
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Z A P I S N I K 

s 51. Sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 24. svibnja 2012. godine 

          Sjednica je održana u zgradi Društvenog doma Općine Molve, Trg kralja Tomislava, u Sali za 
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/12-01/03, URBROJ: 2137/17-12-1 od 18. svibnja 
2012. godine. 

          Sjednicu je u 9,00 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. Ivan Gregurić, zamjenik načelnika 

          2. Martin Kovačić 

          4. Marina Džinić, viši savjetnik za financije i računovodstvo 

          5. Šešet Vladimir, viši savjetnik za investicije i javnu nabavu 

          6. Danijela Plemenčić, kao zapisničar 

 

              Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 51. sjednice Općinskog vijeća 

nazoćno 13od 13 članova Općinskog vijeća, te vijeće može pravovaljano odlućivati. 
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          Predsjednik općinskog vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 50. sjednice općinskog 

vijeća. 

          Zdravko Ivančan -  imam primjedbu na zapisnik da se svaki put zapisnici ne pišu točno, riječi se 
prepravljaju. Na stranici 6 izmjenjuje se kontekst, mora se bolje poslušati jer ovo nema veze s ničim. 
          Mijo Kovaček – dobili smo u pisanom obliku ali nitko nije dobio tonski zapis, bile su izrečene i 
neke druge stvari. 
          Srečko Cenkovčan – bilo bi jednostavnije poslati na mail tonski zapis. 
          Marijan Jaković – dok netko ima političke misli nemoguće je to napisati.  
 
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje zapisnik s 50. Sjednice općinskog vijeća. 
           Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je usvojilo Zapisnik s 50. Sjednice općinskog vijeća. 
 
Predsjednik općinskog vijeća upitao je želi li tko od vijećnika dati dopunu dnevnog reda. 
          Brankica Gregurić predložila je izmjenu i dopunu dnevnog reda s točkom 16. Razmatranje 
zamolbe za jednokratnu pomoć Nogometnog kluba Mladost Molve . 
 Dosadašnja točka 16. Dnevnog reda postaje točka 17. Pitanja vijećnika 
          Predložene izmjene i dopune dnovnog reda prihvaćene su jednoglasno. 
         Predsjednik općinskog vijeća predložio je slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1.  Razmatranje i donošenje Rješenja o potvrdi mandata člana Općinskog vijeća Općine Molve 
2.  Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine  
     Molve 
3.  Razmatranje i donošenje rješenja o izboru člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ 
     Molve 
4.  Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru člana Odbora za financije i proračun 
5.  Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru člana Odbora za predstavke i žalbe 
6.  Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru člana Odbora za statut i poslovnik 
7.  Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru predsjednika Odbora za komunalne djelatnosti, 
     zaštitu okoliša i prostorno uređenje   
8.  Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru člana Socijalnog vijeća 
9.  Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru člana Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i 
šport 
10.Razmatranje i donošenje: 
     10.1. Zaključka za godišnji obračun Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za  
               2011. godinu 
     10.2. Zaključka za Financijske izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ za razdoblje od 01.01.- 
                31.03.2012. godine     
     10.3. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Pčelica“ Molve 
11. Razmatranje i donošenje: 
     11.1. Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Molve za 2011. Godinu 
     11.2. Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Molve za 2011. Godinu 
     11.3. Zaključka za Financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 01.01. do  
                31.03.2012.  godine 
12. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju Općine Molve udruzi LAG Podravina 
13. Obavjest o stanju predmeta broj: P-1018/10 koji se vodi kod tužitelja Croatia banka d.d. 
       Protiv tuženika Općine Molve 
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14. Obavjest o pokretanju sudskog posutpka tvrtke Bistra d.o.o. radi potraživanja temeljem       
Računa RN-10-2010-100429 

              15. Obavjest o pokretanju sudskog spora od strane Ane Popec protiv Općine Molve 
16. Razmatranje Zamolbe za jednokratnu pomoć Nogometnog kluba Mladost Molve 
17. Pitanja vijećnika 

          Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 

Točka 1. 
Razmatranje i donošenje Rješenja o potvrdi mandata člana Općinskog vijeća Općine Molve 

 
          Marijan Jaković  zaprimili smo Odluku vijećnika Vladimira Ivančana s kojom otstupa sa mjesta 
potpredsjednika općinskog vijeća Općine Molve i sa svih Odbora u kojima je bio član, kao i prijedlog 
da ga zamjenjuje Martin Kovačić, kandidat sa nezavisne liste. Također je sve prosljeđeno Mandatnoj 
komisiji općinskog vijeća, kojem je predsjednik Dražen Kolarić, te s toga tražim očitovanje 
povjerenstva za potvrdu mandata općinskog vijeća Općine Molve. 
          Dražen Kolarić – čita Izvješće o zamjeniku člana koji će obnašati dužnost člana Općinskog vijeća 
Općine Molve.  „Kao izvjestitelj Mandatne komisije ovlašten sam podnijeti Izvješće o zamjeniku člana 
koji će obnašati dužnost člana Općinskog vijeća Općine Molve umjesto člana Općinskog vijeća 
Vladimira Ivančan koji je podnio ostavku. Član općinskog vijeća Općine Molve Vladimir Ivančan bio je 
izabran s Liste kandidata koju je podnijela Nezavisni lista Općine Molve. Prema članku 8. Stavku 5. 
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ( u 
daljnjem tekstu: Zakon ) člana predstavničkog tijela izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje 
neizabrani kandidat s liste. Od 17. Svibnja 2009. godine do dana kad je podnio ostavku, dužnost člana 
općinskog vijeća Općine Molve obnašao je Vladimir Ivančan, član Nezavisne liste Općine Molve. S 
toga Nezavisna lista Općine Molve predlaže da dužnost člana umjesto člana koji je podnio ostavku, 
obnaša Martin Kovačić. Uvidom u Prijedlog liste kandidata za članove Općinskog vijeća Općine Molve 
koju je podnijela Nezavisna lista Općine Molve, utvrđeno je da je na izborima za članove Općinskog 
vijeća Općine Molve koji su održani 17. svibnja 2009. godine Martin Kovačić iz Molvi, Petra 
Preradovića 11, bio na listi kandidata za članove Općineskog vijeća Općine Molve Nezavisne liste 
Općine Molve pod red. br. 3. te je sukladno čl. 8. stavku 5. Zakona zamjenjuje člana s Nezavisne liste 
koji je podnio ostavku.“ Predlažem Općinskom vijeću da ovo izvješće primi na znanje. 
          Marijan Jaković – s obzirom da nema rasprave o ovom Izvješću i da je povjerenstvo utvrdilo da 
je sam način odabira u sklau s Poslovnikom i Statutom općinskog vijeća Općine Molve, prihvaćam i 
potvrđujem da je potvrda mandata Martina Kovačića zakonita i vjerodostojna , te ga pozivam da 
položi svečanu prisegu općinskom vijeću Općine Movle, državi Hrvatskoj i narodu države Hrvatske. 
Pročitat ću tekst prisege općinskog vijeća Općine Molve za općinskog vijećnika koji glasi: „da prisežem 
svojom čašću da ću prava i dužnosti člana općinskog vijeća Općine Molve obnašati savjesno i 
odgovorno, radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine Molve i Republike Hrvatske. Da ću se u 
obnašanju dužnosti člana pridržavati Ustava , Zakona i Statuta Općine Molve i da ću štititi i ustavni 
poredak Republike Hrvatske. 
         Martin Kovačić – prisežem.  
         Marijan Jaković – čestita Martinu Kovačiću na funkciji vijećnika Općinskog vijeća Općine Molve, 
isto tako, s obzirom da je prestao mandat Vladimiru Ivančanu, zahvaljuje mu se na dosadašnjem 
radu. 
          Vladimir Ivančan – mislim da gosp. Martin Kovačić koji je na Nezavisnoj listi pod brojem tri, 
častan i pošten čovjek  i znam da će obnašati dužnost u interesu Općine Molve i zajednički donositi 
Odluke koje su u interesu svih mještana Općine Molve. Ja se za ove tri godine mogu zahvaliti svim 
vijećnicima na suradnji, a ukoliko sam nekoga uvrijedio ispričavam se. Zahvaljujem se svima i želim da 
dobro sudjelujete u radu. 
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Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine 
Molve 

          Marijan Jaković – s obzirom na članak 10. Poslovnika općinskog vijeća Općine Molve imamo 
mjesto potpredsjednika, a budući da je dosadašnji potpredsjednik općinskog vijeća Vladimir Ivančan 
otstupio, trebamo izabrati potpredsjednika sukladno Poslovniku. Imamo dva prijedloga, jedan je od 
Odbora za izbor i imenovanje općinskog vijeća Općine Molve i drugi  prijedlog je od skupine vijećnika, 
koji imate u materijalima . Molim vijećnika Ivana Molnar, predsjednika odbora za izbor i imenovanje, 
da obrazloži i predstavi prijedlog od strane Odbora za izbor i imenovanje. 
          Ivan Molnar – Odbor je imao sjednicu 17. svibnja, na kojoj  je predložio za potpredsjednika 
općinskog vijeća Općine Molve  gosp. Josipa Cenkovčan. 
          Marijan Jaković – drugi prijedlog je od skupine vijećnika, a to su: Marijan Ivančan, Marijan 
Jaković, Dražen Kolarić, Ivan Molnar i Anto Marić koji predlažu za potpredsjednika općinskog vijeća 
Martina Kovačić.  
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Ivan Gregurić – dok sam dobio  ovaj prijedlog u materijalima, neke stvari mi nisu jasne, odnosno 
gdje se spominje odlazak člana općinskog vijeća Općine Molve Brankice Gregurić  i imam pitanje grupi 
vijećnika, da li je to njihov prijedlog? 
          Marjan Jaković odgovara – da. 
          Ivan Gregurić - tvrdim da je jedan od pet potpisa krivotvoren. Imam sve potpise vijećnika i 
garantiram da je jedan krivotvoren. Što znači da nisu svi pristali i prijedlog nije onakav kakav treba 
biti. 
          Marijan Jaković –  to je vaš problem,nazovite policiju i načelnika. Koji to vijećnik nije potpisao?  
          Ivan Gregurić – nije sporno da nije potpisao nego to što dajete krivotvorene materijale na 
vijeće. 
        Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje prijedlog Odbora za izbor i imenovanje općinskog 
vijeća Općine Molve na glasovanje. 
          Općinsko vijeće općine Molve sa 6 glasova „ZA“, 6 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“ nije prihvatilo 
prijedlog Odbora za izbor i imenovanje. 
          Predsjednik vijeća daje na glasovanje prijedlog skupine vijećnika koji predlažu za 
podpretsjednika općinskog vijeća Općine Molve Martina Kovačić. 
         Općinsko vijeće općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 6 „SUZDRŽANIH“ donijelo  
RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Molve 
 

Točka 3. 
Razmatranje i donošenje rješenja o izboru člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ 

                                                                       Molve 
          Ivan Molnar – za člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Odbor za izbor i imenovanje 
predlaže Miju Kovaček. 
          Marijan Jaković  -  skupine vijećnika  za  člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ predlaže  
Srećka Cenkovčan. 
          Predsjednik vijeća daje prijedlog Odbora za izbor i imenovanje na glasovanje. 
         Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova „ZA“, 6 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“ nije prihvatilo 
prijedlog Odbora za izbor i imenovanje. 
          Predsjednik vijeća daje na glasovanje prijedlog skupine vijećnika. 
         Općinsko vijeće općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 6 „SUZDRŽANIH“ donijelo 
RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 
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Točka 4. 
Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru člana Odbora za financije i proračun 
 

          Ivan Molnar – odbor za izbor i imenovanje, za člana Odbora za financije i proračun predlaže 
Miju Kovaček. 
          Marijan Jaković -  skupine vijećnika  za  člana Odbora za financije i proračun predlaže Martina 
Kovačić. 
          Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova „ZA“, 6 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN nije prihvatilo 
prijedlog Odbora za  izbor i imenovanje. 
          Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog skupine vijećnika. 
          Općinsko vijeće općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 6 „SUZDRŽANIH“ donijelo 
RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun općinskog vijeća Općine 
Molve 
 

Točka 5. 
Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru člana Odbora za predstavke i žalbe 

 
          Ivan Molnar – Odbor za izbor i imenovanje za člana Odbora za predstavke i žalbe predlaže 
Josipa Cenkovčan. 
          Marijan Jaković – skupina vijećnika za člana Odbora za predstavke i žalbe predlaže  Martina 
Kovačić. 
          Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova „ZA“, 6 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN nije prihvatilo 
prijedlog Odbora za  izbor i imenovanje. 
          Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog skupine vijećnika. 
          Općinsko vijeće općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 6 „SUZDRŽANIH“ donijelo 
RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za predstavke i žalbe Općinskog vijeća Općine 
Molve 
 

Točka 6. 
Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru člana Odbora za statut i poslovnik 

 
          Ivan Molnar - Odbor za izbor i imenovanje za člana Odbora za statut i poslovnik predlaže Josipa 
Peti. 
          Marijan Jaković – skupina vijećnika za člana Odbora za statut i poslovnik predlaže Martina 
Kovačić.  
          Predsjednik općinskog vijeća daje na glasnovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova „ZA“, 6 „PROTIV i 1 „SUZDRŽAN“ nije prihvatilo 
prijedlog Odbora za izbor i imenovanje. 
          Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog skupine vijećnika. 
          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 6 „SUZDRŽANA“ donijelo 
RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine 
Molve 
 

Točka 7. 
Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru predsjednika Odbora za komunalne djelatnosti, 

zaštitu okoliša i prostorno uređenje 
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          Ivan Molnar – odbor za izbor i imenovanje za predsjednika Odbora za komunalne djelatnosti, 
zaštitu okoliša i prostorno uređenje predlaže Josipa Peti. 
          Marijan Jaković – skupina vijećnika za predsjednika Odbora za komunalne djelatnosti, zaštitu 
okoliša i prostorno uređenje predlaže Martina Kovačić. 
          Predsjednik općinskog vijeća daje na glasnovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova „ZA“, 6 „PROTIV i 1 „SUZDRŽAN“ nije prihvatilo 
prijedlog Odbora za izbor i imenovanje. 
Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog skupine vijećnika. 
          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 6 „SUZDRŽANA“ donijelo 
RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša 
i prostorno uređenje 
  

Točka 8. 
Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru člana Socijalnog vijeća 

           
          Marijan Jaković – s obzirom da je predsjednik stranke HSLS dao otstupnicu iz koalicije, odnosno 
više nije član koalicije, mi zamjenjujemo članstvo. S toga umjesto vijećnice Brankice Gregurić skupina 
vijećnika predlaže Srećka Cenkovčan za člana Socijalnog vijeća. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Brankica Gregurić  - ja nisam dobila nikakvu obavijest niti rješenje da me razrješuju. Tražim 
obrazloženje. Mi smo izašli iz koalicije, ali ima ljudi koji su članovi odbora, a nisu u koaliciji, pa ne 
znam što to sad znači. 
          Marijan Jaković – ne znam što vam nije jasno? Vi ste imali svoja prava s obzirom na sporazum, 
kojih ste se odrekli i ovo je normalna demokratska procedura. Mi imamo točku dnevnog reda o kojoj 
raspravljamo i glasujemo.   O tome ste vi sami odlučili.                  
         Mijo Kovaček – mislim da s ovim točkama 7.,8. i 9. kršimo i statut i poslovnik rada općinskog 
vijeća. Nema veze što su oni izašli iz koalicijskog sporazuma. Ona je legalno izabrana od ovoga vijeća 
kao član Socijalnoga vijeća. Budući da ona nije podnesla ostavku, u ovom slučaju članstvo u pojedinim 
odborima nisu stečeni uvjeti. Član nije podnio ostavku , a vi niste prethodno donesli rješenje o kojem 
se glasa o razrješenju imenovanoga člana iz članstva u tom odboru i prijedlog člana koji će ga 
mijenjati. Proceduralno smo preskočili jednu fazu razrješenja člana Socijalnoga vijeća. 
          Marijan Jaković – ja mislim da ne kršimo. Ovo je vijeće koje raspravlja i glasuje. Mi smo dali 
prijedlog da se razrješuje uvažena vijećnica. 
          Mijo Kovaček – nema točke dnevnog reda o razrješenju.  
          Marijan Jaković – mi imamo legalan prijedlog, na osnovu toga glasovanja donosi se razrješenje. 
          Srećko Cenkovčan – predlažem da se točka 8. i 9. skine s dnevnog reda i da se za iduću sjednicu 
ubaci točka gdje bi bilo glasovanje o razrješenju. 
          Marijan Jaković – ja se slažem, ali nije mi jasno. Tko će razriješiti, ako ne ovo vijeće 
glasovanjem. Ako se odglasuje da se kolegica razriješi ne vidim problem. 
          Mijo Kovaček – ispravljam ovo što sam rekao vidim da imamo prijedlog rješenja o razrješenju, 
ali u sazivu ne stoji da je to i razrješenje i imenovanje člana.  Vidim prijedlog rješenja da je u redu.  
          Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje prijedlog rješenja na glasovanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 6 „SUZDRŽANIH“ donijelo 
RJEŠENJE  o razrješenju i imenovanju  člana Socijalnog vijeća 

 
 

Točka 9. 
Razmatranje i donošenje Rješenja o izboru člana Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i   

                                                                        šport  
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          Marijan Jaković  -  skupina vijećnika predlaže razrješenje Brankice Gregurić , te imenovanje 
člana Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Općinskog vijeća Općine Molve Antu Marić. 
          Predsjednik općinskog vijeća daje prijedlog na glasovanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve je se 7 glasova „ZA“ i 6 „SUZDRŽANIH“ donijelo 
RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Općinskog 
vijeća Općine Molve 
 
 

Točka 10. 
                                                       Razmatranje i donošenje: 
                                                                        10.1.        

Zaključka za godišnji obračun Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 
                                                                                2011. godinu 
          Predsjednik vijeća daje rijeć Marini Džinić 
          Marina Džinić – kao proračunski korisnik Dječji vrtić „Pčelica“ Molve mora podnijeti Općinskom 
vijeću godišnji obračun gdje se vidi realizacija ostvarenih prihoda i rashoda za cijelu 2011. godinu. 
Ostvareni prihodi iznosili su 1.569.291,48 kn, rashodi 1.533.687,24 kn i rashodi za nefinancijsku 
imovinu su 14.252,35 kn. Ako se uzme u obzir manjak koji se prenosi iz prethodne godine od 1.054,74 
kn ispada da sa 31.12.2011. god. dječji vrtić još uvijek ima višak prihoda u iznosu od 20.327,15 kuna. 
ovaj rezultat poslovanja uključuje se na sljedećoj sjednici na izmjene i dopune Financijskoga plana. U 
članku 2. definirani su izvori financiranja za 2011 godinu gdje je vidljivo da se je Dječji vrtić financirao 
iz proračuna Općine Molve u iznosu od 1.419.277,87 kn. Ostali namjenski prihodi su oni koje je vrtić 
ostvario na temelju uplata roditelja za smještaj djeteta u iznosu od 149.991,56 kn i ostali prihodi 
iznose 22.05 kn, a odnose se na prihode od kamata na depozit po viđenju. U pregledu plana 
primitaka i izdataka za 2011 godinu  vidi se indeks realizacije prihoda poslovanja od 100,69 %. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Budući da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik daje toču 10.1. na glasovanje 
          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 
ZAKLJUČAK za godišnji obračun Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2011. godinu  
 
 

Točka 10.2. 
Zaključka za Financijske izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za razdoblje od 01.01.- 

31.03.2012. godine 
 
          Marina Džinić – Dječji vrtić kao proračunski korisnik dužan je podnijeti izvještaj o prihodima i 
rashodima, iz kojeg je vidljivo da su prihodi poslovanja za prvi kvartal 2012. godine ostvareni u iznosu 
od 310.094,59 kn dok su rashodi iznosili 330.175,53 kn. Prihodi poslovanja odnose se na prihode od 
kamata od 13.87 kn, prihodi iz proračuna Općine Molve od 275.331,38 kn i prihodi sa osnove uplata 
roditelja za smještaj djeteta u vrtić od 34.749,34 kn. Rashodi poslovanja odnose se na rashode za 
zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode. Napomenula bih da iz izvještaja gdje su 
definirani ukupni prihodi i rashodi  vidljivo je da ne odstupaju značajno na isto izvještajno razdoblje 
prethodne godine.  Kod materijalnih rashoda obrazložit ću indekse koji su veći ili manji od 10 % u 
odnosu na prethodnu godinu, a to su uredski materijal i ostali materijalni rashodi gdje je vidljivo 
smanjenje za 30,09 %, zatim materijal i sirovine gdje je smanjenje od 12,6%, a odnosi se na nabavu 
namirnica, naknade za rad predstavničkih tijela vidljivo je povećanje za 50 % i bankarske usluge 
smanjene su za 11,8%. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Budući da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik daje točku 10.2. na glasovanje. 
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          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 
ZAKLJUČAK za Finncijske izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za razdoblje od 01.01.-
31.03.2012. godine  
 
 

Točka 10.3. 
Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Pčelica“ Molve 

 
          Molnar Ivan – odluka je stara, a uvjeti djece za upis ostaju isti kakvi su bili i prije, ništa se ne 
mijenja. Ne mogu pristupiti upisu ako se ne donese ova Odluka. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
         Marijan Jaković – sva djeca budu upisana ako ima mjesta za sve. 
          Mijo Kovaček –zakon o pretškolskom odgoju i naobrazbi govori da predškolske ustanove 
moraju imati takve Odluke koje predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave donosi da bi 
upravno vijeće moglo primjenjivati kriterije kod upisa djece. Dakle dužni su po zakonu imati Odluku 
koja je usklađena po zakonu o pretškolskom odgoju.  
          Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 10.3. na glasovanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 
ODLUKU o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Pčelica“ Molve 
 

Točka 11. 
Razmatranje i donošenje 

11.1. 
Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Molve za 2011. godinu 

 
          Predsjednik vijeća daje rijeć Marini Džinić. 
          Marina Džinić –  uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna priložila sam i obrazloženje u kojem 
sam detaljnije opisala ostvarenje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za 2011. godinu, a na prošloj 
sjednici smo već govorili koliko je Općina ukupno ostvarila prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i 
upoznati smo sa rezultatom poslovanja . Općina Molve je u 2011. godini imala realizirane ukupne 
prihode poslovanja od 17.184.948,94 kn što pokazuje indeks od 96,13% u odnosu na planirano, dok 
su ukupni rashodi ostvareni u iznosu od 17.462.694,69 kn i razlika je 277.745,75 kuna. Što se tiče 
računa  zaduživanja financiranja primici od financijske imovine iznose 1.004.974,87 kn dok su izdaci 
67.500,00 kn tako da pozitivno neto financiranje iznosi 937.474,87 kn. Na kraju ispada da je Općina 
Molve za 2011. godinu imala pozitivan rezultat poslovanja koji iznosi 659.729,12 kn, međutim imamo 
manjak  prihoda koji se prenosi iz prethodnih godina u iznosu od 975.202,06 kn i koji se mora pokriti, 
tako da na kraju ukupni prihodi i primici, rashodi i izdaci sa uključenim manjkom rezultira još manjak 
prihoda i primitaka jer nam ovaj rezultat poslovanja nije dovoljan za pokriće prethodnog manjka. Na 
kraju ispada manjak prihoda i primitaka koji se prenosi u iznosu od 315.472,94 kn koji se sa 
izmjenama proračuna za 2012. godinu mora uključiti i pronaći sredstva za njegovo pokriće.  
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 11.1. na glasovanje. 
          Peti Josip otsutan prilikom glasovanja. 
          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 3 „SUZDRŽANA“ donijelo 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju proračuna Općine Molve za 2011. godinu 
 

Točka 11.2. 
Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Molve za 2011. godinu 
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          Točku obrazlaže Marina Džinić 
          Marina Džinić -  ovom Odlukom se definira raspodjela razultata koja je ostvarena za 2011. 
godinu na način da se višak prihoda poslovanja raspoređuje na pokriće manjka primitaka od 
financijske imovine u cjelokupnom iznosu i manjaka primitaka od nefinancijske imovine ali samo u 
dijelu. Tako ostaje manjak od 315.472,94 kn koje će se prenositi i za koji će se osigurati sredstva u 
proračuju za 2012. godinu. 

      
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 11.2. na glasovanje 
          Peti Josip otsutan prilikom glasovanja. 
          Općinsko vijeće Općine Molve“ jednoglasno“ je donijelo 
ODLUKU o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Molve za 2011. godinu 
 

Točka 11.3. 
Zaključka za Financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 01.01. do 31.03.2012. godine 

 
          Točku obrazlaže Marina Džinić 
          Marina Džinić – za prvi kvartal 2012 godine Općina Molve ostvarila je prihode poslovanja u 
iznosu od 5.277.520,65 kn što je za 220,0% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne 
godine. Što se tiče prihoda od poreza oni su povećani za 12,5% zbog povećanja poreza na imovinu. 
Što se tiče pomoći iz inozemstva i ostalih subjekata unutar općeg proračuna smanjene su za 51,5% iz 
razloga jer obuhvaćaju tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za zapošljavanje preko 
programa javnih radova, a u 2011 godini bila je primljena kapitalna pomoć Fonda za energetsku 
učinkovitost i zaštitu okoliša za projekt Gaić. 
Tekuće pomoći iz proračuna iznose 19.550,00 kn, a odnose se na sredstva za provedbu državnog 
referenduma. 
Prihodi od imovine povećani su za 287,9% u odnosu na prethodnu godinu, a iznose 4.906.462,50 kn.  
Prihodi od upravnih i javnih administrativnih pristojbi realizirani su u iznosu od 83.828,69 kn i 
smanjeni su u odnosu na prathodno razdoblje, a posljedica su smanjeni doprinosi za šume, prihoda 
od groblja i vagarine. 
Komunalne naknade naplaćene su u iznosu od 80.533,38 kn i napominjem da je od sijećnja 2012 
godine izdano novo rješenje Ini kao obvezniku komunalne naknade čime je obveza plaćanja povečana 
što je i razlog ovog povečanja. 
Rashodi poslovanja povečani su za 43,6% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. 
Rashodi za usluge koji prije svega obuhvaćaju rashode za tekuće i investicijsko održavanje iznose 
411.398,91 kn, povečane su značajno kao i ostale usluge održavanja, a odnosi se na čišćenje i 
održavanje javnih površina na području Općine Molve. 
Usluge promidžbe i informiranja također su povećane za 196,2%. Komunalne usluge imaju veće 
povećanje zato što je u 2012 god. od05.03.do 09.03. bio proveden sustav deratizacije na području   
Općine Molve kao i dezinsekcija romskih naselja u odnosu na prethodnu godinu. 
Ostale usluge također su bile  povećane u odnosu na prethodnu godinu. 
Subvencije su smanjene u odnsu na prethodnu godinu, a razlog je taj što su u 2011 godini bili plaćeni 
računi Veterinarskoj stanici za umjetno osjemenjivanje goveda i krmači, međutim nakon odluke 
donijeli smo da će se one isplaćivati direktno vlasnicima poljoprivrednih gospodarstva po kojoj još 
nije krenulo sa isplatama. 
Što se tiče pomoći, one su iplaćene samo Osnovnoj školi Molve za prehranu, prijevoz i rad. 
Naknade građanima i kućanstvima također naknadno otsupaju u odnosu na prethodnu godinu zbog 
toga što u prethodnoj godini za isto izvještajno razdoblje nisu bila isplaćena sredstva za prijevoz 
učenika dok ove godine jesu. 
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Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 1.923.960,00 kn i tu su otstupanja 
što se tiče poslovnih objekata, odnosno prošle godine to nije bilo, a ove godine  je ostvaren iznos od 
1.721.496,00 kn i ostala nematerijalna proizvedena imovina  u iznosu od 72.002,00 kn.   
Za ovaj prvi kvartal imamo ukupne prihode i primitke, rashode i izdatke koji daju rezultat  višak 
prihoda i primitaka  u iznosu od 813.142 kn i kada uzmemo u obzir onaj manjak od 315.473 kn 
konačni financijski rezultat za ova prva tri mjeseca je pozitivan, a iznosi 497.669 kn. 
Stanje novčanih sredstava sa 31.03.2012 godine iznosilo je 325.182 kn. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
          Mijo Kovaček -  budući da imamo obaveza o kupnji nekretnina kojima je dio plaćen u 2011 
godini, a dio obaveza je prenesen u 2012 godinu i bio je za jednu nekretninu zakonski rok do kada je 
trebala biti isplaćena. Radi se o kupnji Polera i Novog Vonodolskog, u kojoj je fazi plaćanje, budući da 
nismo vidjeli ugovor o kupoprodaji Novog Vinodolskog i ne znamo da li u njemu stoje kakve dodatne 
financijske obaveze ako se ne izvrši plaćanje u navedenom roku. 
          Marina Džinić – kupoprodajnim ugovorom bilo je definirano da bi se obveza kupnje zgrade u 
Novom Vinodolskom morala podmiriti do 30.04.2012. godine. Budući da nismo imali dovoljno 
sredstava za pokriće tražili smo pismenim očitovanjem da nam se produži rok aneksom ugovora i 
definira isplata do 30.06.2012. god do kraja. Aneks Ugovora je potpisan tako da do 30.06. još imamo 
obvezu. Do 31.03.2012 smo 1.600.000,00 kn isplatili prema kupoprodajnom ugovoru i ne znam točno 
koliki je ostao iznos za isplatiti pa mogu za slijedeći puta pripremiti točan iznos i za Novi Vinodolski i 
za Poler. 
          Mijo Kovaček – u kojoj je realizaciji kupnja Polera odnosno kupnja nekretnine od Hrvatrskog 
zavoda za zapošljavanje? Budući da su bili poslovni planovi vezani za realizaciju te kupnje, a nikako ne 
možemo doći do te informacije jer ni na internet stranicama ništa nema. 
          Jaković Marijan – uvaženi kolega svaki vijećnik ima pravo bilo kada vidjeti sve dokumente i 
Ugovore. On mora biti tamo da vam pokaže.  
          Zdravko Ivančan – zašto nam vi ne predočite detalje tog Ugovora, ako ste ga vidjeli. 
           Marijan Jaković –  radili su ga pravnici,ugovor je u redu, na internet stranici je vidljivo da je 
Općin Molve uknjižena na nekretninu.  
           Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 11.3. na glasovanje 
          Općinsko vijeće Općine Molve „jednoglasno“ je donijelo 
ZAKLJUČAK za Financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 01.01. do 31.03.2012. godine 

 
Točka 12. 

Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju Općine Molve udruzi LAG Podravina 
          Šešet Vladimir prisutan od 10,35 h 
           
         Šešet Vladimir -   radi se o osnivanju lokalne akcijske grupe LAG Podravina, inicijativa je bila od 
podravske razvojne agencije iz Koprivnice da se pripremimo predstojeće strukturne fondove. Kad 
postanemo članica EU, biti će osigurani novci i natječaji za LAG-ove. Općina se ne može javljati sama 
na LAG natječaje već će se kroz LAG Podravina javljati na natječaje. Odluka je u materijalima, 
pristupilo je više Općina i odluke su već bile na njigovim vijećima. Radi se o Općinama Ferdinandovac, 
Hlebine, Gola,Kalinovac, Kloštar,  Novigrad Podravski, Molve, Novo Virje, Virje, Pitomača, Podravske 
Sesvete, Đurđevac i  to je dosta prostorno područje. Bitno je to što će Općine plaćati godišnju 
članarinu koja se još ne zna koliko će iznositi. Ako se donese odluka ide se na osnivanje LAG-a kao 
udruge u trgovačkom smislu. Kasnije je obaveza Općine da predloži jednog predstavnika  iz civilnog 
društva, jednog poduzetnika, jednog mlađeg od 25 godina, jednog iz općinskog vijeća i jednu žensku 
osobu. A obaveza općine je godišnja članarina. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
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          Zdravko Ivančan  - ja osobno podržavam osnivanje jedne ovakve lokalne akcijske grupe iz 
razloga tog što smatram da i sami znamo kao Općina kad smo se javljali na dosadašnje natječaje 
nismo participirali nikakva sredstva iz Ministarstva iz Fondova za zaštitu okoliša i ne znam da li smo se 
javljali na kakve evropske fondove iz razloga što ste stalno ponavljali da smo dužni da imamo nekakve 
minuse na računima i da se kao takvi ne budemo ni mogli javiti. Mislim da smo se mogli ali vjerojatno 
se nismo htjeli i nismo bili spremni na nekakve   ozbiljnije projekte i kao takvi se uključiti i izraditi 
nekakve elaborate koji bi nam omogućili da dobijemo nekakva značajnija financijska sredstva iz 
Ministarstva ili Evropskih fondova. S toga smatram da je ovo jedan možda, na neki način, pozitivan 
smjer da se pomogne Općinama, jer male Općine same po nekom programu se ne mogu ni uključiti 
jer su financijski jako slabe, te bi se uz pomoć županije i lokalne zajednice mogle izraditi određeni  
projekti koji bi omogućili da se napravi ako ništa drugo onda lokalna cesta ili bi se mogli javiti na neki 
evropski natječaj, jer evropa puno daje za ruralni razvoj, a mi nismo bili spremni javiti se ni na naše  
Ministarstvo , a ne da nedamo dalje odemo i nešto ostvarimo. Ova vlast potencira nekakav turizam, a 
ništa se nije napravilo. Ima tu dosta obrtništva, poljoprivreda i mala seoska domaćinstva. Ja ovo 
podržavam i mislim da ta članarina nije nekakva obveza, jer i samim članostvom se nešto dobiva, a 
kako ne od neke inicjative koja je još lokalnog značaja. 
          Srećko Cenkovčan – podržavam pristupanje naše Općine ovoj akcijskoj grupi jer nemamo nekih 
obaveza osim članarine i mislim da bi mogli imati nekakve koristi ako nastupamo kao veća cjelina 
nego kao jedna mala Općina. 
          Marijan Jaković –  postavlja pitanje da li je Općina Molve zadnjih dvije godine dobila kakva 
sredstva od fondova? 
          Vladimir Šešet – dobili smo 40% od Fonda za zaštitu okoliša za sanaciju odlagališta Gaić. 
Investicija je bila 2.100.000,00 kn ,a dobili smo 800.000 kn. Javili smo se na Ministarstvo 
gospodarstva prije dvije godine za poduzetničku zonu, međutim nisu nam odobrena sredstva jer nisu 
riješeni imovinsko pravni odnosi za sve čestice koje smo mi naveli. Sada je trenutno otvorena mjera 
301 za Općine do deset tisuća stanovnika, za toplane i izgradnju kanalizacije i pričistača, za šumske 
protupožarne puteve i nerazvrstane ceste. Mi bi se mogli javiti za nerazvrstane ceste s tim da i tu 
postoji problem dok se radi geodetski elaborat trebaju se riješiti imovinsko pravni odnosi što znači da 
neki putevi ulaze u privatne čestice i obrnuto. Na kraju se nismo javili ni na taj jedini natječaj. 
          Marijan Jaković – na žalost po pitanju komunalne infrastrukture ni dan danas ne možemo ništa 
poduzeti jer je kompletna dokumentacija pod Uskokom i kao takvi i dan danas nemamo čiste papire 
od same akcije pričistač gdje su se prihodovali subvencijski novci do same kanalizacijske mreže koja je 
isto u promatranju, a i prošli tjedan je isto bila inspektorica u Općini zbog kanalizacijske mreže. Na 
žalost nemamo riješene imovinsko pravne odnose i nezadovoljan sam  s time.   
          Zdravko Ivančan -  postavlja pitanje Šešet Vladimiru  da li se je dobilo šta za solarne čelije na 
dvorani i za mlin na Dravi? 
          Vladimir Šešet – odgovara da je za fotonaponski sustav na športskoj dvorani je odbačen zbog 
nepotpune dokumentacije. 
          Marijan Jaković – odgovara da je za program Mlin na rijeci Dravi Upravni odjel za prostorno 
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša odgovorio da se dopušta izvođenje zahvata izgradnje turističkog 
kompleksa s pristaništem za čamce uz repaški most na desnoj obali Drave k.o. Molve Općini Molve 
temeljem dokumentacije i očevida i td. Te suglasnosti su sad došle kao i očitovanje Hrvatskih voda da 
su suglasni da se izvrši izmuljavanje. Bilo je problema s utvrđivanjem čestica od 3 hektara i to je sada 
objedinjeno. Mlin na dravi je u regionalnom parku prirode između dvije države, Mađarske i Hrvatske 
to su dakle još strožiji zakoni.  
           Mijo Kovaček – za taj projekt bio je problem lokacija, sada smo čuli javno na koji način je 
općina ta tri hektara dobila. Što znači da možemo tamo raditi. 
          Vladimir Šešet – lokacijsku dozvolu još nismo dobili. Dobili smo načelnu suglasnost od Hrvatskih 
voda da smijemo tamo raditi taj zahvat u prostoru, ali još čekamo posebne uvjete od Hrvatskih voda. 
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          Zdravko Ivančan – za tu površinu o kojoj pričamo  postoji mogućnost da ima nekakvih 
posjednika, što je vrlo vjerojatno jer su se ljudi prije pedesetak godina selili i koristili. Znam što je 
javno dobro, ali možda dođemo u sukob sa nekim privatnim. Ne znam da li postoji zakoj koji će im 
omogućiti da oni koriste to javno dobro. Moramo znati da netko to javno dobro koristi. Nisam protiv 
toga da se radi. 
          Šešet Vladimir – za izdavanje lokacijske dozvole nosi se gruntovni i katastarski izvadak za te 
čestice, koje su javno dobro pod upravljanjem hrvatskih voda. 
          Ivan Gregurić – možemo na nekoj drugoj lokaciji napraviti jer je na ovoj nemoguće dobiti 
dozvole. Ima i drugih mjesta na rijeci dravi. 
          Šešet Vladimir – načelnik je rekao da se tamo radi, mijenjao se je i prostorni plan i krenuli smo 
tamo raditi. 
 
          Budući da više nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 12. na glasovanje 
          Martin Kovačić otsutan prilikom glasovanja. 
          

 
 Općinsko vijeće Općine Molve je se 11 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“ donijelo 
ODLUKU o pristupanju Općine Molve udruzi LAG Podravina 
 

Točka 13. 
Obavjest o stanju predmeta broj: P-1018/10 koji se vodi kod tužitelja Croatia banka d.d. 

protiv tuženika Općine Molve 
 
          Točku obrazlaže Marijan Ivančan 
          Marijan Ivančan – radi se o predmetu gdje je Općina Molve tužena za isplatu 3.713.000,00 kuna 
sa zateznim kamatama temeljem ugovora o cesijama koje je navodno Općina Molve sklopila još 2008 
sa Jatom i Croatia bankom po osnovi izvođenja radova na uređenju pročiščivača otpadnih voda, za 
radove društvenog doma i saniranje privremene situacije. Radi se o tome da je Općina izdala mjenice 
koje je Jata prodala Croatia banci. Odvjetnica koja zastupa Općinu Molve tražila je gospođu Nadu 
Balogović ,koja je u to vrijeme bila šef računovodstva, međutim ona je odbila da s njom kontaktira. 
Naknadno je gđa. Balogović pristala na razgovor kako bi odvjetnici  olakšala zastupanje u predmetu. 
Predložio sam budući da je djelatnica Općine Molve da surađuje, a odbila je svjedočiti zbog 
zdravstvenog stanja. Predlažem da se pozove odvjetnica nakon razgovora sa gđom. Balogović i 
obavijesti nas detaljnije o čemu se radi. 
           Općinsko vijeće Općine Molve primilo je na znanje Obavijest o stanju predmeta P-1018/10 koji 
se vodi kod tužitelja Croatia banka d.d.protiv tuženika Općine Molve. 

 
Točka 14. 

Obavjest o pokretanju sudskog posutpka tvrtke Bistra d.o.o. radi potraživanja temeljem       
Računa RN-10-2010-100429 

 
          Vladimir Šešet – ugovor je sklopljen  2008 godine sa Bistrom kod izvođenja radova nogostupa 
neparne strane Đurđevačke ulice, a sklopljen je tako da se kod svake situacije zadrži 5% sredstva  sve 
do primopredaje radova, odnosno do  tehničkog pregleda, ako prođe. Pošto tehnički pregled nije 
prošao načelnik i ja  kontaktirali smo da se ti radovi naprave u skladu s pravilima građevinske struke, 
ali radovi nisu ni tada napravljeni  i u međuvremenu u Bistri se je dogodilo da su se poslovođa i oni 
koji su radili na tim radovima  promijenili, došao je novi direktor i novi poslovođa koji nisu htjeli 
nastaviti sa tim radovima. Općina je novac zadržala nadajući se da će oni to ipak izvesti prema 
zapisniku o tehničkom pregledu. Primopredaja radova je izvršena, budući da tehnički pregled nije 
prošao, uporabne dozvole nema, oni imaju pravo, ovih 5% koje smo zadržavali kod svake situacije,  
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dobiti. Na kraju nas tuže i za zatezne kamate. Gospodin Slobodnjak koji je građevinski vještak napisao 
je da slivnici nisu izvedeni građevinski, prenisko su postavljeni, nisu omazani oko priključnih cijevi, 
izvješća glavnog nadzornog inžinjera i glavnog projektanta nisu u skladu sa stvarnim stanjem, 
pješačka staza nije izvedena u projektu oborniskih voda, kanalice nisu izvedene po projektu, 
potrebno je dostaviti ateste. Koliko bi to koštalo po pravilima struke treba jedna mala nabava. Znači 
da sve slivnike treba vaditi van, napraviti odvodnju prema kanalicama i ugraditi kanalice za odvodnju. 
Tehnički pregled ne bude prošao ako se ne ispravi.  
          Mijo Kovaček – zapisnikom o tehničkom pregledu građevine utvrđeni su nedostaci i po tome se 
nije ništa poduzimalo. Valjda je bilo dogovoreno sa bivšim direktorom da to bude riješeno. Dolazim 
do zaključka da smo mi izvođača radova štitili. Potpisivane su situacije za nešto što nije napravljeno 
one su plaćene što znači da su bile u troškovniku. 
          Marijan Ivančan –  da li po ugovoru postoji obveza izvođača da otkloni nedostatke? 
          Vladimir Šešet – postoji  po zapisniku. Primopredaju smo napravili i Bistra traži svoj novac. 
          Zdravko Ivančan – naši su se obrtnici bunili jer nisu prošli na natječaju i rekli su da po projektu 
ne mogu biti jeftiniji, dok su se cijevi ugrađivale koje nisu predviđene za tu odvodnju i bojim se da ne 
dođemo u situaciju kakvu ima Virje, odnosno da sve budemo morali trgati. Mora se poduzeti nešto 
po pitanju odgovornosti, na takav način se ne ide naprjed, jer stalno imamo zatezne radove, a od 
ničega ništa. 
            Ivan Gregurić – ovo vijeće ne bi trebalo primiti na znanje jer je ovo opomena pred pokretanje 
sudskog postupka. Znači ako je dogovor postignut da se onaj osnovni dio plati ako se ne bude išlo na 
sud ne budu se plaćale zatezne kamate. Čim bude duže trajalo budu veće zatezne kamate. 
           Marijan Jaković – načelnik želi ukazati u kakvim smo poteškoćama. Problem je jer nema stavke 
s koje bi on to platio, to je moje mišljenje. 
           Mijo Kovaček – imamo li građevnu dozvolu za Ključece i Konačku? 
           Vladimir Šešet -  građevnu dozvolu imamo samo za parnu stranu nogostupa (desnu). To je 
projekt građevnih dozvola za sve ulice dobiven još 2008 god. Građevna dozvola ne može isteči čim se 
nešto počne raditi, a mi smo počeli Virovsku raditi još 2005. god., što znači da smo po toj građevnoj 
dozvoli radili Virovsku, Marijansku, Trg kralja Tomislava to je jedna dozvola, a druga dozvola je 
Đurđevačka, M.P.Miškine, P.Preradovića, Konačka, Ključece, Trg braće Radića. Problem je jedino što 
je građevna dozvola za desnu stranu, a ne za lijevu stranu. Načelnik je zahtijevao da se radi i lijeva 
strana, izmjene projekta su u toku. 
          Mijo Kovaček – pošto su rađeni sekundarni kanalizacijski priključci, tko je izdavao tehničke 
uvjete za priključak stambene ili poslovne građevine na javni kanalizacijski sustav. Općina Virje je svoj 
kanalizacijski sustav prekala Komunalijama jer su osposobljeni. 
          Vladimir Šešet – po zakonu o vodama cijela kanalizacija i pročistač se mora predati komunalnoj 
firmi koja ima struku i znanje da to održava. To i nas čeka. Sada smo radili samo prekope da se 
omogući drugoj strani u Ključecima i Konačkoj priključak na mrežu. Povukli smo sekundarnu cijev. Tko 
će se htjeti priključiti tražit će uvjete od Komunalija. Vezano uz radove mislim da je najveći problem 
nadzor koji je potpisavao građevnu knjigu mimo troškovnika i projekta. 

Predsjednik vijeća zatvara raspravu.                                                                                                                  
Općinsko vijeće Općine Molve primilo je na znanje Obavjest o pokretanju sudskog posutpka 
tvrtke Bistra d.o.o.  
 

Točka 15. 
Obavjest o pokretanju sudskog spora od strane Ane Popec protiv Općine Molve 

 
 Šešet Vladimir- ovdje se radi o stvari koja je za pravnika. Popec Ana zahtjeva novac za  

apsolventsku godinu kao što je to bila praksa prošlih godina, međutim došlo je do promjene 
pravilnika i sada se primaju pomoći za završenu godinu studija. Pravilnik koji je bio prije stavlja se van 
snage i donesen je novi pravilnik o pomoći u kojem se navodi da po završenoj godini studija imaju  
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pravo studenti. Ona se drži Ugovora i odvjetnik je vidio taj ugovor koji je potpisan po starim uvjetima 
i starim pravilima. Njoj smo isplatili za tri godine školovanja. 
           
         Općinsko vijeće Općine Molve primilo je na znanje obavjest o pokretanju sudskog spora od Ane 
Popec protiv Općine Molve 
 

Točka 16. 
Razmatranje Zamolbe za jednokratnu pomoć Nogometnog kluba Mladost Molve 

          
 
 
          Ivan Gregurić – ovdje se radi o sudu koji se vodi s dva igrača koji tuže Nogometni klub, a koji su 
sklopili ugovor o igranju  sa tadašnjim predsjednikom Nogometnog kluba, još 2009 godine. 
Ugovoreno je  4.000 kuna mjesećno. Za te ugovore nitko od izvršnog odbora Nogometnog kluba nije 
znao. Ja sam za ugovore saznao 28.02. u autobusu kada smo išli na utakmicu u Čačince. Vidio ih 
nisam dok Marijan Ivančan nije bio pozvan na sud, a nisu bili priloženi ni u prijedlogu za mirno 
rješenje između Kluba i igrača. Spor je započeo Marijan Ivančan tadašnji predsjednik kluba, na 
presudu prvostupanjskog suda smo se žalili, a drugostupanjski sud je presudio u korist jednog igrača 
Gorana Volfa, a isti taj slučaj drugom igraču Galincu je drugostupanjski sud odbio, znači jednom su  
presudili za, a drugome protiv. Pošto je presuda pravomočna mi moramo platiti iznos od 20.888,12 
kn. Klub trenutno nema prostora, jer je s 400.000,00 kn nemoguće ga voditi. Dakle nemamo novaca 
na računu, a rok je  da se plati do 26. 05. 2012. Zbog toga sam napisao zamolbu na  općinskom vijeću 
i šteta bi bilo da se klub ne takmiči dalje jer će se pokrenuti ovršni postupak ako se ne plati. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Marijan Ivančan – ja sam zastupao Klub u tom predmetu, tražit će mo reviziju, a pošto je 
ovršno trebamo platiti. Predlažem da vijeće odobri naknadno tih 20.000 kn jer smo imali takav slučaj i 
u lovačkom društvu pa smo odobrili. 
          Marijan Jaković – pita Marinu da li  može načelnik platiti tih 20.000 kn, ima li ih u proračunu. 
          Marina Džinić – odgovara da u proračunu imamo tekuće donacije za Nogometni klub Mladost, 
ako načelnik odobri ide se na općinsko vijeće sa izmjenama proračuna  gdje se sredstva povečavaju za 
tih 20.000 kuna. 
          Marijan Jaković – to znam, da načelnik sutra može pustiti, ali mene zanima da li može platiti a 
da se ne dira novac nogometnog kluba. Ima li koja proračunska stavka s kojom to može platiti? 
          Marina Džinić – mora se vidjeti da je pokrenuta ovrha i temeljem zamolbe Nogometnog kluba 
sklapa se Ugovor sa Općinom Molve na jednu godinu koja se moraju vratiti zajedno sa kamatama, ili 
da se naknadno odobri nogometnom klubu što nisu dužni vratit, ali se povečava stavka u proračunu. 
          Marijan Jaković – nitko ne može zapovijedati viječnicima da izglasaju izmjene proračuna, kakvo 
je to jamstvo predsjedniku nogometnog kluba. 
 
          Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje na usvajanje Zamolbu da se Nogometnom klubu 
Mladost Molve odobri jednokratna pomoć u iznosu od 20.888,20 kuna. 
         Općinsko vijeće Općine Molve „jednoglasno“ je prihvatilo Zamolbu za jednokratnu pomoć 
Nogometnom klubu Mladost Molve 
 

Točka 17. 
Pitanja i prijedlozi 

 
          Srećko Cenkovčan – predlažem na inicijativu svih stranaka  i vijećnika da se svim vijećnicima 
Općinskog vijeća nabave laptopi na revers , to bi koštalo oko 50.000 kuna i nije tako veliki trošak. 
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          Brankica Gregurić – pitala bih Marinu da li ja primam plaću u Općini Molve i koliko mi se 
isplaćuje? 
          Marina Džinić – vi ne dobivate plaću u Općini Molve nego dobivate naknadu kao vijećnica od 
600,00 kuna bruto što je u skladu sa odlukom. 
          Ivan Gregurić – često se spominje Uskok, ja sam čuo par informacija na svoj račun, da sam 
prijavio Općinu i načelnika. Rekao bih da nikad nisam nikoga prijavio na inspekciju  kao ni Općinu. 
Sigurno to nisam napravio i nije korektno od onih koji te informacije šire po selu. 
 
 
  Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik vijeća zatvorio je sjednicu u 12,15 sati 
 
 
KLASA: 025-05/12-01/03 
URBROJ:2137/17-12-2 
 
ZAPISNIČAR:                                                                                                                        PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
Danijela Plemenčić        Marijan Jaković 
 
_____________________       __________________ 
 
 

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


