
Z A P I S N I K 

s 49. Sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 22. veljače 2012. godine 

          Sjednica je održana u zgradi Društvenog doma Općine Molve, Trg kralja Tomislava, u Sali za 
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/12-01/01, URBROJ: 2137/17-12-1 od 17. veljače  
2012. godine. 

          Sjednicu je u 9,05 sati pozdravivši sve prisutne otvorio podretsjednik Općinskog vijeća ( u 
daljnjem tekstu: Podpretsjednik) Vladimir Ivančan. 

          Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

          1. Marijan Jaković, predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve, opravdano otsutan 

          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, podpretsjednik Općinskog vijeća Općine Molve, 

         11. Srećko  Cenkovčan, 

         12. Marijan Ivančan,   

         13. Josip Cenkovčan. 

          Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni 

          1. Ivan Gregurić, zamjenik načelnika 

          2. Fosić Stjepan, načelnik 

          3. Danijela Plemenčić, kao zapisničar 

  

            Podpretsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 49. sjednice Općinskog vijeća 
nazoćno 12 od 13 članova Općinskog vijeća, te vijeće može pravovaljano odlućivati. 

          Podpretsjednik općinskog vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 48. sjednice općinskog 

vijeća. 
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          Zdravko Ivančan napominje da se zapisnici sa sjednica koje vijeće nije usvojilo ne mogu 

objavljivati na internet stranicama Općine Molve.  Također napominje da se na trećaj stranici 

zapisnika ne navodi pitanje koje je postavio načelniku za radove na društvenim domovima u Molve 

Gredama i Repašu. Odnosno na koji društveni dom se odnosi iznos od 500,000 kuna koji je utrošen.  

           Budući da više nije bilo primjedbi na zapisnik potpredsjednik vijeća daje zapisnik sa 48. sjednice 

na usvajanje. 

            Zapisnik je usvojen jednoglasno. 

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

obzirom da nije bilo nadopuna predsjednik vijeća predložio je na usvajanje slijedeći 

D N E V N I  R E D 

1. Razmatranje i donošenje Odluke o visini naknade za osnivanje služnosti na javnim površinama 

kojima upravlja i nekretninama u vlasništvu Općine Molve 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o pravu na pomoć u kući na području Općine Molve 

3. Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. Godini te donošenje zaključka za: 

     3.1. Udruga „Žena“ Molve Grede 
     3.2. DVD Gornja Šuma 
     3.3. Udruga „Sveti Hubert“ 
     3.4. Udruga dijabetičara Molve 
     3.5. Turistička zajednica Općine Molve 
     3.6. LD Fazan Molve 
     3.7. UHBDR Repaš 
     3.8. Župa UBDM Molve 
     3.9. JVP Đurđevac 
     3.10. ŠRK Amur Molve Grede 
     3.11. Udruga umirovljenika Molve 
     3.12. Općinsko društvo crvenog križa 
     3.13. Udruga „Korak po korak“ 
     3.14. Udruga obrtnika Općine Molve 
     3.15. DVD Repaš 
     3.16. Udruga „Napredne domaćece“ Repaš 
     3.17. NK Mladost Molve 
     3.18. Molvarski likovni krug Molve 
     3.19. Udruga žena „Napredne domaćice“ 
     3.20. KUD Molve 
     3.21. Društvo za povjesnicu i starine Molve 
     3.22. Udruga vinogradara i voćara  
     3.23. ŠNK „Repaš“ 
     3.24. DVD Molve Grede 
     3.25. Š.R.K. „Bistra“ Repaš 
     3.26. Košarkaški klub „Bistra“ Molve 
     3.27. ŠRK Šaran Molve 
     3.28. Osnovna škola Molve 
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3.29. DVD Molve 
 
4. Izvješće načelnika Općine Molve o kupnji nekretnine u Novom Vinodolskom 
 
5. Izvješće načelnika Općine Molve o kupnji nekretnine u Molvama, B, Novakovića 12 
 
6. Razmatranje Izvješća i donošenje zaključka o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge       

prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesece listopad, studeni i 

prosinac 2011. godine  

7. Razmatranje zamolbe Barbare Lukačin i donošenje zaključka 

8. Razmatranje zamolbe o produženju radnog vremena caffe bara „Plave noći“ i donošenje Rješenja 

9. Razmatranje zamolbe za izmjenu urbanističkog statusa nekretnine k.č.br. 13/1 k.o. Molve 

10. Pitanja i prijedlozi 

          Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Točka 1. 
Razmatranje i donošenje Odluke o visini naknade za osnivanje služnosti na javnim površinama 

kojima upravlja i nekretninama u vlasništvu Općine Molve 
 
          Stjepan Fosić – ovdje se radi o naknadi na javnim površinama na području Općine Molve gdje 

su poduzeća Hrvatske vode, Jadranski naftovod, Hrvatski Telekom, Plinacro i Ina Naftaplin čiji 

vodovi prolaze preko naših javnih površina. Trenutno se prikupljaju podaci od navedenih poduzeća  

koliku površinu zauzimaju u kvadratnim metrima. Dobili smo od Jadranskog naftovoda podatke gdje 

prelaze preko javnih površina 3.700 m2. Naplaćivalo bi se po kvadratnom metru pa smo vam 

predočili ovu Odluku gdje je istaknuto koliko bi iznosila naknada za za određene vodove. Nadam se 

da će te ovu Odluku prihvatiti tako da možemo nešto prihodovati. 

          Podpretsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Zdravko Ivančan – pita da li se visina naknade za zasnovano pravo služnosti u svrhu izgradnje 

prilaza, staza u iznosu od 15,00 kuna po m2 odnosi na kućanstva, koja bi po tome morala plaćati 15 

kuna za dio prilaza koji je izgradila Općina? 

          Stjepan Fosić – odgovara da se ovih 15,00 kuna  odnosi samo na poduzeća. 

          Zdravko Ivančan – neka se nadopiše u Odluci da se ovaj iznos od 15,00 kuna odnosi samo na 

poduzeća ne na kućanstva.  

          Ivan Gregurić – mene zanima kanalizacijska mreža koju smo dali na služenje Komunalijama 

Đurđevac. Ako će mo im naplaćivati 2,00 kune pravo služnosti  onda će oni početi naplaćivati i 

domaćinstvima.  

          Stjepan Fosić – oni možda sve naplaćuju, mi nemamo uvid u ništa pa ne znamo. 
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          Vladimir Ivančan -  ova odluka se mora još dobro promotriti da se stvarno ne dogodi da 

mještani budu morali plaćati. Mene zanima da li je Općina Molve naplatila Hrvatskim 

telekomunikacijama za zemljište na kojem se nalazi kućica odnosno centrala. To se nalazi na zemljištu 

od časnih sestra da li njima plaćaju najamninu? 

          Stjepan Fosić -  nije se ništa naplatilo, jednokratno su se dogovorili s časnim sestrama da im 

poprave fasadu i kupe prozore. Časne su im dalovale taj dio zemlje. Također se je HT uselio u domu 

Repašu i ne žele se maknuti. 

          Mijo Kovaček – čitajući ovaj prijedlog Odluke, budući da je Općina vlasnik većine infrastrukture 

odnosno plinovoda, naftovoda, kanalizacija, dolazim do zaključka da bi Općina morala sama sebi  

plačati naknadu za korištenje i zasnivanje služnosti javne površine. Mi smo dali distributeru samo da 

time upravlja, a dalje smo vlasnici jer nismo nikome dali vlasničko pravo. Ovo je ozbiljan dokumen i 

nije dobro napravljen, treba navesti na koje se vodove plaćanje odnosi. 

          Marijan Ivančan -  nije Općina dužna sama sebi naplaćivati jer nem logike, što se tiće prilaza sva 

poduzeća su to dužna plaćati, a ako analiziramo račun od plina ili vode vidi se da je sve naplaćeno u 

cijeni. 

          Zdravko Ivančan – u redu je da poduzeća plaćaju, ali neka se navede da naši molvarski obrtnici i 

mješani Općine ne plaćaju tih 15,00 kuna. Treba staviti točku da gospodarstva koja su na području 

Općine Molve ne plaćaju. 

          Mijo Kovaček – ti su elektroenegetski objekti plinovodi, naftovodi već postavljeni. Investitor 

koji je to polagao ishodio je pravo služnosti po tim površinama bila privatna ili javna. Rješenjem je 

regulirano da je Općina Molve  dala pravo služnosti i ne znam na koji način to sada ići naplaćivati. 

Kada je išao vod od jadranskog naftovoda svi vlasnici parcela su dobili i potpisali ugovor da 

dozvojavaju pravo služnosti vlasniku voda, da u bilo koje vrijeme može stupiti na posjed.  

         Vladimir Ivančan – mislim da je ova odluka dobra i u njoj piše, odnosno navedeno je u članku 7. 

ove odluke  da Općine Molve može osloboditi od plaćanja obrtnike i mještane. 

          Zdravko Ivančan – naftovod od Janaf-a  svake četiri godine ima istraživanja i mjerenja na 

Mačkovama i ljudi dobivaju za to otštetu. Ako Općina bude dobivala tu naknadu da li ti ljudi više ne 

budu mogli dobivati naknadu?  

          Stjepan Fosić – to je privatan posjed i nema veze s Općinom. 

       Vladimir Ivančan – dakle članak 7. ove Odluke će se izmijeniti i nadopuniti da se naknada za 

osnivanje služnosti na javnim površinama ne naplaćuje kućanstvima i obrtnicima s područja Općine 

Molve. 

          Budući da više nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 1., sa izmjenom 

članka7., na  glasovanje.                                                                                                                              

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

ODLUKU o visini naknade za osnivanje služnosti na javnim površinama kojima upravlja i 

nekretninama u vlasništvu Općine Molve 
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Točka 2. 
Razmatranje i donošenje Odluke o pravu na pomoć u kući na području Općine Molve 

 
          Stjepan Fosić – Općina Molve izdvaja 104.000 kuna za gerontodomaćice koje rade za Klub 
Mariška za njihove plaće koje iznose 2.200 kuna. Razmišljao sam da ih mi zaposlimo u Selsko 
komunalno društvo gdje bi imale 3.000 kuna plaću i radile bi taj isti posao po programu koji je vodio 
klub Mariška s time da bi radile puno rano vrijeme. Tako je napravio i grad Križevci. Ja sam Mariški 
predlagao prije dvije godine da se naplati ljudima koji žele njihovu uslugu ali nije se ništa poduzimalo. 
Naše socijalno vijeće je imalo sjednicu gdje su raspravljali o cijenama usluge, odnosno  oni koji su na 
socijalu ne bi plaćali ništa, a za one koji imaju mirovine odredili su se postoci prema visini mirovine po 
kojima bi plaćali uslugu. 
 
          Podpretsjednik otvara raspravu. 

          Molnar Ivan – socijalno vijeće je napravilo kriterije da oni koji imaju mirovinu do 1.000 kuna i 

oni koji su na socijalnom programu ne plaćaju ništa, a ostali bi plaćali od 150,00 do 300,00 – 400,00 

kuna.  S tim novcem   bi se pokrila  plaća 20%. 

          Zdravko Ivančan – ja se osobno protivim ovakvoj odluci. Smatram da opet donosimo krive 

poteze jer smo isto tako išli s prijevozom učenika i đaka,odnosno  odbacili smo pomoć od županije, 

na isti  ovakav način postupamo sada i odričemo se sredstava od županije koja je predvidjela Mariška 

program. On je bio prihvaćen od Ministarstva i parcipirali smo određena financijska sredstva i na 

ovakav način rada ih gubimo. Selsko komunalno poduzeće je poduzeće koje po programu Evropske 

unije više neće moći dobivati nikakva financijska sredstva od Općine jer to zakon onemogućava. 

Pitam se kako će se te dvije osobe tada plaćati jer Općina neće moći više plaćati direktno 

komunalnom poduzeću. 

          Stjepan Fosić – one su na godinu dana prijavljene i ove godine će se provesti na taj način, a na 

godinu će mo vidjeti što se bude događalo. Ugovor s Mariškom ne potpisujem. 

          Mijo Kovaček – zbog čega dosadašnji program koji je bio preko županije i kluba Mariška nije 

dobar i zbog čega bi ga raskinuli? 

          Stjepan  Fosić – nije dobar za Općinu Molve jer su pritisci od osoba koje imaju kod kuće 

udomiteljstvo. Idemo ove godine probati prema ovoj Odluci. 

          Mijo Kovaček – klub Mariška ima određene kriterije za osobe koje imaju pravo na takav oblik 

pomoći i koji je dobar. Problem je taj da ste počeli raditi ne primjenjujući te kriterije. Tvoja namjera je 

dobra ali postaje neodrživo. 

          Stjepan Fosić – u Molvama ne postoji osoba koja zadovoljava te kriterije. 

          Marijan Ivančan – po programu Mariška mi nemamo nikoga, tko je tako siromašan, s ovim 

programom idemo da se pomogne šire ljudima koji trebaju pomoć. 

          Zdravko Ivančan –  nisam protiv toga i ja sam za to da se svima pomogne, ali govori se da 

nemamo novaca, a odričemo se namjerno sedstava koja bi mogli prihodovati. Neka Općina još zaposli 

preko Mariške ako treba. 
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          Srećko Cenkovčan – postoji li mogućnost da oni koji žele neka se priklone Mariški odnosno oni 

koji nemaju novac, a oni koji imaju novaca neka im se dade mogućnost da plate po ovoj odluci. 

          Josip Peti – ja imam jedan primjer. Moja punica sama živi u Virju i prima mirovinu 1.300 kuna, 

ne može se sama uzdržavati. Mi smo ju morali udomiti ili smjestiti u starački dom. Dom košta 2.700 

kuna mjesećno. U Virju nema Mariške ni gerontodomaćica. Ona ima svoju imovinu i kćer, a ja plaćam 

svaki mjesec  1.400 kuna za nju. Dakle, tko ima kuću i djecu nema pravo na pomoć. Ima takvih puno 

primjera u Molvama ali djeca ne žele svoje roditelje uzdržavati,  niti  plaćati da se netko drugi brine o 

njima, a imovina ide djeci.      

           Zdravko Ivančan -  smatram da je ova odluka vijeća i načelnika namjenjena tako, da zadržimo 

socijalnu mjeru, koja je ipak način kako pomoći ljudima koji su nemoćni, sami i siromašni, a složio bih 

se sa vijećnikom Cenkovčan da se potpiše ugovor s Mariškom samo za siromašne, i jedna osoba neka 

ostane koja će se brinuti za te osobe, a u Komunalno poduzeče neka se zaposle druge dvije osobe. 

          Dražen Kolarić -  od 01.11.2011. izašao je novi Zakon prema kojemu svatko tko ima djecu nema 

pravo na socijalnu pomoć. Npr. moja punica, nema kuću i mirovinu,   primala je socijalnu pomoć 650 

kuna, sada više nema pravo jer ima djecu.  

          Ivan Gregurić – bio sam u socijalnom vijeću dok je program uvođen i onda su postojali kriteriji 

po kojima te osobe mogu biti korisnici te usluge. Kriteriji koji su bili predviđeni su nepokretnost, da 

osoba nema primanja i nikoga tko bi se brinuo o njoj. U Molvama takve osobe nema, a prema ovoj 

odluci do tusuću kuna tko ima primanja ima ta prava i čemu ići na Marišku. Ako ostanemo mi bi 

morali plaćati nekoga iz vana, koga Mariška pošalje. Ne vjerujem da bude puno prijava jer su ljudi 

naučeni imati sve besplatno. 

          Vladimir Ivančan – milslim da ljudi iz Molvi koji su socijalno nestabilni ništa ne gube ako potpišu 

ovaj ugovor. Znači dužnost Općine Molve je da nepokretne i financijski nestabilne osobe bude 

financirala, oni koji imaju sredstva  i djecu neka plate. 

          Zdravko Ivančan – šta će se dogoditi ako Selsko komunalna firma otiđe u likvidaciju ili 

propadne. Mariška je udruga. 

          Mijo Kovaček – zanima me koliko ima korisnika za ove dvije gerontodomaćice? Kada se je 

krenulo u promjenu načina pružanja te usluge, prikupili su se podatci od postojećih korisnika, koja su 

njihova razmišljanja i koliko bi ih se uključilo u ovaj dio plaćanja? Koliko se bude sredstava 

prihodovalo godišnje, a koliki su troškovi za gerontodomaćice? Da li Selsko komunalno poduzeće 

može obavljati  takve poslove. 

Stjepan Fosić – svaka gerontodomaćica ima deset osoba, od kojih je 80% spremno platiti. Možda ih 

se još prijavi. Općina je izdvajala 104.000,00 kuna  Mariški za plaću od 2.300 kuna, sada bi troškovi za 

plaće od 3.000 kuna iznosili 96.000 godišnje. Komunalna firma je registrirana za obavljanje tih 

poslova. 

          Budući da više nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 2. na glasovanje. 

          Općinsko vijeće Općine Molve  je sa 10 glasova „ZA“  i 2 „SUZDRŽANA“ donijelo 
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ODLUKU  o pravu na pomoć u kući na području Općine Molve 

Točka 3.1. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za 

Udrugu „Žena“ Molve Grede 
 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.1. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godini za 

Udrugu „Žena“ Molve Grede 

Točka 3.2. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za DVD 

Gornja Šuma 
 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.2. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godini za DVD 

Gornja Šuma 

Točka 3.3. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za 

Udrugu „Sveti Hubert“ 

Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.3. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godini za 

Udrugu „Sveti Hubert“ 

Točka 3.4. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za 

Udrugu dijabetičara Molve 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.4. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godini za 

Udrugu dijabetičara Molve 

Točka 3.5. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za 

Turističku zajednicu Općine Molve 
Mijo Kovaček pita na što se odnosi rekonstrukcija staroga mlina? 
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Vladimir Ivančan odgovara da je mlin kupljen od Marte Pavleta, nalazi se na pročistaču i bude 

postavljen. 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godini za 

Turističku zajednicu Općine Molve 

Točka 3.6. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za  LD 

Fazan Molve 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.6. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godini za LD 

Fazan Molve 

Točka 3.7. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za  

Udrugu Hrvatskih branitelja domovinskog rata Repaš 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.7. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godini za 

UHBDR Repaš 

Točka 3.8. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za  

Župu BDM Molve 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.8. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godini za 

Župu BDM Molve 

Točka 3.9. 
Razmatranje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2011 i Plana i program rada za 2012 godinu te 

donošenje zaključka za JVP Đurđevac 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.9. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2011. godinu i Plan i program 

rada za 2012. godinu JVP Đurđevac 
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Točka 3.10. 

 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za  ŠRK 

Amur Molve Grede 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.10. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godini za ŠRK 

Amur Molve Grede 

Točka 3.11. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za  

Udrugu umirovljenika Molve 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.11. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godini za 

Udrugu umirovljenika Molve 

Točka 3.12. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za  

Općinsko društvo crvenog križa 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.12. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godini za 

Općinsko društvo crvenog križa 

Točka 3.13. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za  

Udrugu „Korak po korak“ 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.13. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godini za 

Udrugu „Korak po korak“ 

Točka 3.14. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za  

Udrugu obrtnika Općine Molve 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.14. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godini za 

Udrugu obrtnika Općine Molve 
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Točka 3.15. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za  DVD 

Repaš 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.15. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godini za DVD 

Repaš 

Točka 3.16. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za  

Udrugu „Napredne domaćice“ Repaš 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.16. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godini za 

Udrugu „Napredne domaćice“ Repaš 

Točka 3.17. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za  

Nogometni klub Mladost Molve 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.17. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godini za 

Nogometni klub Mladost Molve 

Točka 3.18. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za  

Molvarski likovni krug 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.18. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godini za 

Molvarski likovni krug 

Točka 3.19. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za  

Udrugu žena „Naprdne domaćice“ Molve 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.19. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godini za 

Udrugu žena „Napredne domaćice“ Molve 
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Točka 3.20. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka KUD 

MOLVE 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.20. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godini za KUD 

Molve 

Točka 3.21. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za 

Društvo za povjesnicu i starine Molve 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.21. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godini za 

Društvo za povjesnicu i starine Molve 

Točka 3.22. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za 

Udrugu vinogradara i voćara Molve 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.22. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godini za 

Udrugu vinogradara i voćara Molve 

Točka 3.23. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za ŠNK 

„Repaš“ 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.23. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godini za ŠNK 

„Repaš“ 

Točka 3.24. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za DVD 

Molve Grede 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.24. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godini za DVD 

Molve Grede 
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Točka 3.25. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za 

Š.R.K. „Bistra“ Repaš 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.25. na glasovanje 

Josip Peti -otsutan 
Josip Cenkovčan -otsutan 
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godini za 

Š.R.K. „Bistra“ Repaš 

Točka 3.26. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za 

Košarkaški klub „Bistra“ Molve 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.26. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godinu za 

Košarkaški klub „Bistra“ Molve 

Točka 3.27. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za ŠRK 

Šaran Molve 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.27. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godinu za ŠRK 

Šaran Molve 

Točka 3.28. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za 

Osnovnu školu Molve 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.28. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godinu za 

Osnovnu školu Molve 

Točka 3.29. 
Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja o radu u 2011. godini te donošenje zaključka za 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Molve 
Budući da nije bilo prijava za raspravu podpretsjednik vijeća daje točku 3.29. na glasovanje 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 
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ZAKLJUČAK  o prihvaćanju izvršenja Financijskog izvještaja i Izvještaja o  radu u 2011. godinu za 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Molve 

Točka 4. 
Izvješće načelnika općine Molve o kupnji nekretnine u Novom Vinodolskom 

 

          Stjepan Fosić – u materijalima koje ste dobili vidjeli stke kolika je bila ponuda, koliko je do sada 
plaćeno i koliko su koštale odvjetničke usluge. Plaćen je porez i u gruntovnom izvatku se vidi da to 
Općina Molve kupuje i postaje vlasnik. 
   
          Zdravko Ivančan  pita zašto se ne može Ugovor dobiti na uvid? 
          Stjepan Fosić  odgovara da dokumenti od Općine Molve ne mogu kružiti po Molvama. Koga 
zanima,od vijećnika, neka dođu u Općinu da im se predoče.  
            Ivan Gregurić  - pošto nismo nikad dobili Ugovor na uvid ne znamo da li smo kupili poslovnu 

zgradu i da li imamo mogućnost bilo kakve izmjene glede rekonstrukcije te zgrade jer nama takva 

kakva je ne treba. 

          Stjepan Fosić – ta poslovna zgrada je u građevinskoj zoni i ona je za gradnju. Na garažama se 

mogu graditi dvije etaže . Urbanistički i svim pravnim aktima može se graditi. 

          Mijo Kovaček – iz ovoga izvješća se vidi koliko su bili pojedini troškovi. Tu stoji rok da se do 

30.04.2012. ugovorne obaveze moraju podmiriti odnosno izvršiti  cijelokupno plaćanje. Postoje li 

kakve sankcije kod ne plaćanja nekretnine? 

         Stjepan Fosić – mora se isplatiti i mi će mo morati rebalansom riješiti. Ako ne budemo u roku, 

bude se rastezalo. Nadam se da će mo uspjeti sve riješiti.  

          Općinsko vijeće Općine Molve primilo je na znanje izvješće načelnika o kupnji nekretnine u 

Novom Vinodolskom. 

Točka 5. 
Izvješće načelnika općine Molve o kupnji nekretnine u Molvama, B.Novakovića 12 

           

          Stjepan Fosić – u materijalima ste dobili izvješće. Općina je dostavila ponudu povodom prodaje 

nekretnine. Platila je  135.000 jamčevine. U proračunu je osigurano 300.000 kuna.Odgoda je od 

dostave ugovora 120 dana. U tih 120 dana moramo rebalansom osigurati sredstva za isplatu. 

          Zdravko Ivančan – slažem se sa kupnjom, ali nikad se ne ide na prvi natječaj nego na drugi ili 

treći jer bi bilo jeftinije. Zabrinjava me kad bi to kupili da s tim ujedno i pomažemo gospodinu jer mu 

time otkupimo postojići  dug, ali se nadam da taj gospodin ide na natječaj i ne bude mogao dalje 

nastaviti sa radom, već će se moći javiti na natječaj i obrtnici iz Molvi. On se mora isključiti, vratiti 

dugovanja koja ima i prema Općini od 400.000 kn, da bi mogao dalje nastaviti proizvodnju. 

          Stjepan Fosić – prijašnja vlast mu je dala kredit i zašto nije utjerala dug. On ako bude htio raditi 

mora platiti najamninu. Općina je to kupila da ne dođe netko drugi. Dobili smo pismo namjere gdje bi  
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pokrenuli proizvodnju i zaposlili 10-15 ljudi. Hala je spremna za nekakvu proizvodnju. Ovaj dug koji 

ima prema Općini je nemoguće riješiti jer on nema ništa. 

          Zdravko Ivančan – npravili ste suprotno odluci vijeća. 

          Ivan Gregurić – što se tiće Polera on nema prema Općini nikakva dugovanja. Njegova firma je 

otišla u stečaj i od te firme se ne može ništa naplatiti. Na prošlom vijeću sam rekao da ta zgrada ne 

vrijedi taj novac i ne znam zašto nismo pozvali svojeg procjenitelja da procijeni kolika je vrijednost te 

nekretnine. Čemu se bojati ako bude netko drugi došao kupiti, ako kupi on zna što će raditi. Što se 

tiče ugovora koji je potpisan, tih 120 dana, mi u rebalansu možemo naći novac, ali ih fizički nemamo. 

Ni za isplatu Novog Vinodolskog ni za ovih 120 dana. Trebalo se je konsultirati sa vijećem, jer nisu dali 

suglasnost da se kupi na prvom natječaju. 

          Mijo Kovaček -  vlasnik nekretnine,Hrvatski zavod za zapošljavanje, nas je obavijestio da oni 

nisu u posjedu te nekretnine. Na koji način smo regulirali oslobađanje nekretnina od današnjega 

posjednika koji se neće iseliti?  Sklapanjem  ugovora, sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, treba  

navesti da se isplatom i pravomoćnosti ovog ugovora ,te uvođenjem u zemljišnu knjigu,  postojeći 

posjednik  makne, odnosno odseli iz hale. 

          Marijan Ivanačn – kada se mi gruntovno upišemo, vlasničkom tužbom tražimo da se vlasnik 

iseli. 

          Općinsko vijeće Općine Molve primilo je na znanje izvješće načelnika o kupnji nekretnine u 

Molvama, B. Novakovića12 

Točka 6. 
Razmatranje izvješća i donošenje zaključka o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge 

prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesece listopad, studeni i 
prosinac 2011. godine 

 
          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je, bez rasprave, donijelo 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne 
problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesece listopad, studeni i prosinac 2011. 
godine  
 

Točka 7. 
Razmatranje zamolbe Barbare Lukačin i donošenje zaključka 

          Stjepan Fosić – Barbara Lukačin piše knjigu o biskupu Đuri Kokši. Poslala je zamolbu za tiskanje 

300 knjiga. Tražili smo ponudu od tiskare DTS d.o.o.o koliko  bi koštalo. Iznos je oko 45.000 kuna s 

PDV-om.  

          Potpredsjednik otvara raspravu. 

          Mijo Kovaček pita koliko je trošak autorice i tko bi ga trebao podmiriti. Koliko je autorski 

honorar? 
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          Marijan Ivančan  odgovara da je vidio fotografije za knjigu i tekst koji je dobar, jer je Barbara 

nečakinja pokojnog Kokše. Ona se je brinula o njemu zadnje godine života i bila je upznata s njegovim 

životom. Bio je vlasnik vrijedne zbirke slika u Hrvatskoj i ona je osoba sa najviše saznanja, a za sebe ne 

traži nikakav  trošak odnosno honorar. Traži određeni broj knjiga i ništa drugo.  

          Stjepan Fosić – knjiga je kvalitetna, u njoj je opisano cijelo Molve, i ne vidim da Općina ne može 

izdvojiti tih 45.000 kuna.   

          Marijan Ivančan – naš svečenik je u suradnji sa Kaptolom koji je voljan dati slike iz njegove 

zbirke koja je vrlo bogata. One su u podrumu Bogoslovnog doma i nitko ih ne gleda.  

          Zdravko Ivančan – ja osobno podržavam izradu ovakve knjige i htio bi da bude kvalitetna i da ju 

tiska firma koja je ovlaštena za to odnosno da ide na natječaj. Također sam za to, pošto je obečano, 

da budete kupili monografiju o Župi i u paketu se složi i podijeli mještanima što bi bio lijepi poklon. 

          Srećko Cenkovčan – podržavam izdavanje ove knjige, ali mislim da bi morali ići po redu, moja je 

supruga bivšem poglavarstvu predala zamolbu da se izda skromna zbirka pjesama, gdje je priložila i 

fotografije svojih tapiserija kao ilustraciju svega toga. Ta zamolba je stavljena na mirovanje i miruje 

još i sada. 

          Stjepan Fosić daje vijećniku Srećku Cenkovčan podršku. Također imam pritužbe da je polovici 

slikara iz Molvi dobilo monografiju, a drugi nisu dobili.  

          Podpretsjednik zatvara raspravu i daje točku 7. na glasovanje. 

         Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava povodom zamolbe Barbare Lukačin 

Točka 8. 
Razmatranje zamolbe o produženju radnog vremena caffe bara „Plave noći“ i donošenje Rješenja 

 

          Stjepan Fosić – traže produljenje do 03,00 sata, pročelnik je provjerio i zakonski se može 

produžiti do 02,00 sata. Predlažem da se u subotu odobri, a u nedjelju ne, jer se u ponedjeljak ide na 

posao. 

          Vladimir Ivančan – prijedlog je da se petkom i subotom radno vrijeme produži do 02,00 sata, a 

nedjeljom do 12,00 sati. U okviru zakona ove države. 

          Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je donijelo 

RJEŠENJE o produženju radnog vremena Caffe bara „Plave noći“ 

Točka 9. 
Razmatranje zamolbe za izmjenu urbanističkog statusa nekretnine k.č.br. 13/1 k.o. Molve 

 
          Stjepan Fosić – radi se o gradnji pastoralnog centra, nema javnog puta i ne može se dobiti 
građevna dozvola i ne može početi raditi. Zvali su iz županije, javni je put do Mare Žufikine, dalje su  
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školske i župne čestice. Treba riješiti papirnato do drugog tjedna, da škola proda ili pokloni taj dio koji 
treba do javnog puta. Sjednica vijeća bi bila za deset dana kada se riješe papiri. Ova čestica nije ušla u 
gradnju , pa velečasni traži od vijeća da se prostornim planom posloži. 
 
          Vladimir Ivančan pita čija je dužnost i obaveza da sređuje te papire? Crkve ili Općine Molve? 
          Stjepan Fosić – i jednih i drugih.  Treba razgovarati sa ravnateljem po pitanju čestica.  
          Ivan Gregurić- neka velečasni rješava, da ne ispadne da mi plaćamo zemljište. 
           
Općinsko vijeće općine Molve primilo je na znanje zamolbu za izmjenu urbanističkog statusa 
nekretnine k.č.br. 13/1 k.o. Molve 
  

Točka 10. 
Pitanja i prijedlozi 

          Ivan Gregurić moja podrška je za izgradnju pastoralnog centra, ali ne da ga općina financira. 

Samo da financira ono osnovno, projekte i ostalo. Šta vi iz HSS-a smatrate o mojoj podršci, da li  

smatrate da to općina mora financirati? 

         Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga podpretsjednik vijeća zatvorio je sjednicu u 11,50 sati. 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                                                  PODPRETSJEDNIK VIJEĆA: 
Danijela Plemenčić                                                                                                       Vladimir Ivančan 
 
_________________________                                                                                  ____________________     
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Svi usvojeni tekstovi odluka i drugih akata sastavni su dio ovog zapisnika. 


