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Z A P I S N I K 
s 52. Sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 11. lipnja 2012. godine 

          Sjednica je održana u zgradi Društvenog doma Općine Molve, Trg kralja Tomislava, u Sali za 
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/12-01/04, URBROJ: 2137/17-12-1 od 06. lipnja 
2012. godine. 

          Sjednicu je u 9,04 sati pozdravivši sve prisutne 

          Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine e otvorio predsjednik Općinskog vijeća ( u 
daljnjem tekstu: Predsjednik) Marijan Jaković. 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. Martin Kovačić, potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Molve, 

         11. Srećko  Cenkovčan, 

         12. Marijan Ivančan,   

         13. Josip Cenkovčan, prisutan od 09,10 h 

 

          Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni 

          1. Ivan Gregurić, zamjenik načelnika 

          2. Stjepan Fosić, općinski načelnik 

          3. Marina Džinić, viši savjetnik za financije i računovodstvo 

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

          5. Danijela Plemenčić, kao zapisničar 

 

              Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 52. sjednice Općinskog vijeća 

nazočno 12 od 13 članova Općinskog vijeća, te vijeće može pravovaljano odlučivati. 
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          Predsjednik općinskog vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 51. sjednice općinskog 

vijeća. 

           Srećko Cenkovčan napominje da u točci razno,  kada je on govorio, treba dodati da se laptopi 
za vijećnike kupe na revers kako bi se i dalje koristili. 
          Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje zapisnik s 51. Sjednice na usvajanje. 
          Zapisnik s 51. Sjednice Općinskog vijeća Općine Molve usvojen je JEDNOGLASNO. 
 
          Predsjednik općinskog vijeća upitao je želi li tko od vijećnika dati dopunu dnevnog reda. S 
obzirom da nije bilo nadopuna, predložio je na usvajanje slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1.  Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun   
     općinskog vijeća Općine Molve, 
2.  Razmatranje i donošenje izmjena i dopuna proračuna Općine Molve za 2012. godinu i projekcije za      
     2013. i 2014. godinu, 
3.  Razmatranje i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na  
      području Općine Molve u 2012. godini, 
4.  Razmatranje i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
      Molve  u 2012. godini, 
5.  Razmatranje i donošenje Plana gradnje vodnih građevina na području Općine Molve u 2012.   
      godini, 
6.  Razmatranje i donošenje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi na području Općine 
      Molve u 2012. godini, 
7.  Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba u športu na području Općine Molve u 2012.  
      godini, 
8.  Razmatranje i donošenje izmjena Plana nabave Općine Molve za 2012. godinu, 
9.  Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na Odluku o raspodjeli  rezultata poslovanja 
      Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve, 
10. Razmatranja i donošenje Zaključka o suglasnosti na Izmjene financijskog plana dječjeg vrtića 
      „Pčelica“ Molve, 
11. Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić „Pčelica“ 
      Molve za ped. godinu 2012./2013., 
12. Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na na Odluku o visini regresa za godišnji odmor 
      zaposlenicima Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve u 2012. godini, 
13. Razmatranje izvješća i donošenje zaključka o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge  
      prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesece siječanj, veljača, 
      ožujak i travanj 2012. godine, 
14. Pitanja i prijedlozi. 
 
          Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 

Točka 1. 
  Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun 

     općinskog vijeća Općine Molve 
 

          Marijan Jaković – u materijalima imamo prijedlog kandidata, povodom odstupanja člana 
Općinskog vijeća Općine Molve Brankice Gregurić sa dužnosti člana Odbora za financije i proračun, 
koji su dali pet općinskih vijećnika. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 1. na glasovanje.  
          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 5 „SUZDRŽANIH“ donijelo 
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RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun općinskog vijeća Općine 
Molve 
 

Točka 2. 
Razmatranje i donošenje izmjena i dopuna proračuna Općine Molve za 2012. godinu i projekcije za 

2013. i 2014. godinu 
 
         Stjepan Fosić – proračun smo posložili tako da možemo nastaviti sa aktivnostima koje su ispred 
nas. Radi se o kupnji zgrade od Poljoprivredne zadruge Virje, s kojim ste predmetom upoznati,a 
stavka se mora povisiti, dalje imamo predmet za radove u ulicama Ključeci i Konačka da se naprave i 
staze i rubnjaci, a šefica računovodstva će vam pobliže objasniti koje se stvari mijenjaju. 
         Josip Cenkovčan prisutan od 9,10 h. 
         Molnar Ivan – Odbor za financije i proračun je imao sjednicu i u pisanom obliku vam je predočen 
zapisnik. 
          Marina Džinić – ovo su druge izmjene i dopune proračuna Općine Molve za 2012 godinu. Ovim 
izmjenama, člankom 1., definirano je povećanje proračuna u iznosu od 1.722.139,30 kn, tako da ovim 
novim izmjenama Proračun iznosi 21.886.635,37 kn. Ovim izmjenama također se uključuje i manjak  
koji iznosi 315.472,94 kn. Člankom 2. definirane su promjene u posebnom dijelu Proračuna, a odnose 
se na povećanje prihodovne strane, pomoći dospjelih subjekata unutar općeg proračuna za 
sufinanciranje zaposlenih preko programa javnih radova. Donijeli smo odluku za pravo služnosti, gdje 
će mo temeljem Ugovora osigurati sredstva za naplatu prava služnosti prostora, tako da se također 
taj prihod uključije ovim izmjenama, pa je stavka prihodi od nefinancijske imovine povećava za 
1.507.511,03, a novi iznos stavke prihoda iznosi 19.732.511,03. Što se tiče rashoda poslovanja oni se 
povečavaju za 669.606,36 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine povečavaju se za 737.000,00 
kn. Dalje vidite pomoći iz državnog proračuna što se odnosi na sredstva od referenduma koja su 
naknadno isplaćena pa ukupno iznose 34.883,34 kn. Zatim otvaramo novu stavku za procjenu 
ugroženosti plana zaštite od požara . Što se tiče poslovne zone Brzdeljeva stavka se umanjuje u dijelu 
kapitalnog projekta i za nabavu dokumentacije. Također je maknuta stavka za sunačen elektrane koja 
iznosi 85.000,00 kn. Imali smo osigurano 350.000,00 kn za kupnju poslovnog objekta od 
Poljoprivredne zadruge Virje u Molvama i ovim izmjenama  stavka se povećava za 500.000 kn. Za 
uređenje i opremanje  zgrade u Novom Vinodolskom  također su osigurana sredstva. Za kupnju 
nekretnine na Trgu kralja Tomislava umanjuje se za 200.000 kn. Otvara se stavka za gradnju etno 
kuće u iznosu od 70.000 kn. Zatim se povećava stavka za održavanje javne rasvjete za 50.000 kn, 
sanacija divljih deponija za 17.000 kn, budući da imamo problem sa sanacijom divljih deponija, zbog 
samog krčenja raslinja i uređivanja oko jezera Sekuline otvorena je stavka koja će točno pratiti usluge 
tekućeg održavanja i uređenja samog okoliša oko jezera. Maknuta je stavka sanacija nerazvrstanih 
cesta u Repašu od 80.000 kn i Molve Gredama od 30.000 kn. Zatim za uređenje parkovnih površina 
na Trgu kralja Tomislava gdje se je navozila i razgrtala zemlja otvorena je nova stavka za te radove od 
87.000 kn. Što se tiče izgradnje nogostupa i sekundarne kanalizacije stavka je povećana  za 607.000 
kn, a stavka izgradnja glavne kanalizacije od 100.000 kn se skida. Za izgradnju oborinske vode u 
Marijanskoj ulici otvara se stavka od 85.000 kn. Povećava se stavka tekuće donacije u kulturi za 
40.000 kn i za javne potrebe u religiji odnosno tekuće donacije za vjerske zajednice za 36.000 kn. Za 
tekuće donacije u športu stavka se povećava za 34.038,09 kn. Promjene su i na javnoj rasvjeti,  za 
izgradnju kabelske javne rasvjete, gdje se stavka povećava za 250.000 kn. Na zadnjoj stranici vidi se i 
uključenje manjka od 2011. godine koji je iznosio 315.472,94 kn. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Fosić Stjepan – u Repašu smo za Nogometni klub otvorili stavku od 30.000 kn za uređenje tuš 
kabina i otvara se stavka za Ribičko društvou Repašu za nastršnicu od 30.000 kn. Također se za 
župnika otvara stavka gdje mora riješiti problem oko bunara i šahte za navodnjavanje kod kapelice.  
          Srećko Cenkovčan – pta kakav je plan za etno kuću? 
          Fosić Stjepan – plan je takav da bi mogli raditi i raspravljati, a ne zna se još gdje će se raditi 
kuća. Stavka je otvorena da se može raspravljati. 
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          Mijo Kovaček – budući da su ovo druge izmjene i dopune proračuna u 2012. godni,onaj 
prijedlog proračuna koji je donešen krajem prošle godine več sada ne lići na ništa. Ovo su dobre 
izmjene jer imamo povećanje prihoda i lijepi su iznosi sredstava, ali stavke za gospodarstvo i 
subvencije gospodarstvu su nula. Kapitalni projekti koji bi doprinjeli nekakvom razvoju ovoga sela se 
umanjuju , a povećavaju se rashodovne starane, gdje se kupuje imovina za koju, i samom javnom 
izjavom u medijima, se ne zna koja će joj biti namjena. Konkretno, radi se o kupnji poslovne zgrade 
od Poljoprivredne zadruge Virje i hale od Polera. Nisam protiv toga, ali ako se prenamjenjuje u nešto 
što ne donosi dohodak u proračun ne vidim svrhu kupnje te imovine.  Ako idemo po stavkama, 
kanalizaciju u Marijanskoj idemo raditi, a ne će biti u funkciji, kupovalo se je zemljište za septičku 
jamu na kraju ništa ni od toga i na kraju imamo kanalizaciju na koju se ljudi ne mogu priključiti, a 
problemi su i sa pročistačom koji nije dobro napravljen.  Poslovnu zonu Brzdeljeva smo podržali, a 
nije se napravilo ništa, bude se napravila trafostanica, a vidim umanjenje stavke što je pokazatelj da 
se ne bude ništa napravilo. Za Ključece i Konačku je bila priča da se ne može raditi jer Općina nije 
vlasnik dijela zemljišta da se naprave nogostupi i sada se ta stavka skida. 
          Stjepan Fosić – stavka Brzdeljeva stoji, moralo se je skinuti da do Velike Gospe napravimo 
Ključece i Konačku. Nije zatvorena stavka. U Marijanskoj ulici za septičku jamu ljudi ne žele pristati. Za 
mlin na Dravi od 2009. je bilo problema i sad smo dobili suglasnosti i dozvole da se može raditi. Dalje 
Općina Molve mora još 600.000 kn dati za Poler koji će biti isplaćen i dok smo vlasnici tek onda 
možemo raditi i raspravljati vezano za zapošljavanje. Što se tiče poslovne zgrade od P.Z. Virje ne mora 
biti galerija može ostati pekara i dalje o tome će vijeće donijeti odluku. Za sanaciju pročistača treba 
nam 3.000.000,00 kuna, a nitko nije rekao zašto se je dozvolilo da se tako napravi. Marijanska je 
županijska cesta gdje trebamo riješiti kantalabere i niskonaponsku mrežu da bi napravili rubnjake do 
kraja. Sada je ugovor sklopljen sa Žicom za Đurđevačku ulicu od kapelice do kraja, a Fides radi u 
Medvrtima. Za Ključece i Konačku smo dobli tek sada dozvole, natječaj je raspisan, a Bistra je prošla 
na natječaju i nadam se da će za deset dana, kada prođe rok za žalbu, početi radovi. 
          Mijo Kovaček – pita da li idu nogostupi na obadvije strane u Ključecima i Konačkoj.  
          Stjepan Fosić -  gdje se bude moglo idu sa obadvije strane. 
          Ivan Gregurić – načelnik je spomenuo da je Bistra imala najnižu ponudu što se tiče Konačke i 
Ključeca, a na prošlom vijeću smo imali tužbu gdje nas Bistra potražuje novčana sredstva koja nismo 
platili gdje smo vidjeli da je  Bistra  nekvalitetno napravila Đurđevačku ulicu jer tehnički nikad nije 
prošao. Znači dajemo posla firmi koja ne zadovoljava kvalitetom, bez obzira na najnižu cijenu. Da li 
nam je u interesu dati posla i još nas i tuže za nekakva potraživanja, a mi im dajemo posla i upitno je 
kako će napraviti posao. 
          Stjepan Fosić – Bistra nas ne će tužiti samo sam vam na prošlom vijeću dao na znanje da vidite 
gdje je problem. Tehnički je prošao, greške su popravili, samo je ostalo kod Balogovića gdje je on sam 
izbetunirao ispred kuće i maknuo zemlju. Pisali smo dopis i njemu i budemo poslali Policiji ako se ne 
riješi. 
          Marijan Jaković – nas vijećnike nemojte uplitati mi nećemo imati posla s policijom. Ako su oni 
bili plaćeni da posao naprave neka to naprave, a ako ne onda nemaju što raditi. Mišljenja sam da ni vi 
nemate što poduzimati protiv građana, jer ste vi tu voljom građana, nego ona firma koja je to morala 
napraviti. 
          Zdravko Ivančan – stalno ponavljamo iz vijeća u vijeće jedno te isto. Lani smo smanjivali 
određene stavke u izmjenama i  dopunama proračuna, Brzdeljevu već treću godinu skidamo. Također 
imamo poslovnu zonu na kojoj se ništa ne bude napravilo. Pošto je proračun povećan trebali smo 
nešto dati za gospodarstvo, a smatram da je iluzorno ići nešto raditi, graditi građevine za razvoj, svi 
osjećamo procvat i zaposlenje ljudi, a na kraju od toga ne bude ništa. Uspjevamo dvadeset miliona 
potrošiti na bedastoče. Treba završiti ulice i kanalizaciju staviti u funkciju, angažirati Polera da napravi 
bazena da taj pročistač radi. Vi kao načelnik bi na to trebali gledati ozbiljnije jer ipak imate veliku 
funkciju u Općini Molve. 
          Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku 2. na glasovanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 6 „SUZDRŽANIH“ donijelo 
IZMJENE I DOPUNE proračuna Općine Molve za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu 
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Točka 3. 
Razmatranje i donošenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2012. godini 
Točku obrazlaže Marina Džinić 
          Marina Džinić – u ovom Programu se u članku I.  točki III. točki 1., podtočki 1.2. brojka 
1.000.000,00 zamjenjuje brojkom 1.600.000,00 i u točki 3. Podtočki 3.2. brojka 200.000,00 
zamjenjuje se brojkom 450.000,00. U članku II. u točki IV. brojka  1.505.000,00 zamjenjuje se brojkom 
2.420.000,00 za potrebe građenja. U članku III. u točki VII. točki 1. podtočki 1.1. brojka 1.000.000,00 
zamjenjuje se brojkom 500.000,00 i u točki 1. podtočki 1.2. brojka 200.000,00 zamjenjuje se brojkom 
100.000,00, a odnosi se na poslovnu zonu Brzdeljeva. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku 3. na glasovanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 6 „SUZDRŽANIH“ donijelo 
PROGRAM o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Molve u 2012. godini 
 

Točka 4. 
Razmatranje i donošenje Programa održavanje komunalne infrastrukture na području Općine 

Molve u 2012. godini 
  
          Marina Džinić – ovo su promjene koje prate program. U Programu održavanje komunalne 
infrastrukture u točki III. točki 3. podtočka 3.2. i 3.3. se brišu. U istoj točki III. točki 4. podtočki 4.1. 
brojka 50.000,00 zamjenjuje se brojkom 67.000,00, u točki 6. podtočki 6.1. brojka 50.000,00 
zamjenjuje se brojkom 56.000,00, u točki 7. podtočki 7.1. brojka 70.000,00 zamjenjuje se brojkom 
120.000,00, u istoj točki III. iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi uređenje okoliša oko jezera 
Sekuline – 60.000,00 kuna. u istoj točki III. iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi: Uređenje 
parkovnih površina na Trgu kralja Tomislava – 87.000,00 kuna. 
          Marijan Ivančan  - vezano za nerazvrstane ceste, to je bilo predviđeno da bi se javili na natječaj 
od Saparda. Da li smo se javili na taj natječaj? A bio je uvjet da imamo predviđena sredstva. 
          Stjepan Fosić – nismo se javili jer je trebalo sve napraviti i isfinancirati, a mi nismo imali stavku. 
Tek kad bi sve napravili onda bi se mogli javiti. Što se tiče zavoženja poljskih puteva ima još sredstva 
za pošljunčiti sve ostale puteve. 
          Zdravko Ivančan – pita načelnika zašto je na javnu površinu, odnosno puteve koji su javna 
površina nagurana velika količina šljunka, zemlje što nije moguće kositi. Da li će to Općina pošpricati 
jer raste šikara, nije u redu da se bankine ne budu mogle pokositi?  Mislim da treba naći nekakav 
modus tko će to pokositi jer to ljudi ne mogu pokositi. Bankine izgledaju kao seča u šumi. Samo 
uređujemo centar, a okolna mjesta i ulice ne.  
          Stjepan Fosić – odgovara da bi neki ljudi trebali znati o komunalnom redu i kako vlasnik mora 
održavati svoje površine. Ići će se pošpricati sve javne puteve i bude se riješilo.  
          Marijan Jaković – moramo za iduću godinu, kroz odbore, na neki način potaknuti  raspravu i 
doći do rješenja da bankine koje nisu naše, površine koje nisu naše, nego privatan posjed, da ih na 
neki način i samo kućanstvo i vlasnika nekretnine, stimuliramo da ih održavaju za cestovni promet. Ja 
isto očistim iza ljudi koji to neprave, ali ja mislim da je to posao načelnika i službi, a ako mislite da 
trebate pomoć kolege su spremene. Što se tiče javnih puteva ima raznih oblika vlasništva, ali većina 
su u vlasništvu Općine Molve koji su javno dobro, te ih mogu koristiti svi stanovnici, a da to ne 
plaćaju. Međutim problem je taj da nisu u vlasništvu Općine Molve pa se nismo mogli javiti ni na 
natječaj, jer to su pojedini dijelovi određene čestice,  a taj cestovni pravac sastoji se od više različitih 
čestica i kao takav automatski ne može biti na natječaju, jer za bilo kakve fondove čestica mora imati 
jedan katastarski broj, a ako ih ima više treba prisutpiti parcelaciji i objedinjavanju, te stavljanja cijele 
parcele u jednu česticu. Nije se uspjelo u tri godine prepisati na Općinu Molve i to je razlog što 
nemamo ni građevnu dozvolu, ni uporabne dozvole, te tako sukladno zakonu ni ne djelujemo. Tako je 
bilo prije, na žalost tako je i sada. Mislio sam da će mo uspijeti to nekako promijeniti  međutim mi 
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smo slabi kako smo bili i prije. Ja više nisam htio čekati i tražio sam načelnika i vijećnike da se ide u 
gradnju te ulice, jer nema razloga da se 11 godina vozimo po potrganom asfaltu zbog toga što 
općinski službenici, pravnici i osobe koje primaju plaću svaki mjesec , ne rade svoj posao ili ga ne 
naprave. Najmanje bi trebalo biti da neke osobe dobe otkaz zato jer pojedine čestice nisu prepisane 
na Općinu Molve. Ono što je najvažnije je to da poboljšamo odvodnju voda, jer je ulica kritična, a ja 
se nadam da će mo dobiti asfalt do kraja. 
          Stjepan Fosić – navodi da Hrvatske šume čiste kod Vujkovića, pa sam ih pozvao na razgovor i 
zamolio da očiste i  u Molve Gredama oko šume i bankine. 
          Marijan Jaković – ja sam za to da mi kao vijeće napravimo program i kupimo traktora da kosimo 
sami bankine, pa ne moramo moliti Hrvatske šume i županijske ceste za održavanje. Moramo naše 
komunalno društvo osposobiti da trajno održava Općinu Molve i da ima trajni izvor sredstava bez 
obzira na rentu i sve druge strese koji se događaju. 
          Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 4. na glasovanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 4 „SUZDRŽANA“ donijelo 
PROGRAM  o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Molve u 2012. godini 
 

Točka 5. 
Razmatranje i donošenje Plana gradnje vodnih građevina na području Općine Molve u 2012. godini 

 
          Marina Džinić – u ovom Planu gradnje vodnih građevina na području Općine Molve u točki II. 
točka 1. Mijenja se i glasi: Gradnja sekundarne kanalizacije u Đurđevačkoj ulici – 100.000,00 kuna.  U 
istoj točki točka 2. Mijenja se i glasi: Gradnja sekundarne kanalizacije u ulicama Ključeci, Konačka i Trg 
braće Radića – 80.000,00 kuna. U istoj točki iza točke 2. dodaju se nove točke 3. i 4. koje glase: 
 3. Produžetak vodovodne mreže 35.000,00 kuna, 4. Izgradnja oborinske odvodnje u Marijanskoj ulici 
– 80.000,00 kuna.  
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik daje 
točku 5. na glasovanje. 
                    Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 4 „SUZDRŽANA“ donijelo 
PLAN o izmjeni i dopuni Plana gradnje vodnih građevina na području Općine Molve u 2012. godini 
 
 

Točka 6. 
Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi na području Općine 

Molve u 2012. godini 
 
          Marina Džinić – u ovom Programu mijenja se jedna točka, a odnosi se na tekuće donacije KUD-u 
Molve. U točki IV. točki 1. brojka 80.000,00 zamjenjuje se brojkom 120.000,00. U istoj točki IV. točka 
8. briše se te točke 9.,10.,11. i 12. postaju točke 8.,9.,10. i 11.  
          Stjepan Fosić – ovo povećanje odnosi se na to što se mora kupiti narodna nošnja koja im je 
potrebna za nastupe, budući da posuđuju iz drugih općina čizme i cipele. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Srećko Cenkovčan -  potaknuo bih vas na razmišljanje da li je dobro ili nije dobro za sljedeću 
godinu u proračunu osigurati sredstva za udžbenike. Budući da su oni isti četiri godine mi bi sa 
otprilike 150.000 kn riješili udžbenike roditeljima, ali uz modus koji sam prije predlagao, odnosno ako 
tko uništi udžbenik mora kupiti novi. Što bi bilo dobro uz ove radne bilježnice koje Općina kupuje. 
          Budući da više nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 6. na glasovanje 
          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 4 „SUZDRŽANA“ donijelo 
PROGRAM o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi na području 
Općine Molve u 2012. godini 
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Točka 7. 
Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba u športu na području Općine Molve u 2012. 

godini 
 
          Marina Džinić – ovim Programom javnih potreba u športu u točki III. točki 2. Brojka 40.000,00 
zamjenjuje se brojkom 70.000,00. U točki 3. brojka 27.500,00 zamjenjuje se brojkom 45.000,00, u 
točki 4. Brojka 10.000,00 zamjenjuje se brojkom 40.000,00 i u točki 6. Brojka 15.000,00 zamjenjuje se 
brojkom 21.538,09. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
           Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 7. na glasovanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 4 „SUZDRŽANA“ donijelo 
PROGRAM o izmjenama Programa javnih potreba u športu na području Općine Molve u 2012. 
godini         
 

Točka 8. 
Razmatranje i donošenje izmjena plana nabave Općine Molve za 2012. godinu 

 
         Marina Džinić – ovim izmjenama plana nabave za 2012. godinu pojedine stavke su se 
promijenile. Stavka u proračunu koja je osigurana na poziciji R115- izgradnja sekundarne kanalizacije 
u Molvama, u Đurđevačkoj ulici gdje su sredstva bila 200.000 kn sada su umanjene izmjenama 
proračuna za  100.000 kn. Zatim pozicija R118- izgradnja nogostupa u ulicama Ključeci, Konačka, 
P.Preradovića i M.P.Miškine imali smo stavku od 1.000.000,00 kn koja je povećana na 1.600.000,00 
kn. Zatim smo smanjili uređenje poslovne zone Brzdeljeva i to dio koji se odnosi na samu izgradnju sa 
1.000.000,00 kn na 500.000,00 kn i projektnu dokumentaciju koja je bila 200.000 kn sada iznosi 
100.000 kn. Sada  je novi iznos 600.000 kn. Zadnje su pozicije R106 i R108 – gradnja kabelske javne 
rasvjete u Molvama, u ulicama Petra Preradovića i M.P.Miškine gdje je stavka povećana na 
535.000,00 kn. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik daje točku 8. na glasovanje 
          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 4 „SUZDRŽANA“ donijelo 
IZMJENE PLANA NABAVE Općine Molve za 2012. godinu 
 
 

Točka 9. 
Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2011. godinu 
 

          Marina Džinić – statutom Dječjeg vrtića „Pčelica“ određeno je da Upravno vijeće Dječjeg vrtića 
donosi Odluku o raspodjeli dobiti. Budući da je dječji vrtić vlasništvo Općine Molve i kao proračunski 
korisnik smatram da vijeće mora biti upoznato o odluci o raspodjeli rezultata, jer sredstva koja ima u 
Financijskom planu su osigurana iz proračuna Općine Molve. Ovom odlukom vraćamo se na godšnji 
izvještaj o izvršenju gdje smo konstatirali da je vrtić ostvario višak prihoda poslovanja u iznosu od 
35.604,24 kn, te da je imao manjak prihoda od nefinancijske imovine u tekućoj godini u iznosu od 
14.252,35 kn gdje se također uključuje i manjak iz prethodne 2010. godine u iznsu od 1.024,74 kn. 
Kada se to dvoje zbroji ispada manjak prihoda od nefinancijske imovine s 31.12.2011. godine bio 
15.277,09 kn. Konačni rezultat poslovanja bio je višak prihoda poslovanja koji se raspodjeljuje za 
pokriće ovoga manjka, a ostatak će biti za podmiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 
2012. godini  od 7.500,00 kn, a 12.827,15 kn koristit će se za podmirenje rashoda poslovanja tijekom 
2012. godine. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 9. na glasovanje. 
Zdravko Ivančan i Martin Kovačić otsutni prilikom glasovanja. 
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          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 11 glasova „ZA“ donijelo 
ZAKLJUČAK o suglasnosti na Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 
za 2011. godinu 
 

Točka 10. 
Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na Izmjene financijskog plana dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve za 2012. godinu 
 
         Marina Džinić -  ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana uključuje se i ovaj rezultat 
poslovanja kao i Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja koje je donijelo Upravno vijeće vrtića. Ono 
što se zapravo mijenja su prihodi poslovanja koji su umanjeni za 9.000,00 kn tako da novi plan iznosi 
1.560.100,00 kn, rashodi poslovanja su povećani za 3.827,15 kn i rashodi za nabavu nefinancijske 
imovine povećavaju se za 7.500,00 kn sukladno ovoj Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja. Što se 
tiče izvora financiranja sredstva koja su osigurana u proračunu i dalje ostaju 1.374,100,00 koja se ne 
mijenjaju. Prihodi po posebnim propisima iznose 186.000 kn i uključuje se izvor financiranja, a to je 
rezultat višak  prihoda iz prethodnog razdoblja od 20.007,15 kn. Promjene obuhvaćaju  stavku 
materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje otvara se u iznosu od 1.000,00 kn, zatim stavka 
sitnog iventara od 1.827,15 kn i  stavka ostale usluge povečavaju se za 1.000,00 kn. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 10. na glasovanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 13 glasova „ZA“ donijelo 
ZAKLJUČAK o suglasnosti na Izmjene financijskog plana dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2012. 
godinu 
 

Točka 11. 
Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na odluku o upisu djece u Dječji vrtić 

„Pčelica“ Molve za ped. godinu 2012/2013 
 

          Ivan Molnar – u jaslicama je 15-ero djece, u maloj mješovitoj grupi  27- ero i u starijoj 
mještovtoj grupi je 30- ero što je ukupno 72 djece. Ima dvoje djece više od kapaciteta. Sva djeca su 
upisana bez primjenjivanja kriterija. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
        
         Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 11. na glasovanje. 
         Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 13 glasova „ZA“ donijelo 
ZAKLJUČAK o suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić „Pčelica“ Molve za ped.god. 
2013/2013. 
 

Točka 12. 
Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na Odluku o visini regresa za godišnji odmor 

zaposlenicima  Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve u 2012. godini 
 

          Stjepan Fosić – neka vijeće odlući o regresu. 
          Ivan Molnar – upravno vijeće je donijelo svoju odluku o visini regresa za godišnji odmor u 2012. 
godinu u iznosu od 2.000,00 kuna kako je bilo i prošlih godina. 
         Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Marijan Ivančan – nisam protiv regresa, ali mi smo kupili odmaralište i na neki način bi morali 
regulirati da se  omogući djelatnicima korištenje besplatnog smještaja u tom odmaralištu, na ime 
regresa.  
          Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje prijedlog Odluke na glasovanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 12 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ donijelo 
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ODLUKU o suglasnosti na Odluku o visini regresa za godišnji odmor zaposlenicima Dječjeg vrtića 
„Pčelica“ Molve u 2012. godini 
 

Točka 13. 
Razmatranje Izvješća i donošenje Zaključka o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge 

prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesece siječanj, veljača, 
ožujak i travanj 2012. godine 

 
          Stjepan Fosić – ima svakakvih aktivnosti i problema posebno je bilo na crkvenom brijegu gdje je 
velečasni imao svakakvih neugodnosti i prijetnje. Policija na tome radi i nekako rješava tu 
problematiku opijanja u kasnim noćnim satima. 
              Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
             Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 13. na glasovanje. 
            Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 13 glasova „ZA“donijelo 
ZAKLJUČAK o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području 
Policijske postaje Đurđevac za mjesece siječanj, veljača, ožujak i travanj 2012. godine 
 

Točka 14. 
Pitanja i prijedlozi 

         Predsjednik daje riječ Marini Džinić da obrazloži vijeću tijek kupnje nekretnine u Novom 
Vinodolskom i hale od Polera. 
 
         Marina Džinić – što se tiče kupnje zgrade u Novom Vinodolskom, natječajem je bilo definirano 
što je predmet natječaja. To je bila Zgrada, dvije zgrade, tri garaže, dvorište ukupne površine 490 čhv, 
s time da onima koji su se javili na natječaj slijedila je uplata jamčevine od 516.552,25 kn. Općina 
Molve javila se je na natječaj povodom prodaje s time da cijena ponude te zgrade iznosi 5.165.522,48 
kn. Ponuda za kupnju je bila dostavljena 26. travnja i 27. travnja je bila zaprimljena u Novi Vinodolski. 
Nakon toga 06. svibnja slijedila je Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine i ona 
je dostavjena Općini Molve 10. svibnja 2011. godine kojom oni potvrđuju prijem najpovoljnije 
ponude. Od 16.-20. svibnja slijedili su pregovori oko izgleda kupoprodajnoga ugovora  koji je bilo 
zaključen 20.svibnja 2011. god. Ugovorom se zapravo definirala dinamika plaćanja i krajnji rok isplate 
koji je bio 30. travanj 2012. god. Općina je u 2011 godini isplatila po ugovoru 1.741.945,88 kn, a 
uključujući odvjetničke usluge i porezna rješenja ukupno je uplaćeno 2. 080.000,00 kn. Nakon toga, 
do 13. travnja 2012. god. isplatili smo još po ugovoru 2.400,000,00 kn.  Nakon toga smo proslijedili 
dopis zahtjev za produljenje otplate kupoprodajne nekretnine gdje smo zatražili da nam se promijeni 
dinamika plaćanja, odnosno ispunjenje ugovorene obveze, od 30. travnja do krajnjeg roka 20.lipnja 
2012. Do tog dana dug je iznosio 1.023.576,60 kn koji je plaćen 16. svibnja 2012. U međuvremenu 
prije plaćanja dobili smo njihov odgovor  i potpisani dodatak ugovora o kupoprodaji nekretnine gdje 
nam produljuju plaćanje do 30. svibnja ali će nam za kašnjenje zaračunati zateznu kamatu koja još do 
danas nije plaćena.  Općina Molve platila je cjelokupni iznos od 5.165.522,48 kn. 
          Stjepan Fosić – napominje da će danas ili sutra biti napravljena uknjižba, gdje je Općina Molve 
gruntovni vlasnik.  U zgradi su posloženi sanitarni čvorovi, dvije tuš kabine i tri wc-a i riješena je 
kuhinja, te je kupljeno ukupno trideset kreveta i dio namještaja za dnevni boravak. Također je zgrada 
okrečena izvana i iznutra. Također napominje da bi se zaposlile dvije žene na dva mjeseca koje bi 
čistile i održavale zgradu kada bi došle udruge i sl.,a to su Marija Mičurin i Nadica Peić iz Molvi. 
          Marina Džinić – što se tiče kupnje zgrade od Polera, sam natječaj je bio objavljen u novinama 
19. prosinca 2011 od strane Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Općina Molve je dala ponudu na 
natječaj dana 19. prosinca s time da je nakon toga dobila zapisnik o otvaranju ponuda gdje je 
konstatirano da Općina Molve zadovoljava sve uvjete javnog natječaja, te je slijedila obavijest o  
prijedlogu ugovora o kupoprodaji te nekretnine. Sam ugovor o kupoprodaji bio je sklopljen na iznos 
od 1.349.957,36 s time da je Općina morala na dan potpisa ugovora isplatiti 10% od kupoprodajne 
cijene u iznosu od 121.496,16 kn. preostali iznos kupoprodajne cijene iznosi 1.093.465,47 što je bilo 
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obvezno isplatiti u roku od 120 dana od potpisivanja ugovora. Općina je 19. ožujka 2012. isplatila tih 
10%, sljedeća isplata bila je 01. lipnja 2012 od 500.000 kn. Preostali iznos za platiti je 593.465,47 kn. 
          Jaković Marijan – pita načelnika neka se izjasni da li će vijećnici dobiti laptope da se više ne 
kopiraju materijali za vijeće, jer je s tim puno posla, a ovo je jednostavanije i puno jeftinije, 
učinkovitije i bolje. 
          Stjepan Fosić – nema problema oko laptopa, bude se išlo u nabavu i sve će se odraditi. 
          Martin Kovačić – neka mi netko odgovori, budući da sam novi, već 16 godina slušam o javnim 
radovima, prije je Jata radila, a naši obrtnici nisu, sada će raditi Bistra. Mene zanima zakonska 
regulativa natječaja, koja komisija odlučuje, tko ju je birao i zašto se mora zakonski prihvatiti najniža 
cijena? 
          Marijan Jaković – natječaj ne radi ni načelnik ni računovodstvo, već licencirana osoba zaposlena 
u Općini Molve, a to je pročelnica Mirjana Matoš, sukladno zakonu. Tu je Vladimir Šešet koji vodi 
javnu nabavu pa će nam objasniti. 
          Vladimir Šešet – na snazi je novi zakon o javnoj nabavi od 01.01.2012. procedura je takva da 
početak javne nabave ide ako je procijenjena vrijednost veća od 70.000 kn bez pdv-a. Procjenjenu 
vrijednost radi projektant u troškovniku. Odlukom općinskog načelnika kreće se sa objavom poziva na 
nadmetanje u službenom glasniku narodnih novina i na internet stranici Općine Molve. Prije toga se 
izrađuje troškovnik koji dobijemo od projektanta i izrađuje se dokumentacija za nadmetanje za bilo 
koje vrste radova. Kada se to sve dostavi ide se na objavljivanje poziva na nadmetanje na internet 
stranicama narodnih novna,a  rok za dostavu ponuda je najmanje 20 dana. Kada rok istekne ide se na 
otvaranje ponuda, za ove naše radove izgradnja nogostupa, otvaranje je  bilo  28.05 u 12,00 sati za 
koje je zaprimljeno 6 ponuda od firmi Kro-Grad iz Sv. Ivana Zeline, Segrad, Bistra, Ceste iz Varaždina i 
Gratit logistika iz Virja. Najnižu ponudu imala je Bistra u tom postupku gdje se samo gleda cijena i da 
li je ponuda cjelovita, nakon toga ide pregled i ocjena ponuda što sam danas završio, dalje slijedi 
zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda gdje se gleda računska kontrola i ispravnost ponuda. Nakon toga 
ide odluka o odabiru protiv koje postoji rok za izjavljivanje žalbe koji iznosi 10 dana, odnosno rok 
mirovanja je 10 dana nakon te dostave. Kada svi rokovi završe radi se ugovor o javnoj nabavi, ugovor 
za objavljivanje stručnog nadzora i nakon toga radovi mogu početi. Još traje rok mirovanja. U 
otvaranju ponuda su sudjelovali Srećko Cenkovčan, Ivan Molnar i ja. 
          Marijan Ivančan – pita koja je razlika između tri najpovoljnije ponude? 
          Vladimir Šešet – najjeftinija ponuda iznosila ja 992.000 kn sa PDV-om, sljedeća je 1.000,000 kn, 
a treća je 1.100.000 kn. 
          Marijan Jaković – ovdje se pita između ostaloga i o uspješnosti tvrtke, po tom bodovanju 
načelnik je trebao odustati od Bistre jer je ona već radila u Molvama i nije dobro izvršila radove. 
          Vladimir Šešet – u ugovoru o javnoj nabavi se može napisati osiguranje, kvaliteta izvedenih 
radova, nadzor i u tom trenutku načelnik može odlučiti. Ovlašteni predstavnici koje je imenovao 
načelnik daju prijedlog odabira, oni ne daju konkretno koga će izabrati. Odabir i odluku o odabiru 
donosi načelnik. 
          Ivan Gregurić – na prošlom vijeću sam dao zamolbu od nogometnog kluba za pomoć za što je 
vijeće donijelo odluku, a vidio sam da u proračunu nije predviđena stavka  već da je načelnik donio 
zaključak da se to isplati iz redovnih sredstava nogometnog kluba. Napomenuo bih da se na idučem 
vijeću stavi jedna točka o nogometnom klubu na dnevni red, jer ako netko hoće da se ja maknem 
nema smisla da se obračunava preko nogometnog kluba, te da nogometni klub trpi. Ove godine bi 
Nogometni klub trebao slaviti 55-tu godišnjicu i bila bi tragedija da on ispadne na rang niže jer na ovaj 
način i s ovim novcem se Nogometni klub ne može voditi. Mi imamo četiri mlade ekipe, imamo 
seniore, veterane i nitko ništa ne želi raditi u klubu kao ni pomoći. Bile su prijave gospodarskoj 
inspekciji, inspekciji rada, sada je prijava Uskoku i znam da je to usmjereno više protiv mene nego 
protiv kluba.  Ja sam se spreman maknuti iz kluba ali neka on bude ponos sela, a ne sramota. 
         Stjepan Fosić -  dali smo novac iz redovnih sredstava jer je trebalo interventno spašavati i da se 
prebrode problemi. Budu išle izmjene pa će se posložiti, a vi u klubu te probleme riješite, ja u klubu 
nisam i nemam veze s nogometom. Stvari ne štimaju jer molvarci ne igraju i nije problem dati im 
200,00 kuna po utakmici. Nitko ga ne igra srcem nego iz interesa. 
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          Mijo Kovaček – pitao bi za dane Općine Molve gdje vidim da su zadnje tri godine ukinjene 
dodjele javnih priznanja i ne znam koji je razlog. Da li se ove godine razmišlja o dodjeli javnih 
priznanja? Budući da o tome odluku donosi vijeće dajem na vrijeme na razmišljanje. 
          Stjepan Fosić – nije problem da za 10 dana sazovemo jedno vijeće oko dogovora za dodjelu 
priznanja. 
          
          Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik vijeća zatvorio je sjednicu u 11,21 sati. 
 
KLASA: 021-05/12-01/04 
URBROJ: 2137/17-12-2 
 
ZAPISNIČAR:              PREDSJEDNIK: 
Danijela Plemenčić         Marijan Jaković  
 
__________________         _______________________ 


