ZAPISNIK
s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve
održane 17. travnja 2018. godine
Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, na Trgu kralja Tomislava 32, u sali za sastanke.
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/4, URBROJ: 2137/17-01-18-1 od 10.
travnja 2018. godine.
Sjednicu je u 10,05 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Tuba.
Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Siniša Frančić,
Zlatko Senjan,
Zdravko Tuba,
Mirko Paša,
Valentina Kopričanec,
Spomenka Žufika,
Katica Kapić,
Stanko Molnar,
Stjepan Fosić ,
Franjo Andrašić.

Sjednici nisu bili nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve:
1. Zlatko Vargić

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni:
1.
2.
3.
4.
5.

Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve
Martin Tuba, zamjenik načelnika Općine Molve
Mirela Vranić, direktorica Selskog komunalnog društva Molve d.o.o.
Marija Baruškin, knjigovođa Selskog komunalnog društva Molve d.o.o.
Karolina Franjo, pročelnica u jedinstvenom upravnom odjelu

Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 13. sjednice Općinskog vijeća
nazočno 10 članova Općinskog vijeća te da vijeće može pravovaljano odlučivati.
Predsjednik vijeća pozvao je članove Općinskog vijeća da iznesu svoje primjedbe na zapisnik
sa 12. sjednice Općinskog vijeća.
STJEPAN FOSIĆ pozdravivši sve prisutne napomenuo je da se zapisnik piše istinito i točno
znači pitanja i odgovori. Ono što se priča to se i piše neka se ne piše ono što se vama sviđa. Općina
je javna ustanova i ono što se govori na vijeću javnost mora znati.
KATARINA KAPIĆ – radi se o skraćenom zapisniku na internetu.
Pročelnica odgovara da stupa na snagu uredba Europske unije u kojoj stoji da treba pristanak za
korištenje nekih osobnih podataka. U zapisniku stoje stvari koje se tiču nekih ljudi i ne smiju se
koristiti imena. Mogu od vas zatražiti da potpišete izjave da želite da se objavljuje zapisnik na
internetu kako bi maknuli odgovornost. Ovaj skraćeni zapisnik šalje se u ured državne uprave te oni
ne traže da zapisniku piše ono o čemu se raspravlja pod pitanjima i prijedlozima vijećnika.
Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće Općine Molve je s 9 glasova „ZA“ i 1. „SUZDRŽAN“ usvojilo zapisnik sa
12. sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik vijeća predlaže sljedeći
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1. Pitanja i prijedlozi vijećnika,

DNEVNI RED

2. Donošenje Poslovničke odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Molve,
3. Donošenje Odluke o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na
trihinelu u 2018. godini,
4. Donošenje Odluke o sufinanciranju uzgoja povrtlarsko-ratarskih kultura na području Općine
Molve u 2018. godini,
5. Donošenje Odluke o financiranju mikročipiranju pasa na području Općine Molve u 2018. godini,
6. Donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Molve,
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi troškova predsjedniku, potpredsjedniku i
članovima Općinskog vijeća Općine Molve i njegovih radnih tijela te članovima vijeća mjesnih
odbora Općine,
8. Donošenje Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Molve,
9. Donošenje Odluke o najvišem dopuštenom iznosu potpora u gospodarstvu na području Općine
Molve u 2018. godini,
10. Donošenje Odluke o načinu i uvjetima za davanje u najam restorana, kuhinje i caffe bara u
Društvenom domu u Molvama,
11. Donošenje Zaključka o najmu nekretnine k.č.br. 3200/1 k.o. Novi.
Predsjednik je upitao ima li tko dopunu dnevnog reda.
Predsjednik vijeća dao je dnevni red na usvajanje.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 10 glasova „ZA“ usvojilo predloženi
dnevni red
Točka 1.
Pitanja i prijedlozi vijećnika
reda.

Budući da pod ovom točkom nije bilo pitanja i prijedloga prelazi se na sljedeću točku dnevnog

Točka 2.
Donošenje Poslovničke odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Molve
Uvodno obrazloženje daje pročelnica.
PROČELNICA – u poslovniku se mijenja samo članak u kojem stoji da je prva točka dnevnog
reda sjednica, pitanja i prijedlozi vijećnika, na način da više nije prva točka, već zadnja točka
sjednice.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
NAČELNIK – mislim da je ova promjena na tom tragu da općinsko vijeće više surađuje s
općinskim načelnikom, tako da vijećnici ne odlaze na pola sjednice već ostaju do kraja. Time se
omogućuje sudjelovanje na svim točkama sjednica općinskog vijeća, a ne da se odlazi nakon prve
točke. Koristim priliku da pozdravim šeficu selskog komunalnog poduzeća i knjigovodstveni servis
koji će obrazložiti poslovanje Selskog komunalnog poduzeća.

2

STJEPAN FOSIĆ - vi kao vladajući niste ni na jednom vijeću rekli nijednu riječ, raspravljali,
niti ste davali prijedloge.
STANKO MOLNAR - par puta sam predložio da se sjednice vijeća održavaju ranije i meni
ne odgovara da pitanja i prijedlozi vijećnika bude zadnja točka. Ako nastavite da sjednice vijeća budu
u 10 sati ja sigurno neću moći ostati do točke pitanja i prijedloga. Molim da se sjednice održavaju u
večernjim satima ili ranije da ne tražim dopuštenje od ravnatelja.
NAČELNIK napominje da je u prošlom mandatu bilo vijeće par puta u večernjim satima tako
da naši zaposlenici moraju svoje slobodno vrijeme koristiti i g. Fosić se je također bunio, a
poljoprivrednici su isto zaposlenici i moraju odlaziti od kuće. Ako vama ne odgovara možemo u 9 sati
staviti sjednice.
PREDSJEDNIK VIJEĆA napominje da se mogu pitanja podnijeti i pismenim putem tako da
se može na idućoj sjednici odgovoriti.
Budući da više nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku na donošenje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova "ZA" i 4 glasa "PROTIV" donijelo
Poslovničku odluku o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Molve
Točka 3.
Donošenje Odluke o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa
na trihinelu u 2018. godini
Točku obrazlaže načelnik.
NAČELNIK - mi smo na tragu da kada isplatimo subvencije idemo na nove subvencije, tako
da i ove godine nastavljamo isto. Naše stočarstvo je u jako teškoj situaciji, ne samo u Molvama već
u cijeloj Hrvatskoj. Pohvaljujem što smo uspjeli zadržati stoku, a veterinari su istaknuli da je to radi
ovih subvencija koje dajemo poljoprivrednicima. Isto tako sufinanciramo za nazimice i krmače 175,00
kn i ujedno za držanje krmača 150,00 kn. Također je tu i trihinela 35,00 kn po jednom uzorku što
se radi u zavodu koji je za to specijaliziran tako da ima jako malo pregleda mesa na trihinelu, a jako
je važno za ljudsko zdravlje. Razgovarat ćemo sa veterinarskom tako da izađe u susret našim
mještanima. Smatram da je ova odluka potrebna, a ide do 10.000,00 kn maksimalni iznos potpore.
Predsjednik vijeća se zahvaljuje načelniku na obrazloženju i napominje da je odbor za
poljoprivredu, vodoprivredu i gospodarski razvoj održao sjednicu i podržali su ove odluke.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Prijava nije bilo i predsjednik vijeća daje točku na donošenje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova "ZA" i 2 glasa "PROTIV" donijelo
Odluku o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu
u 2018. godini
Točka 4.
Donošenje Odluke o sufinanciranju uzgoja povrtlarsko-ratarskih kultura na području
Općine Molve u 2018. godini
Točku obrazlaže načelnik.
NAČELNIK - stavka je u proračunu od 45.000,00 kn za podizanje povrtlarsko ratarskih
kultura na području Općine Molve. Održan je sastanak od strane Sektora za razvoj poljoprivrede i
unapređenja iz Podravke, a radi se o potpisivanju ugovora sa našim poljoprivrednim proizvođačima
koji imaju ozbiljniju proizvodnju, gdje je prijedlog da i Općina pomogne. Kako bi se poljoprivredna
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proizvodnja ojačala i sve se pokrenulo, ovom odlukom pomogli bi sa jednom kunom po metru
kvadratnom zasađene površine, koja mora biti pregledana od strane komisije odnosno odbora za
poljoprivredu i na taj način moraju biti zadovoljeni svi uvjeti iz odluke od kojih je jedan i sustav za
navodnjavanje. Po meni je ovo jedna nova odluka koja ima budućnost i kojom ćemo naše mještane
usmjeriti na takvu proizvodnju. Ova mjera je prijavljena na Ministarstvo poljoprivrede i imamo
odobrenje da smijemo provoditi programe iz ove odluke, stoga predlažem da je danas i donesemo.
Predsjednik vijeća daje točku na raspravu.
STJEPAN FOSIĆ - jedino ćeš ti ovu subvenciju koristiti, a ne znam je li to sukob interesa, a
novac iz tog programa budeš ti povukao i tvoji. To su privatni interesi i da sam ja načelnik ne bi
sudjelovao u tome.
NAČELNIK napominje da nije iskoristio ni jednu subvenciju tijekom svojeg mandata. Vi ste
imali trgovinu s kojom ste poslovali nekoliko puta s malo većim iznosima, preko koje ste nabavljali
razne opreme i gdje ste preko vaše suvlasničke zadruge Molina 150.000 kn godišnje imali prometa,
a državno odvjetništvo se još bavi ispitivanjem. Preko javnih radova su radili poslove, Molina je
pisala, ali to je sve jedan proces koji bude obrađen.
Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku na donošenje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova "ZA" 1 glasom "PROTIV" i 1 "SUZDRŽAN
donijelo
Odluku o sufinanciranju uzgoja povrtlarsko-ratarskih kultura na području Općine Molve u
2018. godini
Točka 5.
Donošenje Odluke o financiranju mikročipiranju pasa na području Općine Molve u 2018.
godini
Točku obrazlaže načelnik.
NAČELNIK - mislim da je zbog zaštite zdravlja i imovine Općine Molve bitno znati da li je
pas čipiran pogotovo ako se dogodi prometna nesreća jer je problem u tome da općina preuzima
odgovornost. Onaj put kojim smo išli prije tri godine kada smo čipirali sve pse na području Općine
Molve doveo je do toga da više nemamo pse lutalice od kada smo proveli mikročipiranje. Ovim
načinom vidimo čiji je pas i možemo pozvati vlasnika na odgovornost tako da nemamo odštetne
zahtjeve ako pas nekog ugrize i tome slično.
Predsjednik zahvaljuje načelniku i otvara raspravu.
FRANJO ANDRAŠIĆ - podržavam ovu odluku i ispred naše lovačke udruge koja ima isto s
time problema sa napuštenim psima i psima lutalicama. Oni nam tjeraju divljač koja izleti na cestu.
Budući da više nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku na donošenje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova "ZA" donijelo
Odluku o financiranju mikročipiranju pasa na području Općine Molve u 2018. godini
Točka 6.
Donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Molve
Uvodno obrazloženje daje načelnik.
NAČELNIK - kao što znate prošle su dvije godine od kako smo podnijeli zahtjev koji smo
dobili od INE da se izmjeni prostorni plan, a Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke
županije je krenuo prvo sa izradama našeg plana i on je izrađen gotovo cijeli, ali zbog proteka
vremena od dvije godine mora se donijeti odluka da može biti pravovaljan. Prostorni plan je jako
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opširan od oko 500-600 promjena, a do jeseni bi trebao biti završen. Time bismo i od INE mogli
naplatiti veću zauzetost jer se povećava sa 29 na 49 što je za 20% i na taj način se nadam boljoj
financijskoj situaciji.
Predsjednik zahvaljuje načelniku i otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo i predsjednik vijeća daje točku na donošenje
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova "ZA" donijelo
Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Molve
Točka 7.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi troškova predsjedniku, potpredsjedniku i
članovima Općinskog vijeća Općine Molve i njegovih radnih tijela te članovima vijeća
mjesnih odbora Općine
Uvodno obrazloženje daje načelnik.
NAČELNIK - prijedlog je kluba vijećnika HSS-a i moj osobni da na neki način nagradimo rad
predsjednika općinskog vijeća, jer on ne radi samo na sjednicama vijeća već puno pridonosi izradi
programa i odluka. Imamo jako puno nabava gdje i on sudjeluje i smatramo da mu trebamo podići
naknadu. Naknada je puno manja nego što je bila prijašnjih godina znači iznos od 800,00 kn
zamjenjuje iznos od 1.200,00 kn.
Predsjednik zahvaljuje načelniku u otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo i predsjednik vijeća daje točku na donošenje
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova "ZA" i 3 glasa "PROTIV" donijelo
Odluku o izmjeni Odluke o naknadi troškova predsjedniku, potpredsjedniku i članovima
Općinskog vijeća Općine Molve i njegovih radnih tijela te članovima vijeća mjesnih
odbora Općine
Točka 8.
Donošenje Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području
Općine Molve
Uvodno obrazloženje daje načelnik.
NAČELNIK - radimo na cjelokupnom programu za podršku mladih obitelji. Vidimo da ima
rezultata što se tiče mjera pronatalitetne politike bez obzira što neke oduke nisu bile pravovremeno
isplaćene. Sve odluke koje su bile u skladu sa propisima koje je općinsko vijeće donijelo su ili
ispoštovane ili budu ovih dana, tako da me veseli činjenica da su mjere koje smo imali prije, od
20.000,00 kn za novorođenče, pomogle da se podigne broj rođene djece i da zadržimo mlade na
području naše općine budući da smo u plusu od ostalih po broju rođenih i onih koji žive na području
Općine Molve. Međutim da bi bolje pomogli odlučili smo donijeti novi program koji će omogućiti
mladim obiteljima do 40 godina za kupnju nekretnina i za plaćanje poreza u sto postotnom iznosu.
Također idemo i sa sufinanciranjem kamate na kredite do 5% za stambene ili gotovinske kredite.
Stavka u proračunu je 100.000,00 kn i smatram da će mladim obiteljima to značajno pripomoći
odnosno da će vidjeti kako imaju podršku od općine, kao i sigurnost u njihovom početku života.
Nadalje, sufinancira se priključak vode i plina maksimalno do 2.500,00 kn po priključku što su osnovni
uvjeti za jednu kuću, budući da je u Molvama jako malo priključaka na gradsku vodu. Ova mjera ne
ide do 10.000,00 kn već do 15.000,00 kn godišnje.
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Predsjednik zahvaljuje načelniku i otvara raspravu.
STJEPAN FOSIĆ - načelnik srljaš u avanture, a znaš kolike su ti stare obaveze, samo si dugove
gomilaš. Ja ću ovo podržati pa neka te ljudi treniraju s papirima. Ne shvaćam s kojim novcima budeš
to riješio, stvaraš si obaveze i ljudi te budu maltretirali.
PREDSJEDNIK VIJEĆA: vi ste isto imali dugove koje godinama niste riješili pa ste ih u dvije tri
godine uspjeli riješiti. Tako se možda i sada dogodi nekakvo čudo, pa se sve uspije riješiti. Treba biti
optimističan.
Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku na donošenje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova "ZA" donijelo
Program mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine
Molve
Točka 9.
Donošenje Odluke o najvišem dopuštenom iznosu potpora u gospodarstvu na području
Općine Molve u 2018. godini

Uvodno obrazloženje daje načelnik.
NAČELNIK - već smo načeli ovu temu i u ovu odluku ne ulaze pomoći od strane socijalnih
davanja, pomoći za novorođenčad, pomoći za udžbenike i radne bilježnice, školska kuhinja, te pomoći
za mlade. Mislim da je ovo jedan program koji ciljano ide na poljoprivrednike, obrtnike i trgovačke
društva.
Predsjednik zahvaljuje načelniku I otvara raspravu.
STANKO MOLNAR - imam primjedbu u materijalima nisam primio ovu odluku.
Pročelnica se ispričava jer greškom nije poslala.
Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku na donošenje
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova "ZA" i 3 glasa "PROTIV" donijelo
Odluku o najvišem dopuštenom iznosu potpora u gospodarstvu na području Općine
Molve u 2018. godini
Točka 10.
Donošenje Odluke o načinu i uvjetima za davanje u najam restorana, kuhinje i caffe bara
u Društvenom domu u Molvama
Uvodno obrazloženje daje pročelnica.
PROČELNICA – u predloženoj odluci piše da se za najam Doma plaća po stolici cijena najma
u što je uračunata struja i ostale režije. Plaća se 15 kn po stolici po osobi sa cateringom što znači da
ne koriste kuhinju za spremanje hrane već samo donesu svoje stvari za posluživanje hrane. Razlika
je za osobe koje imaju prebivalište na području Općine Molve od onih koje nemaju tu prebivalište oni
plaćaju sa cateringom 35,00 kn. Razlika je i kada se koristi kuhinja kada se pripremanje hrane povjeri
registriranoj osobi da kuha u domu, tada se povećava cijena po 5 kn po stolici. Također se mora
uplatiti predujam u slučaju da se otkažu rezervacija. Stavili smo da su korisnici dom dužni vratiti u

6

stanju u kakvom su ga preuzeli, a ako se utvrdi da nije vraćeno očišćeno, tada imamo pravo naplatiti
čišćenje doma.
NAČELNIK dodaje da je za Molvarce cijena 15,00 kn, a za one koji nisu s područja Općine
Molve cijena je 35,00 kn plus 5,00 kn za korištenje kuhinje ako povjere posao osobi registriranoj za
obavljanje djelatnosti (kada se kuha).
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo i predsjednik vijeća daje točku na donošenje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova "ZA" i 2 glasa "PROTIV" donijelo
Odluku o načinu i uvjetima za davanje u najam restorana, kuhinje i caffe bara u
Društvenom domu u Molvama
Točka 11.
Donošenje Zaključka o najmu nekretnine k.č.br. 3200/1 k.o. Novi
Uvodno obrazloženje daje načelnik
NAČELNIK - angažiralii smo Agenciju za prodaju nekretnina i nije se nitko javio odnosno
nema kupca, pa smo odlučili, budući da je sugeriran veliki kapacitet za turističku namjenu, da zgradu
damo u najam na 20 godina. Iznos koji je određen je 250.000,00 kn što nije veliki iznos jer ćemo
komunalnu naknadu plaćati mi, a režije ostavljamo onome tko iznajmi. Zgrada bi se iznajmila u
stanju kakvom je sada bez dodatnih ulaganja od strane Općine.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
STJEPAN FOSIĆ - znači nekretnina u Novom Vinodolskom je prazna? Nema nikakvih stvari?
NAČELNIK - nije prazna i ima popis imovine.
STJEPAN FOSIĆ - bila je opremljena kuhinja i sve, znači taj tko će tražiti najam bude unosio
svoje stvari, znači praktički sad nema tih stvari unutra.
NAČELNIK - ponavaljam da su stvari tamo, ali će se uzeti stolice, stolovi i sva oprema.
STJEPAN FOSIĆ napominje da se stvari maknu, a onaj tko iznajmi ima svu infrastrukturu
na raspolaganju tako da može raditi. Također, napominje da se slaže sa najmom kako bi se nešto
prihodovalo u Proračun Općina MolvE, ali rok na 20 godina je predugi rok i to je moja primjedba.
PROČELNICA napominje da se ugovor može raskinuti, a ako se dade na iznajmljivanje na
kraći rok npr. 4 godine onda možda neće htjeti uložiti svoje stvari i ostalo.
FRANJO ANDRAŠIĆ - slažem se da se na dulji period iznajmi jer nitko neće ulagati na 4
godine, a mislim da je i 10 godina pristojan rok i o tome treba raspravljati.
PREDSJEDNIK VIJEĆA - predlažem da se u članku dva promijeni da cijena najma iznosi
najmanje 250.000 kn da se može i više.
Budući da vije nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku na donošenje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova "ZA" donijelo
Zaključak o najmu nekretnine k.č.br. 3200/1 k.o. NovI
Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 11.05 sati.
KLASA: 021-05/18-01/4
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URBROJ: 2137/17-01-18-2
Molve, 17. travnja 2018.
ZAPISNIČAR:
Karolina Franjo, mag.iur.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdravko Tuba

Svi usvojeni tekstovi Odluka i drugih akata sastavni su dio ovog Zapisnika
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