
Z A P I S N I K 

s 47. Sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 06. prosinca 2011. godine 

          Sjednica je održana u zgradi Društvenog doma Općine Molve, Trg kralja Tomislava, u Sali za 
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/11-01/15, URBROJ: 2137/17-11-1 od 01. 
prosinca 2011. godine. 

          Sjednicu je u 9,04 sati pozdravivši sve prisutne otvorio predsjednik Općinskog vijeća ( u daljnjem 
tekstu: Predsjednik) Marijan Jaković. 

          Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

          1. Marijan Jaković, predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve 

          2. Anto Marić, 

          3. Brankica Gregurić, 

          4. Dražen Kolarić, prisutan od 9,23h 

          5. Ivan Molnar,  

          6. Mijo Kovaček, 

          7. Zdravko Ivančan, prisutan od 09,08h 

          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. 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 47. sjednice Općinskog vijeća 

nazoćno 11 od 13 članova Općinskog vijeća, te vijeće može pravovaljano odlućivati. 
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Predsjednik općinskog vijeća upitao je želi li tko od vijećnika dati dopunu dnevnog reda. 

          Marijan Ivančan je predložio da se točka 1. zamjeni sa točkom 3. dnevnog reda, odnosno da se 

prvo razmatraju programi, a nakon toga da se razmatra i donosi Proračun Općine Molve za 2012. 

godinu. 

Predsjednik vijeća daje na glasovanje predloženi dnevni red. 

          Općinsko vijeće sa 1 glasom „ZA“ 8 glasova „PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“ nije prihvatilo prijedlog 

Marijama Ivančan. 

          Tomislav Obrovac navodi da ima  dopunu dnevog reda, a odnosi se na točku 8. koja glasi 

Razmatranje i donošenje Konsolidiranog Proračuna Općine Molve za 2012. godinu, tako da 

dosadašnja Točka 8. Pitanja vijećnika postaje točka 9. 

         Dnevni red, sa dopunom, usvojen je sa 10 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“.  

          Predsjednik Općinskog vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 46. Sjednice Općinskog 

vijeća. 

          Zdravko Ivančan prisutan od 9,08  sati. 

          Ivan Gregurić – navodi da je na stranici devet, gdje je obrazlagao o Nogometnom klubu 

„Mladost“ Molve, rečenica „Ove godine je uloženo 25.000 kuna za zalijevanje trave“ ispravi jer treba 

glasiti „Ove godine je uloženo 25.000 kuna za stroj za zalijevanje trave“. 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 12 glasova „ZA“ prihvatilo Zapisnik s 46. sjednice 

općinskog vijeća.  

           Predsjednik vijeća dao je na raspravu  Zapisnik  sa 7. Sjednice Odbora za financije i proračun. 

          Marijan Ivančan navodi da je za kupnju autobusa predlagao 300.000 kuna i također je za NK 

„Mladost“ Molve predlagao 300.000 kn, a ne 400.000 kuna koliko je osigurano.  

          Ivan Molnar – osigurano je 300.000 kuna za kupnju autobusa, a 100.000 kuna za troškove 

vozača. 

          Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je primilo za znanje Zapisnik odbora za financije i 

proračun. 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Molve za 2012. godinu 

          Točku obrazlaže načelnik. 

          Stjepan Fosić – došlo je do izmjena i dopuna po stavkama, gdje se je Odbor za financije i 

proračun usaglasio. Što se tiče proračuna, što će se i koliko ostvariti, vidjet će se tokom cijele godine. 

Po stavkama će se moći rebalansom posložiti, jer je teško predvidjeti kliko će se stvarno realizirati.  
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Proračun je jasan, prihodi i rashodi se nisu mijenjali, a Odbor za financije i proračun neka objasni 

promjene. 

          Ivan Molnar- razmatrali smo kompletan proračun i došlo je do određenih promjena, s kojima su 

svi zadovoljeni, te ga kao takav izmjenjem, Odbor daje na razmatranje i usvajanje. Odbor je ispred 

vladajuće većine i on je predlagač proračuna sa tim stavkama.  

          Stjepan Foisć predlaže da šefica računovodstva objasni proračun po stavkama ako tko želi šta 

pitati. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

         Marijan Ivančan pita na stranici 11 proračuna u kapitalnom projektu, ne radi se o opremi 

knjižnice jer je ona opremljena, nego  je potreban iznos za osobu koja će tamo raditi. 

          Dražen Kolarić prisutan od 9,23 

          Marina Džinić – ova stavka u proračunu, za nacionalnu knjižnicu, po meni ne bi trebala biti u 

proračunu. Razlog je što nacionalna knjižnica ima svoj NKD -obavijest o razvrstavanju, ona je 

registrirana, ali nije registrirana kao proračunski korisnik, što znači da nije prijavljena u registar 

proračunskih korisnika. Problem je  da kao proračunski korisnik isto tako mora podnijeti financijski 

plan gdje bi se vidjelo koliko će iznositi troškovi za plaće, režije ,opremanje itd. Napominjem da se 

mora kupiti i knjigovoddstveni program za vođenje knjižnice. Bez obzira na sve to osigurano je 

100.000 kuna za opremanje knjižnice, gdje bi se vidjelo, na temelju analiza, da li može funkcionirati. 

          Marijan Ivančan – slažem se što se tiče knjigovodstvenog programa, ali ne razumijem za što se 

bojimo da ne bi funkcionirala, a financira se sve ostalo gdje se ne gleda da li će funkcionirati. Knjižnica 

je opremljena i uložena su novčana sredstva za knjige i namještaj, ja ne znam u čemu je problem. 

Velika je razlika između školske i javne knjižnice. Javna knjižnica ima veću kategoriju knjiga od 

školske. Treba se samo raspisati natječaj za voditelja knjižnice i kupiti kompijutor za one ljude koji 

nemaju računalo kod kuće. 

         Stjepan Fosić – ne dolazi u obzir jer je gruntovni vlasnik gdje se nalazi knjižnica škola i mi ne 

želimo u to ulaziti. Može se otvoriti knjižnica na probni rok od 90 dana i ništa više, da se vidi može li 

funkcionirati. 

          Marijan Jaković – novac je za otvorenje knjižnice osiguran, ne znam u čemu je problem. 

          Marijan Ivančan – još bih pitao vezano uz subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima 

i obrtnicima izvan javnog sektora  850,000 kn na što se to odnosi? 

           Marina Džinić – 200.000 kuna je nova stavka, na prijedlog proračuna, kao pomoć za 

poslovanje, zatim tu je još 400.000 kuna za umjetno osjemenjivanje i subvencije kamata 

poljoprivrednicima i obrtnicima od 250,000 kn. 

          Srećko Cenkovčan imam prijedlog da se sjednice vode preko računala, pa sam mišljenja da se 

stavka materijalni rashodi poslovanja usluge telefona, pošte, prijevoza i ostali nespomenuti rashodi 

poslovanja preraspodjele i ubaci se novi konto za nabavu računala, ali računala na revers vijećnicima.  
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S time bi se uštedjelo na papiru i tonerima. I kod pomoći za novorođenče mišljenja sam da je onaj 

stari pravilnik bio bolji, 5.000 za svako djete, s time da se ne isplaćuje odjednom već godišnje po 

5.000 kn da se rastereti proračun, to je moj drugi prijedlog. Znači ništa se ne mijenja u iznosima. 

          Marijan Jaković -  stavku za vijeće imamo i sada u prosincu, nema potrebe za novim 

sastavljanjem po pitanju računala i opreme, dakle vijeće ima mogućnost i stavka postoji i načelnik ju 

može ispoštivati. A vezano uz novorođenče to odlučuje načelnik. 

          Stjepan Fosić – milsim da za novorođenče nema potrebe da se mijenja pravilnik. Svima se 

pomaže koliko se može i po zamolbama ako je kome stvarno potrebna pomoć. Vi vijećnici možete 

mijenjati pravilnik. 

          Tomislav Obrovac – stavka je u proračunu, a ako vi mislite mijenjati pravilnik trebate dati plan 

prijedloga na vijeće. Ova stavka je u okviru ove godine. 

          Mijo Kovaček – prvi prijedlog proračuna niste usaglasili ni dogovorili pa smo vam dali šansu da 

na ovo vijeće donesete stvarni pravi prijedlog proračuna. Budući da se nisu davali amandmani na 

prijedlog proračuna. Isto tako smo samo raspravljali o planovima udruga, a nismo donosili zaključke. 

Sada vidim da su sredstva osigurana, a mi te programe nismo zaključkom ili prihvatili ili ne prihvatili.  

          Tomislav Obrovac -  procedura  proračuna je dobra i vijeće nije obvezno na prvom čitanju 

donijeti zaključak.  Što se tiče amandmana u poslovniku piše da svaki predlagatelj amandmana  mora 

ga detaljno objasniti i podnijet  u pismenom obliku. O svakom amandmanu se vodi rasprava i mora se 

glasati. Koliko ja znam amandmani nisu donijeti. 

          Zdravko Ivančan – što se tiče proračuna samo smo raspravljali na prošloj sejdnici, a danas sam 

očekivao da će mo raspravljati o svakoj  Udrzi što se tiče iznosa stavaka. Događa se isto kao i prošle 

godine na silu se je donosio prijedlog proračuna koji je bio prihvaćen, a isto će se dogoditi danas bez 

mogućnosti utjecaja oporbe i svih prisutnih vijećnika. Što se tiče amandmana, ako ih nismo mi 

donijeli donijeli su ih vijećnici mjesnih odbora, odnosno pismene stavke koje bi oni htjeli da se ugrade 

u proračun. Što ste prije svega od njih i tražili. Ja ne vidim ništa da ste uvrstili. 

          Tomislav Obrovac – mjesni odbori ne mogu podnositi amandmane. Oni su mimo općine sazvali 

sastanak što im se ne vodi kao sjednica. 

          Marijan Jaković – koliko ja znam načelnik je većinu prijedloga mjesnih odbora uvažio, ugradio, a 

veliku većinu ispoštivao s radom tih mjesnih odbora. To se vidi na  domovima u Molve Gredama i 

Repašu. 

          Zdravko Ivančan – pročelnik spominje da sejdnice nisu bile legalne. Mi smo bili u uredu Državne 

uprave za lokalnu samoupravu gdje su nam rekli da po poslovniku predsjednici mogu sazivati sjednice 

neovisno o načelniku i predsjedniku vijeća, a načelnik je dužan dati prostoriju na korištenje i čovjeka 

koji će pisati zapisnik.  

          Stjepan Fosić -  ne vidim da vijećnici i stranka HSS ne funkcijoniraju što se tiče prostora u Općini 

Molve. Kino sala je svaki dan otvorena, ribički dom vam je na raspolaganju. Što se tiče Općine poslije 

radnog vremena ne mogu se dobiti ključevi. Treba  doći kod Mate i on zapiše i daje ključeve. 
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          Marijan Ivančan -  nisam našao stavku za sanaciju pročistača, a uložena su znatna sredstva. 

          Stjepan Fosić – nismo stavili stavku jer ako to stavimo moramo sve skidati od vrtića do udruga 

to je iznos od 2.500,000.00 kuna za sanaciju. Budemo rebalansom rješavali, a predvidjeti ne možemo 

ništa do četvrtog mjeseca sljedeće godine. 

           Budući da više nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje 1. točku na 

glasovanje. 

          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ 1 glasom „PROTIV“  i 5 „SUZDRŽANIH“ 

donijelo 

PRORAČUN Općine Molve za 2012. godinu  

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Projekcija proračuna Općina Molve za razdoblje od 2013. do 2014. godine 

          Točku obrazlaže Marina Džinić. 

          Marina Džinić – ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci se iz godine u godinu smanjuju. Ono 

što se za 2013. godinu ukupno predviđa su prihodi i primici od 17.300,000,00 kuna i na toj razini isti 

rashodi i izdaci. Za 2014. godinu predviđaju se prihodi i pirmici u manjem iznosu od 17.270,000,00 

kuna i na toj razini isti rashodi i izdaci. Posljedica je pad od prihoda poreza i prireza na dohodak , a 

kod poreza na imovinu i poreza na robe i usluge nije zabilježen toliki pad. Što se tiče pomoći iz 

proračuna  od ostalih subjekata unutar opće države, projekcijama za 2013. i 2014., planiran je iznos 

od 220.000 kuna. Prihodi od imovine, gdje se uključuje i renta, prikazuje  smanjenje rente, a prihodi 

od imovine su bazirani na smanjenju u odnosu na 2012. I na prethodne godine. Računi zaduživanja i 

financiranja projekcije za 2013. i 2014. su 350.000 kn, dok su za 2012. projekcije bile 300.000 kn. 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu od 100.000 kn. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Mijo Kovaćek privremeno otsutan.    

          Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 2. na glasnovanje. 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12/13 glasova „ZA“ donijelo 

PROJEKCIJU PRORAČUNA Općine Molve za razdoblje 2013. do 2014. godine  

Točka 3.1. 

Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području 

Općine Molve u 2012. godini 

          Predsjednik vijeća daje rijeć pročelniku. 
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          Tomislav Obrovac – to su programi koji prate proračun i kada idu izmjene proračuna po zakonu 

se moraju donijeti i ovi Programi. Ovo je program u kojemu se vidi koliko se izdvaja za program 

predškolskog odgoja. 

           Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Marijan Ivančan – pita do kada će mo davati za nadogradnju školske knjižnice? 

          Tomislav Obrovac – Općina je ove godine dala sredstva, međutim škola ih je nenamjenski 

utrošila, pa je Općina tražila povrat sredstava,  što je škola je dužna do kraja godine vratiti. 

          Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 3.1. na glasovanje. 

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

PROGRAM  javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Općine Molve u 2012. 

godini 

Točka 3.2. 

Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Molve 

u 2012. godini 

      Tomislav Obrovac – ovo je program koji prati javne potrebe za osnovno i srednje školstvo, te  

za koje namjene se novac koji Općina izdvaja  troši. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Srećko Cenkovčan napominje da se kod nabave radnih bilježnica nabavljaju i udžbenici za 

matematiku za više razreda što nije potrebno jer su isti i u njih se ne piše, a nabavljaju se novi. 

Marijan Jaković privremeno otsutan od 10,25 h 

Mijo Kovaček prisutan od 10,25 h 

Vođenje sjednice nastavlja potpredsjednik vijeća Vladimir Ivančan. 

          Budući da nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik vijeća daje točku 3.2. na glsovanje. 

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

PROGRAM jvnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Molve u 2012. godini  

Točka 3.3. 

Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 

2012. godini 

          Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 

        Budući da nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik vijeća daje točku 3.3. na glasovanje. 
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          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12 glasova „ZA“ donijelo 

PROGRAM javnih potreba  u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2012. godini 

 

 

Točka. 3.4. 

Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi na području Općine 

Molve u 2012. godini 

          Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Zdravko Ivančan – u ovom Programu vidim da nema Udruge „Hrvatsko srce“, tražim 

obrazloženje jer i druge Udruge nemaju žiro račun i nisu registrirane kao takve, a dobivaju novac iz 

proračuna Općine. 

          Tomislav Obrovac – koliko ja znam u ovom programu sve udruge su registrirane i imaju žiro 

račun, a gospođu iz Udruge „Hrvatsko srce“ sam upozorio da uz financijski plan mora priložiti i 

rješenje o registriranju od Ureda državne uprave. Udruga nije registrirana i nije u mogućnosti 

dostaviti rješenje. 

         Potpredsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 3.4. na glasovanje 

          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 5 „SUZDRŽANIH“ donijelo 

PROGRAM javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi na području Općine Molve u 2012. godini 

Točka 3.5. 

Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba u športu na području Općine Molve u 2012. 

godini 

         Potredsjednik vijeća otvara raspravu. 

         Budući da nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik vijeća daje točku 3.5. na glasovanje 

        Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ 1 glasom „PROTIV“ i 4 „SUZDRŽANA“ donijelo 

PROGRAM javnih potreba u športu na području Općine Molve u 2012. godini   

Točka 3.6. 

Razmatranje i donošenje Programa  grednje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2012. godini 

           Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 

         Budući da nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik vijeća daje točku 3.6. na glasovanje 
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        Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“  i 5 „SUZDRŽANA“ donijelo 

PROGRAM grednje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2012. 

godini 

Točka 3.7. 

Razmatranje i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Molve u 2012. godini 

          Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 

         Budući da nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik vijeća daje točku 3.7. na glasovanje 

        Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“  i 5 „SUZDRŽANA“ donijelo 

PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2012. godini 

Točka 3.8. 

Razmatranje i donošenje Programa unapređenja stočarstva i zaštite zdravlja pučanstva na području 

Općine Molve u 2012. godini 

          Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Mijo Kovaček – podržavam što su sredstva osigurana za umjetno osjemenjivanje plotkinja, 

deratizacije i dezinsekcije, te pregled svinjskog mesa na trihinelozu, ali u drugom članku ovog 

programa vidim da je plaćanje umjetnog osjemenjivanja po starom programu kako je bilo i prijašnjih 

godina, odnosno plaća se po računima Veterinarske stanice. Da li se odustaje od direktnog plaćanja 

korisnicima odnosno vlasnicima plotkinja? 

          Tomislav Obrovac – moja je greška, plaćanje ide prema važećem ovogodišnjem pravilniku, 

odnosno plaća se vlasnicima plotkinja, a ne prema ispostavljenim računima Veterinarske stanice. 

Program ću ispraviti. 

          Budući da više nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik vijeća daje točku 3.8. na glasovanje. 

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

PROGRAM unapređenja stočarstva i zaštite zdravlja pučanstva na području Općine Molve u 2012. 

godini 

Točka 3.9. 

Razmatranje i donošenje Programa o utrošku sredstava šumskog doprinosa na području Općine 

Molve u 2012. godini 

           Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Srećko Cenkovčan -  gdje se planira reciklažno dvorište? 
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          Fosić Stjepan – u prostornom planu  je predviđeno, tamo gdje je kupljeno zemljište, za novo 

smetlište,  napravit će se reciklažno dvorište ako uspijemo s tim novcem napraviti. Sazidali bi se 

betonski boksovi gdje bi išao kamen, betom, staklo, željezo onda nije problem da se sa strojem 

samelje pa bi se mogli zavoziti poljski putevi. 

         Mijo Kovaček – neka se predvidi i mogućnost da se amblaža odlaže u kontejner, ali zakonski.  

          Budući da više nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 

3.9. na glasovanje. 

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

PROGRAM o utrošku sredstava šumskog doprinosa na području Općine Molve u 2012. godini 

Točka 4. 

Rasprava i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na: Odluku o odobravanju sredstava za 

Božićnuice u 2011. godini zaposlenicima Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve i sredstvima za dar djetetu 

koje je osigurano po reditelju zaposlenom u Dječjem vrtiću „Pčelica“ Molve 

          Vladimir Ivančan kao predsjednik Upravnog odbora Dječjeg vrtića  „Pčelica“ Molve navodi da su 

na sjednici donijeli Odluku za usvajanje vijeću, gdje su predložili  iznos božićnice od   2.000 kuna. 

          Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Mijo Kovaček  pita da li su po financijskom planu Dječjeg vrtića osigurana sredstva za isplatu 

božićnice.  Da li se zna kolika će visina bižićnice biti za djelatnike JUO-a da se ne rade razlike. 

          Fosić Stjepan -  svima ide jednaka božićnica od 2.000 kuna, sredstva su osigurana. Ne izdvajamo 

nikoga. Znači svima jednako i vjećnicima. 

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

točku 4. na glasovanje.     

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

ZAKLJUČAK o odobravanju sredstava za Božićnice u 2011. godini radnicima Dječjeg vrtića „Pčelica“ 

Molve i sredstvima za dar djetetu koje je osigurano po roditelju zaposlenom u Dječjem vrtiću 

„Pčelica“ Molve 

Točka 5. 

Rasprava i donošenje Zaključka o isplati božićnica članovima Općinskog vijeća u 2011. godini 

          Marijan Jaković prisutan od 10,51 h 

          Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Ivan Molnar – pošto se sjednice vijeća  nisu održavale mjesećno i bilo ih je malo, sredstva nisu 

ni 50% utrošena od predviđenog , zato  odbor daje prijedlog  2.000 kn božićnice za vijećnike. 
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         Marijan Jaković – moj prijedlog  je 2.500 kn za općinske vijećnike. 

          Ivan Molnar – ja svoj prijedlog povlačim. 

          Potpredsjednik vijeća daje točku 5. na glasovanje. 

          Općinsko vijeće općine Molve je sa 12 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“ donijelo 

ZAKLJUČAK o isplati božićnica članovima Općinskog vijeća u 2011. godini 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Molve za 2012. godinu 

Točku obrazlaže pročelnik. 

          Tomislav Obrovac – ova Odluka je propisana Zakonom i mora se donijeti uz donošenje 

Proračuna. Ona objašnjava kako Proračun izgleda i tako je propisana. 

          Budući da nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik vijeća daje točku 6. na glasovanje 

                              Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 13 glasova „ZA“ donijelo 

ODLUKU o izvršavanju proračuna Općine Molve za 2012. godinu 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Plana nabave  za 2012. godinu 

Josip Cenkovčan i Josip Peti privremeno otsutni sa sjednice. 

Točku obrazlaže pročelnik. 

          Tomislav Obrovac – plan nabave dobili ste u materijalima u obliku tabele koja sadrži podatke za 

što se planira nabava radova i usluga za koje će Općina Molve provesti postupak javne nabave u 

2012. godini. Također su vam prikazane i pozicije u proračunu na koje se radovi odnose i cijene koje 

zakonski prelaze odnosno ulaze u postupak javne nabave. 

          Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Budući da nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik vijeća daje točku 7. na glasovanje 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 11 glasova „ZA“ donijelo 

PLAN NABAVE za 2012. godinu   

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Konsolidiranog Proračuna Općine Molve za 2012. godinu 

          Točku obrazlaže Marina Džinić. 
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          Marina Džinić – konsolidirani proračun Općine Molve u stavci ukupni prihodi i primici paralelno 

sa rashodima i izdacima  je povećan za 195.000 kn sa osnove sufinanciranja roditelja za djecu koja su 

smještena u Dječji vrtić „Pčelica“. Što znači da konslolidirani proračun općine Molve za 2012. godinu 

obuhvaća i proračun Općine Molve za 2012. godinu uvećano za stavke prihoda i rashoda sa osnove iz 

koje dječji vrtić ostvaruje iz svojih vlastitih prihoda i rashode koje on financira iz svojih prihoda. Na 

stranici 12 vidi se da su prihodi i rashodi za 195.000 kn veći, a oni se raspoređuju na 173.900 kn za 

materijalne rashode, 6.000 kn  za financijske rashode, 15.000 kn rashodi za nabavu nefinancijske 

imovina i 100 kn kamate na depozit po viđenju. 

        Josip Cenkovčan i Josip Peti prisutni sjednici. 

          Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Budući da nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik vijeća daje točku 8. na glasovanje 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 13 glasova „ZA“ donijelo 

KONSOLIDIRANI PRORAČUN Općine Molve za 2012. godinu  

Točka 9. 

Pitanja vijećnika 

          Tomislav Obrovac – navodi da su izbori zastupnika u Hrvatski sabor  protekli mirno bez 

nepravilnosti, a u materijalima su dostavljeni  privremeni rezultati izbora. 

          S obzirom da nije bilo pitanja potpredsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 11,05 sati. 

KLASA:021-05/11-01/15 

URBROJ: 2137/17-11-2 

 

Zapisničar:                         Predsjednik: 

Danijela Plemenčić           Marijan Jaković 

____________________         ______________________ 

 

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

           

 


