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Z A P I S N I K  
s 56. Sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 28. rujna 2012. godine 
 

          Sjednica je održana u zgradi Društvenog doma Općine Molve, Trg kralja Tomislava bb, u Sali za 
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/12-01/08, URBROJ: 2137/17-12-1 od 24. rujna 
2012. godine. 
          Sjednicu je u 9,00 sati pozdravivši sve prisutne otvorio predsjednik Općinskog vijeća ( u daljnjem 
tekstu: Predsjednik) Marijan Jaković, te prepustio vođenje sjednice zamjeniku Martinu Kovačić. 
          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, prisutan od 09,06
          9. Đuro Šadek, 

 h, 

         10. Martin Kovačić, potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Molve, 
         11. Srećko  Cenkovčan, prisutan od 09,09
         12. Marijan Ivančan,   

 h, 

         13. Josip Cenkovčan. 
 
          Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni 
          1. Stjepan Fosić, općinski načelnik 
          2. Marina Džinić, viši savjetnik za financije i računovodstvo, 
          3. Mirjana Tomec, ravnateljica Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve, 
          4. Mirjana Matoš, pročelnica u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve, 

prisutna od 10,15 h 

          5. Ivan Gregurić, zamjenik načelnika 
          6. Danijela Plemenčić, kao zapisničar. 
 
         Potpredsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 56. sjednice Općinskog vijeća 
nazočno 11/13  članova Općinskog vijeća, te vijeće može pravovaljano odlučivati. 
          Predsjednik općinskog vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 55. sjednice općinskog 
vijeća. 
              Zapisnik s 55. Sjednice općinskog vijeća usvojen je JEDNOGLASNO. 
               
 
          Potpredsjednik općinskog vijeća upitao je želi li tko od vijećnika dati dopunu dnevnog reda. 
          Budući da nije bilo nadopune predsjednik vijeća predložio je slijedeći 
 

DNEVNI RED 
  
1. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2012. godinu, 
2. Razmatranje i donošenje: 
     2.1. Programa o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  
             infrastrukture na području Općine Molve u 2012. godini, 
     2.2. Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
             području Općine Molve u 2012. godini, 
     2.3. Programa o izmjenama  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na 
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          području Općine Molve u 2012. godini, 
     2.4. Programa o izmjeni Programa javnih potreba u športu na području Općine Molve u 2012.  
             godini, 
3. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2012. godinu, 
4. Razmatranje i donošenje: 
     4.1. Odluke o odobravanju pomoći za školovanje redovnim učenicima i studentima s područja  
              Općine Molve u 2012. Godini, 
     4.2. Odluke o sufinanciranju prijevoza redovnih učenika srednjih škola i studenata s područja  
              Općine Molve u školskoj godini 2012/2013., 
5. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i 
druge prekršajne porblematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesec kolovoz 2012. 
godine, 
6. Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg 
vrtića „Pčelica“ Molve za 2012. godinu, 
7. Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića 
„Pčelica“ Molve za pedagošku godinu 2012/2013., 
8. Razno.    
 
          Dnevni red prihvaćen je JEDNOGLASNO. 

 
Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2012. godinu 
 

           
          Marina Džinić – ovo su treće izmjene i dopune Proračuna za 2012. godinu. Ovim izmjenama i 
dopunama Proračuna povećava se ukupan  proračun Općine Molve za 258.276,12 što je točan iznos 
sredstava koje Oćina potražuje od Porezne uprave za poreze na promet nekretnina. Ukupni prihodi i 
primici , te paralelno rashodi i izdaci i manjak, ovim rebalansom iznose 22.144.911,49 kn. Ta sredstva 
rasoređena su na pojedine stavke rashoda, tako da su povećani  rashodi za materijal i energiju od 
26.673,18 kn što se odnosi i na nabavku službene odjeće za djelatnike po programu javnih radova, 
povećane su tekuće donacije za 30.000 kn, također je povećana stavka za postrojenja i opremu za 
80.000 kn, povečava se stavka procjena ugroženosti plana zaštite od požara, dalje imate pomoći koje 
su bile planirene Selskom komunalnom društvu, umanjuju se za cijeli iznos od 100.000 kn, stavka 
uređenje poslovne zone Brzdeljeva smanjuje se za 300.000 kn, sljedeća izmjena odnosi se na 
izgradnju etno kuće koja se odgađa do daljnjega, odnosno može se uključiti u izmjene proračuna za 
2013. godinu, sljedeća izmjena odnosi se na stavku održavanje javne rasvjete gdje su nabavljene led 
svjetiljke što iznosi 40.000 kn, zatim imate sljedeću izmjenu koja se odnosi na kapitalni projekt 
asvaltiranje kolnika u Molvama ulice Ključeci, Konačka i Trg braće Radića gdje je stavka 450.000 kn, 
dalje je program javnih potreba u religiji gdje povećavamo tekuću donaciju Župi Molve za 10.000 kn, 
programska djelatnost Športa također se povećava za 68.801,94 kn, sljedeće izmjene odnose se na 
javne ustanove predškolskog odgoja ,što se odnosi na Dječji vrtić „Pčelica“ Molve, a povečala se 
ukupna vrijednost sredstava koja će se doznačiti na žiro račun proračunskog korisnika od 86.301 kn. 
To je sve što se tiče izmjena i dopuna Proračuna. 
          Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Zdravko Ivančan – govori se da se štedi, da se je ušparalo na svakojoj stavci za 100.000-190.000 
kn, a otvaraju se nove stavke i ne znam iz kojeg razloga. Imamo poslovnu zonu Brzdeljevu na kojoj se 
već treću godinu ništa ne radi, a od 1.500,000 kn koje smo bili predvidjeli nije se ništa napravilo osim 
nekakvih puteva koji se cijelo vrijeme prekapaju, zatrpavaju i  rade ispočetka . Vidim da se na 
gospodarstvu isto smanjuje stavka za 500.000 kn i ne znam zašto je to prioritet da se na gospodarstvu 
štedi, a naša je obveza da pomognemo našim gospodarstvenicima, poljoprivrednicima, obrtnicima, a 
ne samo da pojedinci sudjeluju u proračunu već cijela Općina jednolično. 
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          Stjepan Fosić – prekapamo stvari koje smo naslijedili, imovinsko pravni odnosi nisu riješeni. 
Sada su konačno riješeni i ove godine budemo isplatili za trafostanicu. Tri godine je trajalo izvlaštenje. 
Idemo na stavke koje se grade i rade. 
          Mijo Kovaček –tražim informativno da se razjasni. Na prihodovnoj strani ,  gdje se planira 
prihod od nefinancijske imovine od 300.000 kn, što pretpostavljam da se odnosi na zemljište u 
Selinama, u kojoj je fazi to zemljište?  Drugo pitanje, budući da je Općina Molve kupnjom stekla nove 
nekretnine, da li je Općina  stupila u posjed tih nekretnina, a budući da ih netko koristi, da li imamo 
ugovorom riješeno da oni plaćaju najamninu, odnosno da li je regulirano korištenje tih porstora, 
budući da smo sve platili? 
          Stjepan Fosić – što se tiče Selina pitanje je da li će se prodati , a gruntovno je vlasnik Općina 
Molve. Problem je spor koji vodi dr. Bušić i ostli koji tuže Općinu kako bi stekli pravo na put, to je još 
sporna stvar, što vodi advokat u Zadru. Novi Vinodolski je isplaćen i Općina je gruntovni vlasnik, 
prijašnji vlasnik koristi jednu prostoriju za Blagajnu, a struju nismo prepisali i ono što su molvarci   
koristili u ljeti, još uvjek plaćaju oni. Što se tiče Polera, Općina je gruntovni vlasnik i napisali smo  
dopis da se iseli do 05. listopada 2012. Također smo gruntovni vlasnik od zgrade Poljoprivredne 
zadruge Virje, ali je sporan jedan dio dvorišta koji se vodi kao društvena imovina što isto sređuje 
advokat i čekamo svaki dan da se riješi. Na sljedećem vijeću budemo imali točku vezano za 
Poljoprivrednu zadrugu Virje gdje će mo odlućiti što dalje s pekarom i trgovinom. 
          Mijo Kovaček – ovdje vidim novu stavku za asvaltiranje kolnika u Ključicima, Konačkoj i Trg 
braće Radića, a to je županijska cesta. Ako mi asvaltiramo cestu neka nam oni vrate novac sljedeće 
godine, odnosno neka ih osiguraju u svojem Planu. 
           Stjepan Fosić – što se tiče ovih ulica one su riješene prostornim planom i to je cesta Općine 
Molve, a mi smo Žuc-u za uzvrat dali cestu od Ine. Što se tiče radova, oni nadam se  idu dobro, a 
poslagujemo slivnike i kanalizacijske šahte koji su napravljeni prije tri, četiri godine, a koje ne stoje 
ravno i moramo ih trgati i slagati da bude ulica lijepa i ravna.  
          Mijo Kovaček – znači ova cesta Ključeci Konačka i Trg braće Radića više nije županijska cesta. 
          Zdravko Ivančan –  bojazan mještana je takva da tih 450.000 kn neće biti dovoljno. Ja isto 
gledam, napravljen je asvalt gdje treba sloj asvalta ići 30 cm, vi znate koliko košta kvadrat asvalta i 
mislim da to ne bude izgledalo kako treba za 450.000 kuna po ovom kako je napravljeno sada, ali vi 
ste tako zamislili neka se onda tako i završi. Druga stavka za koju sam htio pitati je naša gospodarska 
zona, gdje makivamo stavku za gospodarstvo, pitao bih što je sa odlukom vijeća za isplatu suša? Evo 
danas su me pitali kada će se to isplatiti. 
          Stjepan Fosić -  i ja bih kao svatko od nas 500,00 kuna, samo mi recite iz koje stavke? Šta 
budemo maknuli, prvo smo se trebali dogovoriti jer za proračun niste glasali, ni za oplodnju junica, a 
sada ste borite. Idemo plaćanje vrtića staviti 100% i skinuti umjetno osjemenjivanje. Svi bi tjeli 500,00 
kuna po hektru. Recite iz koje stavke će mo dati novac. 
          Zdravko Ivančan – nije primjereno da je sada tu objašnjavam ili nešto govorim. Stavku ste 
skinuli za Brzdeljevu, ja sam dao prijedlog da cijelo vijeće zajednički cijelom selu pomogne. 
Predsjednik vijeća je javno u centru rekao „Zdravko ti stavi točku na vijeće svi će mo glasati“. Vi se 
dvoje troje razgovarate i donosite odluke za cijelo vijeće i ne poštujete odluke vijeća. Pitajte nas, 
imate odbore za financije, ali oni moraju samo po vašim napucima raditi da vi možete dalje 
raspolagati s novcima, što je na žalost tako načelniče. 
          Stjepan Fosić – ja niti jednu odluku nisam donio sam, a dogovarali smo dok se radi proračun u 
12 mjesecu. Kada smo vas sve pozvali, znači vijećnike i mjesne odbore, tada ste rekli da tražimo 
pomoć jer mi ne znamo što raditi. Strpite se pet-šest mjeseci pa budete vladali. Dođite u 12 mjesecu 
kada se slaže proračun,tada morate sudjelovati. 
          Marijan Ivančan – gdin. Kovaček mi je dao ideju vezno za asvaltiranje ceste, gdje ima obveza od 
županijskih cesta. Da i je to iskorišteno? 
          Stjepan Fosić – nije iskorišteno. 
          Zdravko  Ivančan – bila je stavka u županijskom proračunu. 
          Marijan Ivančan -  tražim da se donese zaključak, stupi u kontakt sa Županijskim cestama, 
pozove se na njihov plan i da se iskoriste ta sredstva. 
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          Zdravko Ivančan – zašto smo mi uopće mijenjali županijsku cestu u našu? Mi moramo dati 
500.000 – 1.000.000 svojih novaca, a mogla je to županija napraviti. Zašto sebi stavljati obveze ako 
imamo svoju cestu. 
          Stjepan Fosić – mogu ti odgovoriti. Konačku i Ključece mi održavamo, čistimo snijeg, a 
županijska je cesta, sada kad je naša ne idemo u popravak one ceste za koju su nas tužili i za koju smo 
plaćali održavanje 3.000.000 kuna.  
          Marijan Jaković – uvaženi kolega mi smo 2009. godine u jesen imali tri sastanka, gdje su bili svi 
predsjednici stranaka osim nažalost HSS-a, ali su bili predstavnici koje je poslao župan, u vezi 
županijskih cesta, a između ostaloga i ovih cesta i bio je gdin. Janah kao glavni i odgovorni čovjek za 
financiranje.  Trebate se kolega prisjetiti da je bila potpisana primopredaja i gdje je čovjek jasno i 
glasno rekao da nema nikakvih ugovora niti obveza Županijskih cesta za sufinanciranjem ili 
financiranjem bilo kakvih cesta osim prometnica koje su u njihovom vlasništvu i koje oni redovito 
održavaju, krpaju i poravnavaju. Dakle nitko nije ništa planirao kao ni platio i sufinancirao iz tog 
proračuna, niti se  mi imamo nečemu nadati. Zamjena je napravljena izvrsno i zahvaljujem se 
načelniku što je uspio svojim znanjem i mudrošću na taj način zamjeniti ceste i nadam se da u idućem 
proračunu budete uvrstili da ispred „malog sela“ ide kružni tok i da budemo dotjerali cestu u jednu 
suvremenu prometnicu. Što se tiče naših cesta, ja sam tražio 2009.-te da ona ide u cjelokupnu 
rekonstrukciju od Đurice do Medvedičke no nažalost predsjednici koalicijskih stranaka to nisu 
prihvatili i mi to nikada nismo ugradili u dokumente ove Općine, gdje smo trebali zajednički, dakle 
županijskim proračunom i proračunom Općine Molve i Novog Virja ugraditi i izvršiti cjelokupnu 
rekonstrukciju prometnice. Što se tiče naše ceste sada, ja se ne slažem i nije točno i nije istinito da su 
građani ovog sela nezadovoljni , postoje možda dvije tri kuće što je objektivno i sasvim uredu da 
netko misli da to na drugi način treba rediti jer imaju različita mišljenja kako bi to trebalo biti. 
Načelnik je rekao mi smo preuzeli tu odgovornost i odgovaramo za tu cestu da se tako gradi, možda 
ona nije tako lijepa kako se govori, ali je u svakom slučaju funkcionalna. Mi smo u izmjenama 
projekta i građevne dozvole izgradili novi kolnički trak, ovo je nova cesta koja ima različitu dimenziju 
u odnosu na prošlu staru cestu po kojoj smo se vozili 40 godina, ona ni po širini ni po visini i pravcu ne 
odgovara dimenzijama koje su bile prije, dakle mi gradimo i izgradit će mo svi skupa na čelu sa ovim 
općinskim vijećem i ovo općinsko vijeće je ovo izglasalo i gradi novu cestu u Ključecima i Konačkoj. 
Što se tiče financija, poravnavanje je izlicitirano u cijeni izvođača, odnosno ne plaća ga dodatno ovo 
vijeće nego ga plaća izvođač koji je to izlicitirao, da li će mu biti dovoljno ili ne to je njegova stvar i to 
ne spada u grupu dodatnih radova . Ja sam vama prije rekao da nema kanalizacije i sada se gradi ta 
kanalizacijska mreža, ići će 30 novih šahta i to ne budu dodatni radovi ti slivnici se jesnostavno 
moraju napraviti iz razloga da može funkcionirati odvodnja iz kolničkog traka i pješačkih staza što je 
nužnost i potreba i to je ključni trenutak koji se ovaj tjedan izvodi. I dalje se budemo susreli s 
problemom kao u Marijanskoj zbog neizgrađenog sustava kanalizacijske mreže, a Općina je dozvolila 
priključivanje na neizgrađenu kanalizacijsku mrežu koja nema  uporabnu dozvolu i koja nije u pravoj 
funkciji, a zašto nije, zato jer kada se kapacitet kanalizacijske mreže napuni ona više nema mogućnost 
odvodnje i dotok do pročistača nego jednostavno ljudima prodire u kuće jer je prekinjena na tri 
mjesta. Zato ako bilo tko govori o Marijanskoj ulici pogotovo ako piše u novine neka prvo pita obetlj 
Frančić kojima se ispričavam ispred općinskog vijeća i obitelji Kolarić koji svake godine nekoliko puta 
doživljavaju kartazu. Sada trebamo biti vrlo oprezni sa ulicom M.P.Miškine tako vas molim da se 
prihvate ove izmjene, da može ići na natječaj i da se može projektirati radi izgradnje kanalizacijskog 
sustava do kraja jer ona nema kapacitet za dvije strane kao ni za cijelu ulicu. Dakle poravnavanje vrši 
izvođač i ne ide iz našeg proračuna. Samo se plaćaju slivnici kojih nema.  
Županija nikad ne bi izgradila novu cestu oni bi samo poravnavali asvalta, a mi bi ostali na starim 
visinama. Mi svi skupa smo izgradili novu odvodnju s kojom će biti i sada problem kada dođe velika 
kiša ulica bude plivala, ali znatno manje nego prije. Mi  11 godina čekamo ovog asvalta, a velika 
večina mještana ovoga sela s ponosom govore svaka čast. 
          Zdravko Ivančan –  kada sam se pozivao na ovu cijenu, nisam htio ništa nagađati, nego sam htio 
reći da ne bi izašlo isto kao sa Đurđevačkom ulicom, gdje su određeni ljudi potpisali preuzimanje, ali 
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nakon toga smo imali prijetnju tužbom od te iste firme koja sada izvodi  ove poslove, pa kada se bude 
preuzimalo neka se vodi briga o tome da ne bi opet plačali nekakve naknadne radove.  
          Stjepan Fosić – za Đurđevačku je bio sklopljen ugovor, koji ja nisam potpisao, da se po svakoj 
situaciji zadržavalo 5%, prilikom preuzimanja rekao sam Bistri da napišu kamatu što nismo platili 
godinu dana i više, a tehnički pregled nije prošao  zbog Borisa Balogovića koji je na cesti, odnosno 
javnoj površini, izbetonirao rubnjake po svojoj volji. On je službeno obaviješten od Općine da to 
makne. 
Budući da više nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik vijeća daje točku 1. na glasovanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 11 glasova „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“ donijelo 
IZMJENE I DOPUNE Proračuna Općine Molve za 2012. godinu 
 
 

Točka 2.1. 
Razmatranje i donošenje 

Programa o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Molve u 2012. godini 

 
          Marina Džinić – ovaj program prati rebalans Proračuna, a radi se o tome da su sredstva koja su 
bila planirana za izgradnju nogostupa  u ulicama Petra Preradovića i M.P.Miškine zamjenjuju  rijećima 
Trg braće Radića i stavka se umanjuje sa 1.600,000 na 1.200,000 kn. Uvedene su i nove podtočke 
„Izgradnja pješačkih staza i kolnih prilaza u ulicama M.P.Miškine 430,000 kuna“ i „Asvaltiranje kolnika 
u ulicama Ključeci, Konačka i Trg braće Radića 450.000 kuna“. 
Točka 2. Podtočka 2.1. odnosila se na asvaltiranje Trga kralja Tomislava od škole do zadruge gdje su 
bila osigurana sredstva u proračunu od 120.000 kuna, ona se sada zamjenjuju brojkom od 83.000 kn. 
Člankom 2. Ovoga programa definira se ukupan iznos koji se mijenja za odvajanje sredstava programa 
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, također se mijenja izvor financiranja iz razloga 
što ove naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu od 19.500 kn se osiguravaju  za 
izgradnju pješačkih staza i kolnih prilaza u ulici M.P.Miškine. 
          Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Budući da nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik vijeća daje točku 2.1. na glasovanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 11 glasova „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“ donijelo 
PROGRAM o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Molve u 2012. godini 
 

Točka 2.2. 
Razmatranje i donošenje 

Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Molve u 2012. godini 

 
          Marina Džinić -  ovaj program obuhvaća samo jednu promjenu. Otvarala se je nova stavka u 
sklopu programa održavanja komunalne infrastrukture, a ona se veže za nabavu opreme za uličnu 
rasvjetu za modernizaciju javne rasvjete u iznosu od 40.000 kn. 
          Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Budući da nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik vijeća daje točku 2.2. na glasovanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 11 glasova „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“ donijelo 
PROGRAM o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Molve u 2012. godini 
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Točka 2.3. 
Razmatranje i donošenje 

Programa o izmjenama  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na 
području Općine Molve u 2012. godini 

 
         Marina Džinić -  ovaj program odnosi se na financiranje proračunskog korisnika Dječjeg vrtića 
„Pčelica“ Molve. Zadnjim rebalansom sredstva koja su bila predviđena iznosila su 1.374.100 kn, ovim 
rebalansom osiguravaju se sredstva u proračunu u iznosu od 1.460.401 kn. 
          Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Budući da nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik vijeća daje točku 2.3. na glasovanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 11 glasova „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“ donijelo 
PROGRAM o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Molve u 2012. godini 
 
 
 

Točka 2.4. 
Razmatranje i donošenje 

Programa o izmjeni Programa javnih potreba u športu na području Općine Molve u 2012. 
godini 

 
          Marina Džinić -  u ovom programu mijenjaju se tekuće donacije u skladu sa kapitalnim 
donacijama za financiranje udruga koje su športskog karaktera.  Tekuće donacije za šport koje su se 
odnosile u sklopu ostalih tekućih donacija temeljem zamolbi, osigurane su u iznosu od 15.000 kn, a 
ovim izmjenama povećavaju se za 12.000 kn tako da sada iznose 27.000 kn. Košarkaškom klubu 
„Bistra“ Molve stavka se povećava za 10.000 kn, Nogometnom klubu „Mladost“ Molve stavka se 
povećava za 20.000 kn i otvaraju se dvije stavke, a to su kapitalne donacije za športska ribolovna 
društva u iznosu od 56.891.54 kn. Ukupan iznos sredstava koji se planira osigurati u proračunu 
Općine Molve u sklopu programa djelatnosti športa iznosi 752.340,03 kn. 
          Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Budući da nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik vijeća daje točku 2.4. na glasovanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 12 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ donijelo 
PROGRAM  o izmjeni Programa javnih potreba u športu na području Općine Molve u 2012. 
godini 
 

Točka 3. 
Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2012. godinu 

 
          Marina Džinić – dio koji se odnosi na izmjene odnosi se na dvije stavke vezano za gradnju 
nogostupa u Molvama gdje su sredstva bila osigurana u iznosu od 1.600.000,00 kn sada smo tu 
stavku izgradnja nogostupa u Molvama ulice Ključeci, Konačka i Trg braće Radića smanjili na 
1.200.000,00 kn jer smo otvorili stavku koja se odnosi na asvaltiranje navedenih ulica u iznosu od 
450.000 kn i mijenjala se stavka izgradnja komunalne infrastrukture za poslovnu zonu Brzdeljeva gdje 
je bila otvorena stavka i za projektnu dokumentaciju, međutim sada će samo ići isplata po ugovoru i 
tu su sredstva gdje osiguravamo 300.000 kuna. ovo novo što se tiče plana nabave, spomenula sam 
asvaltiranje kolnika za ulice Ključeci, Konačka i Trg braće Radića, također moramo osigurati sredstva u 
proračunu prije nego što idemo u javnu nabavu za izgradnju nogostupa i kolnih prilaza u Molvama u 
ulici M.P.Miškine gdje se predviđa iznos od 430.000 kuna.  
          Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Budući da nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik vijeća daje točku 3. na glasovanje 
          Općinsko vijeće Općine Molve JEDNOGLASNO je donijelo 
Izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu 
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          Marijan Jaković otsutan od 10,03 h 
 

Točka 4.1. 
Razmatranje i donošenje 

Odluke o odobravanju pomoći za školovanje redovnim učenicima i studentima s područja 
Općine Molve u 2012. godini 

 
 
          Mirjana Matoš – radi se o pomoći koja bi ostala u  istom iznosu kao što su bila predviđena za 
prošlu školsku godinu. Dakle za  učenike srednjih škola s prebivalištem na području Općine Molve u 
iznosu 300,00 kuna mjesečno te dodatnih 50,00 kuna za završeni razred s vrlo dobrim uspjehom, 
odnosno dodatnih 100,00 kuna za završeni razred s izvrsnim uspjehom,te redovni i izvanredni 
studenti  u iznosu od 700,00 kuna mjesečno te dodatnih 100,00 kuna za završenu godinu studija s 
vrlo dobrim uspjehom, odnosno dodatnih 200,00 kuna za završenu godinu studija s izvrsnim 
uspjehom. Isto tako su ostala i ograničenja da studenti ne smiju biti stariji od 27 godina i ne mogu se 
odobriti sredstva parcijalno upisanim i ponavljačima. 
                   Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Srećko Cenkovčan – čuo sam na radiju da je za studente 500,00 kuna a ne 700,00 kn. Možda 
nisam dobro čuo. 
          Ivan Gregurić – prije je bilo 500,00 kn 
          Srećko Cenkovčan – s time ste srednjoškolce smanjili a studentima povećali 
          Ivan Gregurić – bilo je 500,00 kn za studente plus 100,00 i 200,00 kn, a ne 700,00. 
          Mirjana Matoš – ispričavam se pogrešno je upisano, znači isto je kao i prošle godine 300,00 za 
srednjoškolce i 500,00 za studente. 
          Zdravko Ivančan – mene smeta isto kao i lani, da oni koji studiraju uz rad, što znači plačaju stdij, 
da su njima ukinuli pomoć što mi nije jasno zašto jer je to najviše petero ljudi, a nama je u svakom 
slučaju treba biti drago da imamo što više obrazovanih ljudi koji žive na Općini Molve i doprinose 
svojim znanjem, što više ako netko radi i hoće studirati.  
          Martin Kovačić – prije je bilo redovnim učenicima odnosno vanrednim studentima. Imamo 
vanredne studente koji moraju redovno polaziti studij i dobro znamo da puno fakulteta smanjuje 
kvote redovnih studenata tako da si čim više naplate upisnina. Međutim događa se to da ti vanredni 
studenti su zapravo redovni studenti koji moraju prisustvovati svakom predavanju i moraju dobiti 
potpis za predavanje, oni nemaju indeksicu što znači da nemaju hranu i plaćaju 7.500 kn godinu. Tako 
da bi njima trebalo dati novac, a ne redovnim studentima i mislim da se u ovoj točci treba nešto 
promijeniti.  
          Stjepan Fosić – strpite se, proračun je za par mjeseci, napravite program, ako ga izglasate nema 
problema.    
    
          Budući da više nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik vijeća daje točku 4.1. na glasovanje 
          Marijan Jaković i Mijo Kovaček otsutni prilikom glasovanja. 
          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ donijelo        
ODLUKU o odobravanju pomoći za školovanje redovnim učenicima i studentima s područja 
Općine Molve u 2012. godini 
 
          Ivan Gregurić – htio bih reći da sam se zalagao još prošle godine da izvanredni studenti imaju, 
što se tiče kredita sada i nepovratnih sredstva,  jednaka prava kao i redovni studenti, jer po meni su 
izvanredni studenti oni koji su molvarci koji tu žive i budu ostali u Molvama, a mi financiramo 
redovne studente. Znači isfinanciramo studenta i on ode iz Molvi u Zagreb i od njega nemaš ništa, 
dok izvanredni su večinom stanovnici Općine Molve i oni ostaju u Molvama a njihov broj je zanemariv 
tako da nebi trebalo biti pitanja što se tiče novaca. 
          Zdravko Ivančan -  kada se je radio novi pravilnik o odobravanju pomoći za školovanje 
učenicima i studentima, bio sam protiv toga da ide na takav način, već sam bio više za kredit, iz 
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razloga što smo taj kredit mogli jednom odlukom, kada završe školovanje, poništiti i dati im obvezu 
da poslije svojega školovanja ostaju na području Općine Molve i zaposle se. Ni sada ja nisam protiv 
ove odluke, ali mladi odlaze i mi gubimo svake godine jednu generaciju koja se ne će vratiti, tako da 
naše selo odumire i mi imamo novac ali nemamo za koga raditi ni nogostupe ni kanalizaciju. 
 

 
 

Točka 4.2. 
Razmatranje i donošenje 

Odluke o sufinanciranju prijevoza redovnih učenika srednjih škola i studenata s područja 
Općine Molve u školskoj godini 2012./2013. 

 
          Mirjana Brkljačić – Vlada RH je donjela odluku krajem kolovoza kojom je predvidjela iz svojega 
proračuna financiranje putovanja  učenika srednjih škola unutar svake županije, ali odluke traje samo 
četiri mjeseca odnosno do 31.12.2012. Tako smo i mi ograničili našu odluku za redovne učenike koji 
odlaze u srednje škole na području naše županije kojima se dio sufinancira iz državnog proračuna i 
županijskog proračuna i odredili da se dio sufinancira iz našeg proračuna odnosno preostali dio od 
50,00 kn koji je važeći za bilo koje mjesto na području naše županije.  
U članku V. Odluke  učenicima koji ne polaze u srednju školu u našoj županiji daje se iznos od 200,00 
kuna za deset mjeseci i isto tako redovni studenti dobivaju 250,00 kuna mjesečno za deset mjeseci.  
          Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Srećko Cenkovčan – ovom odlukom zakinuti su učenici koji se školuju na području naše 
županije, ali ne putuju već su na stanu. Recimo člankom V. regulirano je 200,00 kuna za one koji ne 
idu u školu na području naše županije, tako bi se i ovima koji su na stanu mogla osigurati sredstva jer 
moraju doći do stana. 
          Mirjana Brkljačić – oni će kupiti mjesećnu kartu i mi će mo im vratiti  iznos na taj način, bez 
obzira što ne putuju svaki dan. 
          Budući da više nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik vijeća daje točku 4.2. na glasovanje 
          Marijan Jaković otsutan prilikom glasovanja. 
          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 
ODLUKU o sufinanciranju prijevoza redovnih učenika srednjih škola i studenata s područja 
Općine Molve u školskoj godini 2012./2013. 
 
 

Točka 5. 
Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira 
i druge prekršajne porblematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesec kolovoz 2012. 

godine 
          Martin Kovačić – navodi da je u materijalima sve vezano uz ovu toču i pita da li se tko javlja za 
raspravu. 
          Budući da nije bilo prijava za raspravu, potpredsjednik vijeća daje točku 5. na glasnovanje. 
           Marijan Jaković otsutan prilikom glasovanja. 
          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 
 ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne 
porblematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesec kolovoz 2012. godine 
 

Točka 6. 
Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg 

vrtića „Pčelica“ Molve za 2012. godinu 
 
          Marina Džinić -  Ovim izmjenama i dopunama povećava se stavka prihoda poslovanja u iznosu 
od 86.301,00 kn za što se sredstva za financiranje osiguravaju iz proračuna Općine Molve.  Od toga je 
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za rashode poslovanja povećanje za 33.178,75 kn, a za rashode za nabavu nefinancijske imovine 
odnosno opremanje vrtića za  53.122,25 kn. Člankom 2. definirani su izvori financiranja dječjeg vrtića 
tako da se mijenjala stavka koja se odnosi na opće prihode i primitke, a obuhvaća financiranje dječjeg 
vrtića od strane Općine Molve, tako da novi iznos financiranja iznosi 1.460.401,00 kn. Ovim člankom 
također su definirani izvori prihoda i primitaka gdje je navedena tablica plana rashoda poslovanja i 
rashoda za nefinancijsku imovinu za 2012. godinu. Do promjena je došlo zato što je ove godine bila 
naručena kuhinja, perilica, dodatne kamere, te dva stola za prematanje što iznosi 53.122,25 kn i 
također su izvršene usluge tekućeg održavanja što se odnosi na pomicanje ograda od dvorišta vrtića i 
izvršena je usluga procjene opasnosti na radnom mjestu i mikroklime u dječejm vrtiću što je bila 
obaveza ravnateljice. 
          Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Budući da nije bilo prijava za raspravu, potpredsjednik vijeća daje točku 5. na glasnovanje. 
           Marijan Jaković otsutan prilikom glasovanja. 
          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je donijelo 
ZAKLJUČAK o suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 
2012. godinu 
 

Točka 7. 
Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve za pedagošku godinu 2012/2013. 
 
          Mirjana Tomec – u materijalima imate godišnji plan napomenula bih da smo ove pedagoške 
godine upisali 24 nove djece, od prošle godine ostalo ih je 48 što znači da imamo ukupno 72 djece. 
Ove godine provodit će se kratki program učenja engleskog jezika trenutno je osmero djece 
zainteresirano. Malu školu posebno nemamo ali sam navela da je organizirano jer je većina 
predškolske djece uključeno u program koji se provodi u vrtiću. Po grupama vidite da ima puno djece 
što je preko standarda, upisali smo svu djecu i nismo odbijali nikoga. Moram spomenuti da sam 
planirala dva tv prijamnika što je već nabavljeno, morali bi kupiti tepihe po grupama, dva klima 
uređaja i računala za rad i za grupe jer postoje razne igrice za djecu koje su edukativne. Planiramo da 
će biti nabavljene ležaljke i krečenje cijelog donjeg dijela vrtića. Trebamo obnoviti i cjelokupni 
namještaj koji je nabavljen još 1996. god. 
            Potpredsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Mijo Kovaček – informativno tražim odgovor na jedno pitanje koje se vrti od početka mandata. 
Da li vi kao ravnateljica ovjeravate račune i vidite ih ili ovjeravate samo naloge platnog prometa? 
Imam informaciju da vi samo dolazite kada vas pozovu potpisati virman, a račune ne vidite. 
          Mirjana Tomec – ja potpisujem i račun i virman i još jedna osoba ima pravo potpisa, a to je Mira 
Molnar. 
          Ivan Gregurić – skrenuo bih vam pažnju da troškovi vrtića iznose 1.600.000,00 kn za ovu godinu 
na 72 djece to iznosi 2.285,00 kuna po djetetu što znači da se to povečalo za 70% a roditelji 
participiraju samo 250,00 kuna. 
          Mirjana Tomec – ovi radovi koji su napravljeni utječu na visinu ekonomske cijene i ekonomska 
cijena bude velika, a mi smo na upravnom vijeću razgovarali da kada se nabavlja bilo kakva oprema 
zašto ta sredstva ne bi bila u vlasništvu Općine onda ne bi utjecalo na ekonomsku cijenu. Na cijenu 
vrtića ne utjeće vrtić već odluku o cijeni donosi općinsko vijeće. Ona je 250,00 kuna i vi znadete da 
drugi vrtići imaju puno veće cijene itd. stalno se govorilo o povećanju a to nije na nama. 
          Mijo Kovaček – ekonomska cijena vrtića je jedna kategorija, participacija roditelja je druga 
kategorija odnosno politička odluka. Tu odluku donosi vijeće i iznos može biti 0,00 i može biti puna 
ekonomska cijena. Za našu informaciju ekonomska cijena boravka djeteta u vrtiću je najviša na 
području Koprivničko-križevačke županije. Nismo uskladili plaće sa službama koje se bave takvom 
djelatnošću i sa određenom kategorizacijom radnih mjesta, odnosno veće su nego u drugim dječjim 
vrtićima. Sve stavke ne ulaze u ekonomsku cijenu, a računovodstvo zna koji elementi ulaze u izračun 
ekonomske cijene, a mi smo s tom cijenom od 1.300 otišli na 1.800 kn i ne znam koji su razlozi. Lani je 
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potrošeno na održavanje  više od 100.000 kn, ove godine 80,000 kn, a roditelji se žale da djeca 
nemaju igračke u vrtiću. 
          Mirjana Tomec – što se tiče naših plaća one nisu veće od ostalih vrtića. Koeficijenti između 
radnika u našem vrtiću su različiti. Npr. koeficijent gđe. Marjanović je nakon premještaja 2,5 za 
srednju stručnu spremu dok moj odgajatelj sa višom stručnom spremom ima isto koeficijent 2,5. 
          Zdravko Ivančan – ravnateljica je spomenula zapošljavanje dotične gospođe, zanima me na koji 
način je ona došla u vrtić, jer ste s time automatski povečali troškove. Isto tako lani smo raspravljali o 
Miri Molnar da se zaposli na ugovor, da li je ona za stalno zaposlena budući da je potpisnik. Zanima 
me koji kriteriji moraju udovoljavati , da li je to određeni broj djece, budući da je  deset zaposlenih? 
          Mirjana Tomec – gđa. Marjanović je premještena iz Općine u Dječji vrtić. Napravljena je 
sistematizacija radnih mjesta. Mi imamo tri skupine i na svaku skupinu po zakonu idu dva odgajatelja, 
imamo jednu kuharicu, jednu spremačicu i gđa. Marjanović je deveta. Mira Molnar je bila prijavljena 
na određeno vrijeme dok nije diplomirala i položila stručni ispit, a budući da je medicinska sestra 
Marija Valentić otišla u mirovinu na njezino mjesto je došla Mira Molnar koja je na natječaju 
zadovoljila sve uvjete. 
          Budući da više nije bilo prijava za raspravu, potpredsjednik vijeća daje točku 7. na glasovanje     
          Općinsko vijeće Općine Molve JEDNOGLASNO je donijelo 
ZAKLJUČAK o suglasnosti na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 
pedagošku godinu 2012/2013. 
 

Točka 8. 
Razno 

          Mirjana Brkljačić – napominje da je od Županije došla odluka o priključenju na vodovod. Budući 
da nije bila izglasana na našemvijeću Županija je donjela odluku kojom regulira postupak priključenja 
na komunalne vodne građevine na području Općine Molve. Ta odluka još nije na snazi ali kreće osmi 
dan od objave u službenom glasniku. 
          Zdravko Ivančan – ja sam znao da je to na Županiji i da će do toga doći i mene smeta što smo se 
mi tako postavili. Predsjednik vijeća je rekao da nas oni ne mogu na ništa prisiliti, a ja sam se uvjek 
zalagao da na Molvama uvjeti za  priključenje na vodu i plin i sve ostalo budu minimalni. Sada po ovoj 
odluci ne znam na koji način mi to budemo promijenili jer ima puno ljudi koji nemaju ni građevnu 
dozvolu i bude im problem sve platiti, a prije svega imamo bušotine koje su enormno pokvarile vode. 
          Srećko Cenkovčan- zanima me u kojoj je informatizacija rada vijeća i nabava računala za 
vijećnike. 
 
Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga potpredsjednik vijeća zatvorio je sjednicu u 10,58 sati. 
 
 
 
 
KLASA: 021-05/12-01/08 
URBROJ:  2137/17-12-2 
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Danijela Plemenčić          Marijan Jaković 
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