepan Fosić – to je samo prijedlog proračuna, riješit će se po redu, morate shvatiti ako nema 

stavke u proračunu nema ni posla, stavka za Brzdeljevu nije potrošena i ništa se neće brisati iz 

proračuna. 

          Predsjednik vijeća prekida sjednicu u 13,30 h, a  nastavlja se u četvrtak 01.12.2011. u 9,00 h. 

Predsjednik vijeća otvara nastavak rasprave u 9,10 sati. 

          Stjepan Fosić –  stavke koje nisu bile jasne prošli puta su se usaglasile,bio je odbor za financije i 

svi su zadovoljeni.   

          Marijan Ivančan –  nisam protiv nogometa, ali protivim se plaćanju putnih troškova i svrha je da 

naši igraju. Cilj je da domaća djeca igraju. 

          Ivan Gregurić – predlažem jednu sjednicu posebno, vezano za Nogometni klub.   

          Mijo Kovaček -  pošto je došlo do promjene proračuna koji je sada pred nama, a mi ga vijećnici 

još nismo dobili, predlažem, da ne odugovlačimo, da skinemo ovu točku s dnevnog reda i nastavimo 

sa raspravom po sljedećim točkama koje su na dnevnom redu.  

          Predsjednik vijeća zatvara raspravu. 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12 glasova „ZA“ prihvatilo prijedlog da se točka 

6. skine sa dnevnog reda.  

Točka 7. 

Rasprava o projekcijama Proračuna Općine Molve za 2013. i 2014. Godinu 

          Predsjednik vijeća  daje rijeć Marini Džinić . 
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          Mijo Kovaček – budući da je ova točka vezana za prethodnu točku, predlažem da se i ona skine 

s dnevnog reda. 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12 glasova „ZA“ prihvatilo prijedlog da se točka 

7. skine s dnevnog reda. 

Točka 8.1. 

Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2010. godini te donošenje zaključka za 

Hrvatski Domobran Đurđevac 

          Tomislav Obrovac – izvještaje ste dobili  u materijalima nemam ništa posebno za reći. 

                    Predsjednik vijeća otvara raspravu     

          Nije bilo prijava za raspravu , predsjednk vijeća daje točku 8.1.na glasovanje. 

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

ZAKLJUČAK za Financijske izvještaje i izvještaj o radu za 2010. za Hrvatski Domobran Đurđevac 

Točka 8.2. 

Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2010. godini i donošenje zaključka za 

Udrugu „Napredne domaćice“ Molve 

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

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

ZAKLJUČAK  za Financijske izvještaje i izvještaj o radu za 2010. Udruzi „Napredne domaćice“ Molve  

Točka 8.3. 

Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2010. godini i donošenje zaključka za 

Udrugu ljubitelja lova, ribolova i prirode „Sveti Hubert“ 

          Pošto nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 8.3. na glasovanje. 

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

ZAKLJUČAK za Financijske izvještaje i izvještaj o radu za 2010. godinu Udruzi ljubitelja lova, ribolova 

i prirode „Sveti Hubert“ 

Točka 8.4. 

Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2010. godini i donošenje zaključka za Strojni 

prsten Rubus Molve 

          Pošto nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 8.4. na glasovanje 
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          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12 glasova „ZA“ donijelo 

ZAKLJUČAK za Financijske izvještaje i izvještaj o radu u 2010. godini za Strojni prsten Rubus Molve 

Točka 8.5. 

Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2010. godini i donošenje zaključka za 

Organizaciju žena HSS-a „Hrvatsko srce“ Molve 

          Pošto nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 8.5. na glasovanje 

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

ZAKLJUČAK za Financijske izvještaje i izvještaj o radu u 2010. god. Organizaciji žena HSS-a 

„Hrvatsko srce“ Molve 

Točka 8.6. 

Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2010. Godini i donošenje zaključka za 

Udrugu dijabetičara Molve 

          Pošto nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 8.6. na glasovanje 

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

ZAKLJUČAK za Financijske izvještaje i izvještaj o radu Udruzi dijabetičara Molve 

 

Točka 8.7. 

Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2010. godini i donošenje zaključka za ŠRK 

„Šaran“ Molve 

                Pošto nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 8.7. na glasovanje 

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

ZAKLJUČAK za Financijske izvještaje i izvještaj o radu za ŠRK „Šaran“ Molve 

Točka 9. 

Razmatranje i rasprava programa rada i Financijskih planova za 2012. godinu za: 

9.1.Osnovnu školu Molve 

9.2.Kulturno umjetničko društvo Molve 

9.3.Molvarski likovni krug 
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9.4.Društvo za povjesnice i starine Molve 

9.5.Nogometni klub „Mladost“ Molve 

9.6. Športsko nogometni klub Repaš 

9.7. Košarkaški klub „Bistra“ Molve 

9.8. Športsko ribolovno društvo „Šaran“ Molve 

9.9. Športski ribolovni klub „Bistra“ Repaš 

9.10. Športski ribolovni klub „Amur“ Molve Grede 

9.11. Lovačko društvo „Fazan“ Molve 

9.12. Lovačku udrugu „Sveti Hubert“ Molve 

9.13. Vatrogasnu zajednicu Molve 

9.14. Dobrovoljno vatrogasno društvo Molve Grede 

9.15. Dobrovoljno vatrogasno društvo Repaš 

9.16. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornja Šuma 

9.17. Gradsko društvo crvenog križa Đurđevac 

9.18. Općinsko društvo Crvenog križa Molve 

9.19. Udrugu dijabetičara Molve 

9.20. Udrugu hrvatskih branitelja iz domovinskog rata Repaš 

9.21. Udrugu veterana Hrvatski domobran Đurđevac 

9.22. Udrugu vinogradara i voćara Molve 

9.23. Udrugu žena „Napredne domaćice“ Molve 

9.24. Udrugu „Napredne domaćice“ Repaš 

9.25. Udrugu „Žena“ Molve Grede 

9.26. Organizaciju žena „Hrvatsko srce“ Molve 

9.27. Udrugu umirovljenika Molve 

9.28. Udrugu „Korak po korak“ 

          Predsjednik vijeća daje rijeć pročelniku. 
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          Tomislav Obrovac navodi da su svi programi rada i Financijski planovi navedenih Udruga koje su 

proračunski korisnici u materijalima gdje je predočena i tablica koja sadrži sve podatke od Udruga, da 

bi se lakše snalazili. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

         Mijo Kovaček navodi da je „ŠRK“ Šaran Molve podnio financijski izvještaj, predviđena su 

sredstva od 27.500 kn s tim da je 17.500 kn pozajmica Općine Molve za sudske troškove ovrhe koja je 

bila na računu. Kada se oduzme od 27.500 tih 17.500 kn ostaje 10.000 za rad udruge. S time da 

moramo Općini Molve platiti 4% kamate. Budući da će mo ove godine biti u minusu od 7.000 kuna, a 

sud nije predvidio sudske  troškove od 1.600 kn pa predlažem da se stavka povisi za 10.000 kuna  za 

2012. godinu.  

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je prihvatilo i primilo na znanje Financijske planove 

Udruga za 2012. godinu. 

Točka 10. 

Pitanja vijećnika 

 

          Zdravko Ivančan pita da li je zahtjev za proglašenje suše u obradi i da li je novac uplaćen. 

          Tomislav Obrovac – sve smo poslali u Županiju, a novac još nije stigao. Procjena je bila 

4.400.000,00 kuna  od toga će općina Molve dobiti oko 100.000 kn. 

          S obzirom da više nije bilo pitanja predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 11,00 sati. 

KLASA: 021-05/11-01/13 

URBROJ: 2137/17-11-2 

 

Zapisničar:                       Predsjednik vijeća:  

Danijela Plemenčić          Marijan Jaković 

___________________                 ____________________ 

 

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

 


