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  Z A P I S N I K  

s 63. Sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 27. ožujka  2013. godine 

 

          Sjednica je odrţana u zgradi Društvenog doma Općine Molve, Trg kralja Tomislava 

bb, u Sali za sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/13-01/04, URBROJ: 

2137/17-13-1 od 22. oţujka  2013. godine. 

          Sjednicu je u 9,14 sati, pozdravivši sve prisutne, otvorio predsjednik Općinskog 

vijeća ( u daljnjem tekstu: Predsjednik) Marijan Jaković 

 

          Sjednici su nazoĉni ĉlanovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

          1. Marijan Jaković, predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve, 

          2. Anto Marić, 

          3. Brankica Gregurić, opravdano otsutna 

          4. Draţen Kolarić,  

          5. Ivan Molnar,  

          6. Mijo Kovaček,   

          7. Zdravko Ivančan,  

          8. Josip Peti,  

          9. Đuro Šadek, 

         10. Martin Kovačić, potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Molve,opravdano 

otsutan 

         11. Srećko  Cenkovčan, 

         12. Marijan Ivančan,    

         13. Josip Cenkovčan. 

 

          Osim ĉlanova Općinskog vijeća, sjednici su nazoĉni 

          1. Stjepan Fosić, općinski načelnik 

          2. Ivan Gregurić, zamjenik načelnika 

          3. Marina Dţinić, računovodstvo, 

          4. Danijela Plemenčić, kao zapisničar. 

  

           

 

           Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 63. sjednice 

Općinskog vijeća nazočno 11 od 13  članova Općinskog vijeća, te vijeće može 

pravovaljano odlučivati. 

                    Predsjednik općinskog vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 61 i 

62.. sjednice općinskog vijeća. 

           IVAN GREGURIĆ – u svojoj raspravi sam istakao da smanjeni odštetni zahtjev 

prema Općini Molve  ne znači da je  šteta za Općinu  Molve zaista manja, već da se 

smanjenje odnosi na mjenice u iznosu preko 3 milijuna kuna za koje nas tuži Croatia 

banka. Dakle ne radi se smanjenju rente kako piše u zapisniku, stoga molim da se 

zapisnik ispravi u smislu, da se odštetni zahtjev umanjuje jer nije okončan sudski proces 

između Općine Molve i Croatia banke, a da će u konačnici šteta nastala za Općinu Molve 

biti oko 5,6 milijuna kuna tj. iznos kojim se je i do sada baratalo. 

            MARIJAN IVANĈAN – ja bi postavio pitanje iz kojih razloga se krši Statut 

Općine Molve , a time i zakon , tako da se je saziv za 62. sjednicu raznosio u petak , a 

sjednica je bila u ponedjeljak, a u našem Statutu lijepo piše da saziv mora biti  upućen 

najmanje pet dana prije održavanja sjednice neznam kakva je to sada najedanput 

hitnost, evidentno je da se išlo na ruku samo nekima koji su direktno pozivani da daju 

zamolbe za subvenciju kamata na poduzetničke kredite. 

           STJEPAN FOSIĆ -  Vi se gospodine Ivančan trebate odlučiti gdje živite u 

Molvama ili Koprivnici i gdje Vam se trebaju materijali slati. 

              Zapisnik s 61 i 62. Sjednice općinskog vijeća usvojeni su  JEDNOGLASNO. 
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             Predsjednik općinskog vijeća upitao je želi li tko od vijećnika dati dopunu 

dnevnog reda. Budući da nije bilo dopuna, predsjednik vijeća predložio je sljedeći 

 

        

DNEVNI RED 

  

1. Pitanja vijećnika 

 

2. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju: 

2.1. Izvješća o radu načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2012. godine 

2.2. Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i ureĎaja  komunalne 

infrastrukture na području Općine Molve u 2012. godini 

2.3. Izvješća o izvršenju Programa odrţavanja komunalne  infrastrukture na području Općine 

Molve u 2012. godini 

2.4. Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za 

2012. za razdoblje srpanj - prosinac 2012. godine  

3. Razmatranje i donošenje: 

3.1. Zaključka za Financijske izvještaje Dječjeg vrtića "Pčelica"  Molve  za razdoblje od 

01. siječnja do 31. prosinca 2012.   

3.2.    Zaključka za Godišnji obračun Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

za 2012. godinu 

3.3.  Zaključka o suglasnosti na Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Dječjeg vrtića   

„Pčelica“ Molve za 2012. godinu  

 

4. Razmatranje i donošenje: 

4.1.  Zaključka o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvještaja Proračuna Općine Molve 

za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2012.  godine 

4.2. Zaključka o prihvaćanju Konsolidiranih Financijskih izvještaja Općine Molve za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012.  godine 

4.3. Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Molve 

za 2012.  godinu 

4.4. Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Molve za 2012. godinu 

 

5. Razmatranje i donošenje: 

5.1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2013. godinu godinu i  projekcije za 

2014. i 2015. godinu 

5.2. Programa o izmjenama i dopuni Programa gradnje objekata i ureĎaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Molve u 2013. godini 

5.3. Programa o izmjeni Programa unapreĎenja stočarstva i zaštite zdravlja pučanstva 

na području Općine Molve u 2013. godini 

5.4. Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Molve u 2013. godini 

5.5. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine 

Molve u 2013. godini 

5.6. Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi 

na području Općine Molve u 2013. godini 
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6. Razmatranje i donošenje Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Molve u 2012. godini 

7. Razmatranje i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Molve u 2013. godini  

8. Razmatranje i donošenje Statuta Općine Molve 

9. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju imovine Općine Molve na upravljanje 

Selskom komunalnom društvu Molve 

Predloženi dnevni red prihvaćen je JEDNOGLASNO 

 

Toĉka 1. 

Pitanja vijećnika 

 

 

Marijan Ivanĉan  -  postavlja pitanje, tko je donio odluku o otvaranju trgovine u 

poslovnom prostoru koji je bio vlasništvo PZ Virje , a sada je kupnjom od strane Općine 

Molve dat na upravljane Selskom Komunalnom Društvu. 

Stjepan Fosić  -  odgovara da je odluku donijelo Općinsko Vijeće Općine Molve čime se 

vijećnik Marijan Ivančan nije sloţio i traţi da se navede na kojoj je sjednici  donešena 

odluka o otvaranju trgovine. 

Zdravko Ivanĉan – ne sjećam se da je Vijeće  Općine donijelo odluku o otvaranju 

trgovine, a takoĎer me interesira da li je kupljena oprema za pekaru, priča se da je 

plaćeno 200 tisuča kuna, drugi vele 350 tisuča kuna, pa bih molio da nam direktorica 

Selskog Komunalnog Društva to pojasni. TakoĎer me interesira pošto je jedna točka 

dnevnog reda , donošenje Odluke o davanju imovine Općine Molve ( zgrada u Novom 

Vinodolskom ) na korištenje Selskom komunalnom Društvu. Interesira me na koji način 

mislimo nakon 1.srpnja o.g. financirati ureĎenje zgrade kad više Općina ne bude smjela 

davati Selskom Komunalnom Društvu kapitalne donacije. 

Stjepan Fosić – odgovara - nije istina da je plaćeno 350 tisuća kuna koliko je oprema 

procjenjena, osnovano je povjerenstvo u kojem su bili: Josip Cenkovčan, Đuro Šadek, 

Anto Marić, Draţen Kolarić, oni su odglasali da se oprema kupi nisam ja. Ali tom kupnjom 

smo postigli da od 1.srpnja o.g. preuzimamo i trgovinu u Repašu, a moram Vas podsjetiti 

da je prema ugovoru Zadruga Virje ima pravo biti u tom poslovnom prostoru bez 

naknade  20 godina. 

Zdravko Ivanĉan – Imam upit jednog obrtnika ,da mu se konkretno novčano pomogne 

da bi mogao dalje poslovati, jer će u protivnom biti prisiljen zatvoriti trgovinu. Radi se o 

gospodinu Matovini. 

Stjepan Fosić -  Matovini je pomognuto što se tiče fiskalne kase i to je riješeno. 

Zdravko Ivanĉan – Da li  ima negdje spisak radnika koji se primaju na javne radove, 

navodno se prima 40 radnika  i tko mi moţe objasniti kakvi su to radovi na odrţavanju 

kulturne baštine. 

Stjepan Fosić – Ne znam uvjete su propisivali na Zavodu za zapošljavanje. 

U  raspravi su još sudjelovali: Marijan Ivančan, Marijan Jaković, Zdravko Ivančan, Ivan 

Gregurić, Josip Cenkovčan, Zdravko Ivančan. 

Pošto su pitanja vijećnika iscrpljena sjednica je nastavljena prema dnevnom redu. 

 

 

Točka 2.1. 
 

 Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju: 

Izvješća o radu naĉelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2012. godine 

Stjepan Fosić -  U izvještajnom razdoblju kao Općinski načelnik Općine Molve, u okviru 

svog djelokruga, obavljao sam izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji 

su mi povjereni Zakonom, utvrĎivao prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće , 
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davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata  koje Općinskom vijeću upute drugi 

ovlašteni predlagači , izvršavao i osiguravao izvršenje općih akata općinskog vijeća, 

upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Molve kao i prihodima i 

rashodima Općine Molve. Usmjeravao sam djelovanje i rad Jedinstvenog upravnog odijela 

Općine u obavaljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad , 

te obavljao i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Općine i aktima Vijeća.  

    Općina je sudjelovala u Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja osoba s 

područja Općine Molve , te su  u 2012. godini zaposlene ukupno 33 osobe što je Općina 

sufinancirala sa 69.778,23 kuna. 

    Za potrebe vatrogastva i civilne zaštite je ukupno utrošeno 64.568,92 kuna. 

    Što se tiće gospodarstva sklopljeni su ugovori sa HEP-om za izgradnju trafostanice u 

poslovnoj zoni Brzdaljeva i poslovnoj zoni Molve Istok. Prema tim ugovorima uplaćeni su 

predujmovi od 100.000,00 kuna za Brzdaljevu i 50.000,00 kuna za Molve Istok. 

     IzraĎeno je idejno riješenje za turističko rekreacijski kompleks uz rijeku Dravu. 

     U drugom polugodištu je takoĎer isplaćen preostali iznos od 480.000,00  kuna za 

kupnju poslovne zgrade od PZ Virje. 

     Nastavljeno je sa radovima i ureĎenjem nekretnine u Novom Vinodolskom. 

     Za rad Turističke zajednice Općine Molve u drugom polugodištu je potrošeno 

40.000,00 kuna. 

     Nastavljeno je sa subvencijama u poljoprivredi i za tu namjenu je ukupno je utrošeno 

313,750,00 kuna. 

     Što se tiče odrţavanja objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture i rekonstrukcije 

javne rasvjete, najznačajniji utrošak rashoda se odnosi na usluge tekućeg investicijskog 

odrţavanja.( odrţavanje graĎevinskih objekata, zelenih površina, ureĎenje okoliša oko 

jezera Čingi Lingi i Sekuline, zimska sluţba i dr.) , a ukupno je utrošeno 1.018.225,06 

kuna. 

     Izvedeni su radovi na ureĎenju kolnih prilaza u Medvrtima u iznosu od 82.937,50 

kuna, radove je izvodio GraĎevinski obrt Fides II. 

     Na temelju javne nabave sklopljeni su ugovori za izgradnju nogostupa u ulicama : 

Ključeci Konačka i Trg Braće Radića , a za tu namjenu je utrošeno 992.370,00 kuna , te 

za dodatne radove 227.572,55 kuna. 

     Izvedeni su radovi na produţetku kanalizacije u ĐurĎevačkoj ulici, a radove je izvela 

PUZ Ţica, radovi su u cijelosti plaćeni. TakoĎer su izvedeni radovi na izgradnji oborinske 

odvodnje u Marijanskoj ulici, dio izmeĎu potoka Bistra i Komarnica radove je izveo 

GraĎevinski obrt Fides II. 

    Sa poduzećem Bistra je sklopljen ugovor  o izgradnji pješačkih staza i kolnih prilaza u 

ulici Mihovila Pavleka Miškine. Poslovi su povjereni tvrtki Bistra iz ĐurĎevca , a radovi će 

biti izvedeni tokom 2013. godine. 

    U rujnu je sklopljen ugovor o osvaltiranju kolnika u ulicama Ključeci , Konačka i Trg 

Braće Radića . Vrijednost radova je 417.218,75 kuna , te dodatnih radoova 103.070,63 

kuna. 

    Izgradnja kabelske javne rasvjete u ulicama M.P.Mišline i P.Preradovića  povjerena je 

tvrtki Mod iz Koprivnice , a vrijednost radova 308.320,00 kuna ,od čega je u 2012.godini 

zaprimljena situacija u iznosu od 183.250,00 kuna. 

      Za promicanje i poticanje javnih potreba u kulturi, religiji i športu isplaćena su 

sredstva za redovni rad u ukupnom iznosu od 502.972,13 kuna , te kapitalne donacije 

sportskim društvima u iznosu 87.571,19 kuna. 

    Za proslavu Dana Općine utrošeno je 332.931,00 kuna. 
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     U cilju ostvarivanja programa humanitarne skrbi i socijalne zaštite ukupno je po 

stavkama : pomoć za novoroĎenče, rad geronto domaćica, pomoć obiteljima i 

kućanstvima, te tekuće donacije udrugama isplaćeno 336.502,88 kuna. 

     Za područje školskog, srednješkolskog i visokog obrazovanja ukupno je u navedenom 

razdoblju isplaćeno 882.482,99 i to za redovan rad , troškove prehrane , prijevoz učenika 

i nabavu nefinancijske imovine te nadogradnju školske knjiţnice OŠ Molve iznos od 

230.413,00 kuna. Za nabavu radnih biljeţnica 95.869,99 kuna. 

     Isplaćene su učeničke i studentske pomoći u iznosu od 556.000,00 kuna. 

     U drugom polugodištu 2012. godine rad Dječjeg vrtića Pčelica je sufinanciran sa 

782.782,71 kuna. 

PRIHODI I PRIMICI / RASHODI I IZDACI, REZULTAT POSLOVANJA 

 Općina Molve je u 2012.godini ostvarila ukupne prihode u iznosu od 21.261.624,79 

kuna,  a ukupni rashodi i izdatki ostvareni su u iznosu 22.072.270,04 kuna. Samim tim 

za 2012. godinu utvrĎeni rezultat poslovanja pokazuje manjak prihoda u iznosu 

510.253,96 kuna. 

Marijan Jaković -  Zahvaljujem na obrazloţenju i otvaram raspravu. 

Marijan Ivanĉan – dana 17.10.2012. godine je sklopljen ugovor sa Elektrom 

Koprivnica, a nije bilo osiguranih sredstava u proračunu . Sredstva su osigurana 

naknadno , zašto nije vijeće prethodno donijelo odluku o raspisivanju javne nabave ? 

Stjepan  Fosić – mi smo do sada svake godine imali osiguravana sredstva za tu 

namjenu, koja nisu bila iskorištena, a sada je bilo potrebno sklopiti ugovore što smo i 

učinili. 

Ivan Gregurić – Nisam se mislio osvrtati na ovaj ugovor sa HEP-om, ali mi je  upalo u 

oči , da je trafostanica  jačine 1 megavat prilikom rasprave o RES-u koštala oko 

1.200.000,00 kuna , a sada trafostanica od 400 KW košta oko 1.290.000,00 kuna, nije li 

i tu trebala biti raspisana javna nabava ? Nadalje za ureĎenje zgrade u Novom 

Vinodolskom imamo osigurano u ovogodišnjem proračunu 75.000,00 kuna, a Vi 

gospodine načelniče govorite o intenzivnom ulaganju u taj objekt ove godine. Što se tiče 

zgrade PZ Virje piše izvršena je uknjiţba , ja molim da pravnica to provjeri jer se jedan 

dio još uvijek vodi na PZ Virje. 

 

Viječnik Zdravko Ivančan zbog privatnih obaveza od 10.16 sati nije više prisutan na 

sjednici. 

 

Marijan Jaković – ništa nije sporno javne nabave su napravljene, a Elektra je jedini 

ponuĎač, a oni dalje raspisuju svoj natječaj. 

Stjepan Fosić – nije problem u trafostanici Brzdaljeva , već u tome da Elektra vuće 

kablove od  JANAF-a  prema Molve Gredama da bi i oni dobili potrebnu snagu. 

 

          Budući da više nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik daje 

točku na glasanje  

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 10 glasova „ZA“  donjelo 

ZAKLJUĈAK o prihvaćanju izvješća o radu naĉelnika za razdoblje srpanj-

prosinac 2012. godine 

 

 

Toĉka 2.2. 

Razmatranje i donošenje zakljuĉka o prihvaćanju 

Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i ureĊaja  komunalne 

infrastrukture na podruĉju Općine Molve u 2012. godini 

 

Načelnik Stjepan Fosić daje točku na obrazlaganje šefici računovodstva Marini Dţinić. 
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 Marina Džinić – Izvješće ste svi dobili u materijalima stoga ja ne vidim potrebu za 

dodatnim obrazloţenjem, a dio toga se je već dotaknuo i načelnik  samo što se njegovo 

izvješće odnosi na polugodište, stoga ako ima kakvo pitanje vezano na ovu točku mogu 

Vam dodatno odgovoriti. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Budući da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku na glasanje. 

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

 IZVJEŠĆE o izvršenju Programa gradnje objekata i ureĊaja  komunalne 

infrastrukture na podruĉju Općine Molve u 2012. godini 

 

Toĉka 2.3. 

Razmatranje i donošenje zakljuĉka o prihvaćanju 

Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne  infrastrukture na podruĉju Općine 

Molve u 2012. godini 

 

Načelnik Stjepan Fosić daje točku na obrazlaganje šefici računovodstva Marini Dţinić. 

Marina Džinić -  Izvješće se odnosi na odrţavanje objekata komunalne 

infrastrukture,izvješće je u potpunosti u materijalima i takoĎer je već bilo rijeći o tome. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Budući da nije bilo prijava za  raspravu po ovoj točci, predsjednik daje točku na 

glasanje. 

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

ZAKLJUĈAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne  

infrastrukture na podruĉju Općine Molve u 2012. godini 

 

 

Toĉka 2.4. 

Razmatranje i donošenje zakljuĉka o prihvaćanju 

Izvješća o korištenju sredstava proraĉunske zalihe Proraĉuna Općine Molve za 

2012. za razdoblje srpanj - prosinac 2012. Godine 

 

Načelnik Stjepan Fosić daje točku na obrazlaganje šefici računovodstva Marini Dţinić. 

Marina Džinić – ovo izvješće se odnosi na razdoblje od 1.srpnja do 31.prosinca 2012. 

godine, a zapravo je izvješće identično s godišnjim izvješćem pošto sredstva iz 

proračunske zalihe nisu korištena. 

          Budući da  nije bilo rasprave po ovoj točci, predsjednik vijeća daje točku na 

glasanje. 

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

ZAKLJUĈAK o prihvaćanju Izvješća  o korištenju sredstava proraĉunske zalihe 

Proraĉuna Općine Molve za 2012. za razdoblje srpanj - prosinac 2012. godine 

 

 

Toĉka 3.1. 

Razmatranje i donošenje: 

Zakljuĉka za Financijske izvještaje Djeĉjeg vrtića "Pĉelica"  Molve  za razdoblje 

od 01. sijeĉnja do 31. prosinca 2012. 

 

 

          Marina Džinić obrazlaţe da je Dječji vrtić Pčelica Molve u 2012. godini ukupno 

primio 1.492.762,00 kuna i to po osnovi kamata na depozite 34,00 kune, od uplate 

roditelja 140.405,00 kuna  i uplatama  iz proračuna Općine Molve  1.285.837,00 kuna , 
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te uplata od 66.485,00 za nabavku nefinancijske imovine takoĎer iz proračuna Općine 

Molve, tako je Dječji vrtić Pčelica u 2012. godini od Općine Molve ukupno primio 

1.352.332,00 kuna. 

     Što se tiče rashoda oni su iskazani u iznosu od 1.442.470,00 kuna i ne odstupaju 

značajnije od prošlogodišnjih rashoda , a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne 

rashode, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode. Posebno su iskazani rashodi 

za nabavku nefinancijske imovine koji su znatno viši nego rashodi prošle godine iz 

razloga jer su lani od nefinancijske imovine nabavljeni samo LCD televizor,plinski bojler i 

usisavač, a ove godine video nadzor, perilica suĎa, nova kuhinja i leţaljke za djecu. 

     Na strani 10 imamo prikazane ukupne prihode i primitke i rashode i izdatke , gdje je 

vidljivo da dolazi do manjka prihoda od 22.684,00 kune za 2012 godinu, kad se pribroji 

višak prihoda od 20.327,00 kuna iz 2011. godine dolazi do manjka prihoda za pokriće u 

idućem razdoblju u iznosu od 2.357,00 kuna. 

     U Bilješkama su detaljno obrazloţene već spomenute vrste prihoda i rashoda, a ono 

što je moţda bitno za spomenuti je to da  rashod budućeg razdoblja obuhvaćaju trošak 

plaće za 12.mjesec i naknada banke za 12.mjesec 2012. godine. Ono što je takoĎer 

potrebno spomenuti ,a vidljivo je u Bilješkama , to su potraţivanja za prihode 

poslovanja,ta potraţivanja se odnose na potraţivanja od roditelja za smještaj djece u 

vrtić u iznosu od 13.966,50 kuna. 

     Slijedeći izvještaj je Izvještaj o obvezama , a on se odnosi samo na razdoblje od 

1.listopada do 31.prosinca 2012. godine. Stanje obveza na početku izvještajnog 

razdoblja bilo je 13.659,00 kuna i sukladno povećanju obveza u izvještajnom razdoblju i 

njihovom podmirenju stanje obveza sa 31.12.2012. godine bilo je 100.138,77 kuna. 

      Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 

31.siječanja do 31.prosinca 2012. godine , budući da nije bilo smanjenja u vrijednosti i 

obujmu imovine i obveza , ovaj obrazac  je popunjen sa vrijednosti nula. 

      Bilanca Dječjeg vrtića Pčelica Molve prikazuje stanje imovine, stanje obveza i izvora 

sredstava  na dan 31.prosinca 2012. godine , a ona iznosi 226.612,00 kuna. Bilješke uz 

ovu Bilancu prikazuju , a što je vidljivo u AOP-u 144 trinaesti trošak , koji se odnosi na 

plaće za 12.mjesec i naknadu banke , a prikazuju se u prvom razdoblju iduće godine,jer 

bi u protivnom to bila trinaesta plaća. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Budući da  nije bilo zainteresiranih vijećnika za raspravu,predsjednik daje točku na 

glasanje. 

 

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

 

ZAKLJUĈAK o prihvaćanju Financijskih izvještaja Djeĉjeg vertića „Pĉelica“ Molve 

za razdoblje od 01. sijeĉnja do 31. prosinca 2012. 

 

Toĉka 3.2. 

Razmatranje i donošenje 

Zakljuĉka o prihvaćanju Godišnjeg obraĉuna Financijskog plana Djeĉjeg vrtića 

„Pĉelica“ Molve za 2012. godinu 

Marina Džinić – Godišnji plan Dječjeg vrtića Molve je zapravo prikaz planiranih i 

ostvarenih sredstava za 2012.godinu o kojima smo već govorili u Financijskim 

izvještajima. Tako je u prihodima za 2012. godinu bilo planirano 1.504.217,85 kuna , a 

ostvareno 1.492.760,59 kuna. Rashodi su planirani u iznosu 1.451.545,00, a ostvareni su 

u iznosu  1.442.469,58 kuna. Potrebno je spomenuti da je rashod za nefinancijsku 

imovinu planiran u iznosu od 73.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu od 72.974,88 kuna 

.Prikazan je i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 20.327,15 kuna kao i 

preneseni manjak za iduće razdoblje od 2.356,72 kuna.  

     U Planu prihoda i primitaka za 2012. godinu prikazana su sredstva dobivena iz 

proračuna Općine Molve u iznosu od 1.352.321,98 kuna , te uplate roditelja u iznosu od 

140.404,96 kuna i prihod od kamata u iznosu 33,65 kuna. 
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     U planu rashoda kod stavke Ostali rashodi za zaposlene dolazi do značajnog 

odstupanja izmeĎu planiranih i ostvarenih sredstava (indeks 122,03 ) . Razlog tome je 

isplata boţičnica za zaposlene koje su bile planirane u iznosu 2.000,00 kuna po 

zaposleniku ,a isplaćene su odlukom Općinskog Vijeća 2.500,00 kuna po zaposleniku. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

           Budući da nakon otvorene rasprave nije bilo zainteresiranih vijećnika za raspravu, 

predsjednik vijeća daje točku na glasanje. 

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

ZAKLJUĈAK o prihvaćanju Godišnjeg  obraĉuna financijskog plana Djeĉjeg vrtića 

Pĉelica Molve za 2012. godinu 

 

Toĉka 3.3. 

Razmatranje i donošenje: 

Zakljuĉka o suglasnosti na Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Djeĉjeg 

vrtića   „Pĉelica“ Molve za 2012. godinu 

 

Marina Džinić- Odluka o raspodijeli rezultata poslovanja Dječjeg vrtića Molve prati 

Financijske izvještaje Dječjeg vrtića Molve i Godišnji obračun financijskog plana Dječjeg 

vrtića Molve za 2012. godinu. Višak prihoda poslovanja u iznosu 63.118,16 iskoristiti će 

se za pokriće dijela manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 63.118,16 

kuna, a ostatak manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 2.356,72 kuna pokrit 

će se iz prihoda poslovanja Dječjeg vrtića Pčelica Molve u 2013. godini. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

           Budući da  nije bilo zainteresiranih vijećnika za raspravu, predsjednik vijeća daje 

točku na galsanje. 

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

 

 ZAKLJUĈAK o suglasnosti na Odluku o raspodijeli rezultata poslovanja Djeĉjeg 

vrtića Pĉelica Molve. 

  

Toĉka 4.1. 

Razmatranje i donošenje 

Zakljuĉka o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvještaja Proraĉuna Općine 

Molve za razdoblje 01. sijeĉnja do 31. prosinca 2012.  godine 

 

Marina Džinić – prema Izvještaju o prihodima i rashodima ,primicima i izdacima za 

razdoblje 1.sječanj do 31.prosinac 2012. godine ukupni prihodi poslovanja ostvareni u 

izvještajnom razdoblju iznose 21.402.064,00. Uz prihode od nefinancijske imovine (rudne 

rente)u iznosu 18.886.848,00 kuna potrebnoje istaći Tekuće pomoći iz proračuna u 

iznosu od 55.186,00 kuna , a koje se odnose na pomoć za ogrijev u iznosu od 19.000,00 

kuna, troškovi za  provedbu referenduma u iznosu 34.883,00 kuna, te sredstva za dio 

refundacije troškova općina za kupnju čamca za unapreĎenje civilne zaštiteu iznosu od 

1.303,00 kune.  

   Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna,odnose se na sredstva HZZ-o u 

iznosu od 336.962,00 za zaposlene na javnim radovima, a radi se direktno o 

33.zaposlenih u 2012.godini. 

   Naknade od koncesija 25.705,00kuna , odnose se na naknade za obavljanje 

dimnjačarskih poslova . Naknade za prijevoz pokojnika, naknade za  skupljanje 

komunalnog otpada. 
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    Što se tiće rashoda, izdvojila bih AOB 155 Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko 

odrţavanje, što je najvećim dijelom nabava materijala za odrţavanje javnih površina. Što 

se tiče subvencija treba spomenuti subvencije poljoprivrednicima za umjetno 

osjemenjivanje, deratizaciju i pregled mesa na trihinelozu. To je takoĎer već spomenuto 

u načelnikovom izvještaju. 

    Što se tiće stavke Tekuće pomoći unutar općeg proračuna tu treba izdvojiti pomoć za 

redovni rad OŠ Molve, prijevoz učenika, sufinanciranje prehrane, nabava radnih 

biljeţnica, te u okviru zakonske odredbe 1% pomoć gradu ĐurĎevcu za sufinanciranje 

rada JVP ĐurĎevac,radi se o ukupnom iznosu od 433.500,00 za Tekuće pomoći unutar 

općeg proračuna. 

    Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna iznos 55.317,00 je pomoć za nadogradnju 

školske knjiţnice. 

    Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u ukupnom iznosu od 

9.422.947,00 kuna. 

    Primici od financijske imovine i zaduţivanja su znatno manji nego u prethodnom 

izvještajnom razdoblju (2011. god.) , odnose se na povrat i otpis učeničkih i studentskih 

kredita u iznosu od 287.391,00 kuna. 

    Što se tiće ukupnih rezultata poslovanja radi se o ukupnim primicima od 

21.562.016,00 kuna, te o ukupnim rashodima, 22.072,272,00 kuna, tako dolazimo do 

manjka prihoda i primitaka za izvještajno razdoblje u iznosu od 510.526,00 kuna što je 

već spomenuto u načelnikovom izvještaju i rashod budućeg razdoblja koji iznosi 

249.911,00 kuna kao trinaesti trošak koji se prenosi na prvi mjesec 2013.godine. 

     Od obaveznih analitičkih podataka i  Stanja novčanih sredstava na 31.12.2012.godine 

radi se o iznosu od 97.172,00 kune. 

      Slijedeći izvještaj je Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, gdje se vidi 

kako su sredstva razgranićena na opće i javne usluge. Što se tiće Obrane tu nema ništa, 

a imamo Javni red i sigurnost što se odnosi većinom na vatrogastvo i  zaštitu na radu , 

zatim imamo Ekonomski poslovi, Zaštita okoliša, Zdravstvo ,religija i kultura 

,Obrazovanje koje je obuhvaća osnovno školstvo, učeničke i studentske pomoći i 

prijevozi, Socijalna zaštita.Tako da ukupno rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji iznose  

22.022.272,00 kuna. 

     Izvještaj o novčanim tijekovima on u odnosu na Izvještaj prije  prikazuje plaćanje po 

pojedinim stavkama rasoda poslovanja i nabave imovine  , a prikazuje i primitke po 

stavkama koje je Općine Molve zaprimila na ţiro račun za izvještajno razdoblje. 

     Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza je popunjen sa samo 

245,00 kuna što se odnosi na otpis dugotrajne proizvedene imovine i to na onaj dio koji 

se treba umanjiti sukladno popisu povjerenstva. 

     Izvještaj o obvezama prikazuje da smo 1. listopada 2012. godine imali stanje obveza 

od 647.785,00 kuna, da bi s 31.12.2012. godine stanje obveza bilo 1.886.048,00 kuna 

od ćega se 1.286.989,00 odnosi na dospijele obveze, a 599.059,00 na nedospijele 

obveze. 

      Bilanca koja pokazuje stanje imovine obveza i izvora kapitala na dan 31.12.2012. 

godine što iznosi 104.224.653,00 kuna. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

           Budući da nije bilo prijava za raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Predsjednik 

daje točku na glasanje. 

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

 ZAKLJUĈAK o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvještaja Proraĉuna Općine 

Molve za razdoblje 01.01. do 31.12. 2012. godine. 
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Toĉka 4.2. 

Razmatranje i donošenje 

Zakljuĉka o prihvaćanju Konsolidiranih Financijskih izvještaja Općine Molve za 

razdoblje od 01. sijeĉnja do 31. prosinca 2012.  godine 

     

Marina Džinić -  Razlika izmeĎu Godišnjih financijskih izvještaja i Konsolidiranih 

Financijskih izvještaja Općine Molve je  u tome što ovaj izvještaj sadrţava i ono što je 

ostvario i potrošio Dječji vrtić Pčelica Molve kao proračunski korisnik.  

            Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

            Budući da nije bilo rasprave po ovoj točci dnevnog reda, predsjednik vijeća daje 

točku na glasanje. 

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

 

 ZAKLJUĈAK o prihvaćanju Konsolidiranih  Financijskih izvještaja Proraĉuna 

Općine Molve za razdoblje 01.01. do 31.12. 2012. godine.  

  

Toĉka 4.3. 

Razmatranje i donošenje 

Zakljuĉka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proraĉuna Općine 

Molve za 2012.  godinu 

 

Marina Džinić -  Ovaj izvještaj prati stavke prema planiranju, rebalansu i izvršenju 

Proračuna Općine Molve  u odnosu na plan.  Sukladno novom Pravilniku o izvještajima tu 

imamo par novih tablica, indeks izvršenja za 2011.godinu,te indeks izvršenja za 

2012.godinu i odnos izvršenja 2012/2011. Tu je sve ponovno prikazano kao i u 

prethodnim izvještajima koliko su ukupni prihodi i koliko su ukupni rashodi po pojedinim 

stavkama , projektima,programima. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Budući da nije bilo rasprave po ovoj točci dnevnog reda, predsjednik daje točku na 

glasanje. 

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

ZAKLJUĈAK o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proraĉuna Općine 

Molve za 2012.  godinu. 

 

Toĉka 4.4. 

Razmatranje i donošenje 

Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proraĉuna Općine Molve za 2012. 

godinu 

Marina Džinić -  Sukladno Financijskim izvještajima o izvršenju utvrĎen je višak 

poslovanja od  financijske imovine i manjak poslovanja što od nefinancijske imovine . 

Prema čl.2 regulira se raspodjela rezultata poslovanja Proračuna Općine Molve za 

2012.godinu. da se viškom rezultata  poslovanja od financijske imovine pokrije manjak 

rezultata poslovanja od nefinancijske imovine u iznosu  od 9.718.928,43 kuna , a onaj 

dio od 825.726,90 kuna prenosi se na 2013.godinu i mora biti pokriven u Proračunu 

Općine Molve za 2013.godinu. I njega ćemo morati uključiti u prve izmjene Proračuna 

Općine Molve u 2013.godini. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
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          Budući da nije bilo rasprave po ovoj točci dnevnog reda, predsjednik vijeća daje 

točku na glasanje. 

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

 ODLUKU o raspodjeli rezultata poslovanja Proraĉuna Općine Molve za 2012. 

godinu. 

  

Toĉka 5.1. 

Razmatranje i donošenje 

Izmjena i dopuna Proraĉuna Općine Molve za 2013. godinu godinu i  projekcije 

za 2014. i 2015. godinu 

Marina Džinić – U materijalima ste dobili dvije zamolbe za financijsku pomoć : ŠNK 

Repaš i Ţupa Uznesenja Blaţene Djevice Marije-Molve, stoga je otvorena u Proračunu 

nova stavka: 

Program javnih potreba u religiji na iznos 60.000,00 kuna. 

Tekuća donacija ŠNK Repaš od               30.000,00 kuna. 

Napravljena je preinaka stavke za izgradnju Odorizatorske stanice. 

Subvencija pčelarima sa područja Općine Molve za odrţanje pčelinjih zajednica iznos od 

70.000,00 kuna 

Izgradnja kabelske javne rasvjete povećana je stavka za 221.000,00 i sada iznosi 

516.000,00 kuna. 

Za zaštitu okoliša 50.000,00 kuna 

Subvencija kamata : trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog 

sektora povećava se za 400.000,00 i sada iznosi 700.000,00 kuna. 

Za analizu poljoprivrednog zemljišta 40.000,00 kuna 

OslobaĎanje plaćanja komunalnog doprinosa nova stavka 40.000,00 kuna. 

Otpis učeničkih i studentskih kredita u iznosu od 878.468.,70 kuna, te je sada stavka 

povećana sa 250.000,00 kuna na 1.128.468,70 kuna. 

Stjepan Fosić- ŠNK Repaš je dao zamolbu pošto je tamo formiran i ţenski nogometni 

klub, pa bi sredstva za rad ŠNK Repaš bila namjenjena za rad ţenskog nogometnog 

kluba. Što se tiće obnove sakralnih objekata na redu su za obnovu kapelice koje do sada 

nisu obnovljene, što se tića izgradnje javne rasvjete, na javnoj nabavi je radove dobila 

tvrtka Mod iz Koprivnice meĎutim došlo je do viška radova, pa se stavka mora povećati. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

Marijan Ivanĉan- Interesira me o kakvom se otpisu kredita radi ? 

Marina Džinić – radi se o otpisu učeničkih i studentskih kredita , prema izdanim 

Rješenjima , a po osnovi postignutog uspijeha ili rada na području Općine Molve. 

Ivan Gregurić – vidim da se stavka za subvenciju kamata diţe sa 300.000,00 kuna , na 

700.000,00 kuna , da bi se toliki iznos iskoristio za subvenciju potrebno je da poduzetnici 

podignu preko 8.000.000,00 kuna kredita, a do sada su kredit ishodila samo dvojica 

poduzetnika. Stoga ne vidim svrhu podizanja ove stavke. Nadalje me interesira za 

odorizatorsku stanicu, to  je sada  kapitalna donacija to znači da nekome dajemo novac. 

Stjepan Fosić- kapitalnu donaciju dajemo Komunalijama iz ĐurĎevca. Oni su kupili 

zemljište u ulici Braće Novakovića i kreću sa izgradnjom , pola financira ţupanija , a pola 

mi , prema zakonu smo to obavezni, a vlasništvo će biti od Komunalija. 

          Budući da više nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik vijeća daje točku 

na glasanje. 

          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ ZA“ donijelo  
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 Izmjene i dopune Proraĉuna Općine Molve za 2013. godinu godinu i  projekcije 

za 2014. i 2015. godinu. 

 

Toĉka 5.2. 

Razmatranje i donošenje 

Programa o izmjenama i dopuni Programa gradnje objekata i ureĊaja 

komunalne infrastrukture na podruĉju Općine Molve u 2013. godini. 

Marijan Jaković -  to su programi koji prate izmjene Proračuna Općine Molve. Da li ima  

potrebe za posebno pojašnjavanje i raspravu. Ako nema moţemo posebno svaku 

podtočku usvojiti. 

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

PROGRAM o izmjenama i dopuni Programa gradnje objekata i ureĊaja 

komunalne infrastrukture na podruĉju Općine Molve u 2013. godini. 

Toĉka 5.3. 

Razmatranje i donošenje 

Programa o izmjeni Programa unapreĊenja stoĉarstva i zaštite zdravlja 

puĉanstva na podruĉju Općine Molve u 2013. godini. 

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

PROGRAM o izmjeni Programa unapreĊenja stoĉarstva i zaštite zdravlja 

puĉanstva na podruĉju Općine Molve u 2013. godini. 

Toĉka 5.4. 

Razmatranje i donošenje 

Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na podruĉju Općine 

Molve u 2013. godini. 

          Općinesko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ ZA“ donijelo  

PLAN o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na podruĉju Općine 

Molve u 2013. godini. 

 

Toĉka 5.5. 

Razmatranje i donošenje 

Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na podruĉju Općine 

Molve u 2013. godini. 

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

PROGRAM o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na podruĉju Općine 

Molve u 2013. godini. 

 

Toĉka 5.6. 

Razmatranje i donošenje 
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Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

naobrazbi na podruĉju Općine Molve u 2013. godini. 

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

PROGRAM o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

naobrazbi na podruĉju Općine Molve u 2013. godini. 

 

Toĉka 6. 

Razmatranje i donošenje zakljuĉka o prihvaćanju 

 Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na podruĉju Općine Molve u 2012. 

godini. 

Stjepan Fosić – što se tiče Analize stanja i Sustava i spašavanje na području Općine 

Molve mi imamo redovne kontrole ţupanijskih sluţbi koje su se pozitivno očitovale i 

našem radu. 

          Budući da nije bilo rasprave po ovoj točci dnevnog reda, predsjednik vijeća daje 

točku na glasanje. 

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

Zakljuĉak o prihvaćanju Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na podruĉju 

Općine Molve u 2012. godini. 

 

Toĉka 7. 

Razmatranje i donošenje zakljuĉka o prihvaćanju 

Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na podruĉju 

Općine Molve u 2013. godini 

Stjepan Fosić- tu je bilo nelakvih promjena što se tiće organizacije jer su neki ljudi 

morali biti zamjenjeni pošto su se neki ljudi odselili tako da je u Ţupaniju proslijeĎen novi 

spisak. 

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

Zakljuĉak o prihvaćanju  Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja na podruĉju Općine Molve u 2013. godini . 

 

Toĉka 8. 

Razmatranje i donošenje Statuta Općine Molve 

Stjepan Fosić – zakonski smo morali neke stvari promjeniti u našem Statutu, pročelnica 

je to promjenila i dobila suglasnost pravnih sluţbi ţupanije. 

Marijan Ivanĉan – mi imamo Odbor za statut i poslovnik i zašto nije sazvan taj odbor, 

zato taj odbor postoji i u čemu su promjene da čujemo. 

Stjepan Fosić – nema pročelnice zato nije sazvan odbor, ţupanija se je suglasila i dala 

očitovanje. 

Marijan Ivanĉan – smatram da točka nije prireĎena na valjani način i ne moţemo 

glasovati o promjeni statuta. 

Stjepan Fosić – glasovati će oni koji mogu. 

          Pošto više nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik vijeća daje točku na 

glasanje 
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          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ ZA“  i 1 „ PROTIV“ donijelo  novi 

Statut Općine Molve. 

 

 

Toĉka 9. 

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju imovine Općine Molve na upravljanje 

Selskom komunalnom društvu Molve 

Stjepan Fosić - vi znate da općina zakonski  ne moţe upravljati odmaralištem u Novom 

Vinodolskom. Ţelja nam je zgradu urediti tako da moţemo ljudima ponuditi smještaj i 

prehranu , a to ne moţemo ako je vlasnik Općina. 

Ivan Gregurić – ako zgradu damo na upravljanje Selskom Komunalnom Društvu , kako 

će mo je ureĎivati, kad poslije 1.srpnja o.g. nema više kapitalnih donacija. A Selsko 

Komunalno Društvo nema novac za ureĎenje toga prostora. 

Stjepan Fosić – vratit ćemo je natrag Općini. 

         Budući da više nije bilo zainteresiranih za raspravu, predsjednik vijeća daje točku 

na glasanje. 

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

Odluku o davanju imovine Općine Molve na upravljanje Selskom komunalnom 

društvu Molve. 

 

          Pošto je iscrpljen Dnevni red predsjednik Općinskog Vijeća Općine Molve gospodin 

Marijan Jaković  je zaključio sjednicu u 11.20 sati. 
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