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 ZAPISNIK 
s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 28. studenog 2017. godine 
 

 
          Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, na Trgu kralja Tomislava 32, u sali za 
sastanke. 
          Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/14, URBROJ: 2137/17-17-1 od 
24. studenog 2017. godine. 
 
          Sjednicu je u 10,05 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Tuba. 

 
 Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 
 

1. Spomenka Žufika, 
2. Siniša Frančić, 
3. Zlatko Senjan, 
4. Zdravko Tuba, 
5. Mirko Paša, 
6. Valentina Kopričanec, 
7. Zlatko Vargić (prisutan od glasanja za usvajanje zapisnika) 
8. Franjo Andrašić, 
9. Stanko Molnar (odlazi pod 6. točkom). 
 
Sjednici nisu bili nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 
1. Mirjana Sefer 
2. Stjepan Fosić  

 
Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 
 
1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve 
2. Martin Tuba, zamjenik načelnika Općine Molve 

3. Marina Džinić, viši savjetnik za financije i računovodstvo 
 

 

Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 8. sjednice Općinskog 
vijeća nazočno 8 članova Općinskog vijećate da vijeće može pravovaljano odlučivati. 

Predsjednik vijeća pozvao je članove Općinskog vijeća da iznesu svoje primjedbe 

na zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća. 

 Sjednici se pridružje Zlatko Vargić i vijeće nastavlja s radom s 9 vijećnika. 
 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća. 
 
 Općinsko vijeće Općine Molve je s 9 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 7. sjednice 

Općinskog vijeća. 
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Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

 

DNEVNI RED 
1. Pitanja vijećnika 

2. Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Molve za 2018. godinu s Planom razvojnih 
programa i projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu s Analizom i ocjenom 
postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka 
nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno i održivo poslovanje i akcijskim 
planom provedbe navedenih mjera 

3. Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba na području Općine Molve u 2018. 
godini i to: 

3.1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

3.2. Programa održavanja komunalne infrastrukture 

3.3. Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi 

3.4. Programa javnih potreba u kulturi 

3.5. Programa javnih potreba u sportu 

3.6. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi  

3.7. Programa javnih potreba u osnovnom školstvu 

3.8.  Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2018. godinu 

5. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg 
vrtića „Pčelica“ Molve za 2018. godinu, Projekcije plana za 2019. i 2020. i na Analizu i 
ocjenu postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje utvrđenih 
uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno i održivo poslovanje i 
akcijskim planom provedbe navedenih mjera 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Molve 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade na području 
Općine Molve 

8. Razmatranje i donošenje Zaključka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine 
Molve za razdoblje 2017. – 2022. godine 

9. Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje 

komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora - održavanje javne rasvjete na 
području Općine Molve za razdoblje od dvije godine 

10. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o potpori usluga umjetnog 

osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2017. godini 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 9 glasova „ZA“ usvojilo predloženi Dnevni red. 
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Točka 1.  

Pitanja vijećnika 

Predsjednik vijeća upitao je ima li kakvih pitanja. 

Budući da nije bilo pitanja prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda. 

Točka 2.  

Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Molve za 2018. godinu s Planom 

razvojnih programa i projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu s 

Analizom i ocjenom postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za 

otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za 

stabilno i održivo poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera 

 Predsjednik je dao riječ načelniku. 

 Budući da nije bilo potrebe za obrazloženjem, predsjednik daje točku na raspravu. 

 

 Zlatko Vargić- napomenuo je što je očito, proračun se napravi i rebalansom se  

skida tamo kud pripada ili se podiže. Ono što je jedino očito  da se nekakav proračunski 

manjak povećava iz godine u godinu. Proračunski manjak se treba smanjiti, a očito je da 

to zadnjih godina ne uspijeva i u biti on i dalje raste sve od 2014. godine na dalje. Ove 

godine je prenijet manjak u iznosu  od 2.900.000,00 kn unazad dvije godine. Svi znadete 

gdje se novac troši pa tako i glasate. Proračuna je lijepo napraviti a nije ostvariv. Ne želim 

o pojedinim stavkama ali znamo koji su nam prihodi i kolika nam je renta, znamo da se 

neće drastično povećati što ako i bude iznosit će oko sto tisuća kuna. Prihodi od fondova 

ništa jer je godina  realizacije prošla. Dakle svodimo proračun na realan iznos što  je renta 

i ostali prihodi prema čemu bi se proračun trebao i napraviti. Evo ovo je moj osobni 

komentar. Najviše što zabrinjava je porast manjka. S obzirom da nitko nije za raspravu 

znači da nitko nije ni proučio Proračun. 

 

 Zdravko Tuba - nadovezao bih se na raspravu što se tiče manjka lijepo ste se 

pripremili i izlistali manjak koji je porastao za nekih 500.000 kn, a istovremeno spominjete 

osjetni pad rente pa mi je čudno što si niste to jedno s drugim povezali s obzirom koliko je 

pad prihoda tako da ovaj proračunski manjak i nije toliko strašan, a pogotovo što krajem 

godine većina toga bude riješena. 

 

 Zdravko Ivančan - obraća se vijećniku Zlatku Vargiću i navodi da je šteta što nije 

mogao doći na prošlu sjednicu vijeća bilo bi mogućnosti prijedloga amandmana vijećnika 

na predloženi prijedlog proračuna jer se ništa ne skriva i sve je javno, znači sve se može 

predložiti i mogu se dodati stavke ili smanjiti ili povećati. Jako je bitno da uvijek tumačite 

kako vama paše i ja vam dajem to za pravo i odobravam, ali očito brkate dvije jako bitne 

situacije i ne razmišljate poduzetnički nego razmišljate da to što ste pročitali je suhoparno 

i tako. Na žalost to nije tako jer 2015 godine dolazi novi zakon znači sve obaveze su minus 

što očito niste znali. 2012. godine obaveze su bile na istoj razini samo smo imali 

1.100.000,00 više na kraju 2016.-te godine pa me čudi što to niste odgonetnuli i obaveze 

su bile iste do detalja znači neisplaćeni računi, započeti poslovi dakle sve isto. Pokušao 

sam vam to više puta objasniti samo vi to nećete slušati, a mogli ste isčitati 2011. i 2012. 

godinu drastičan pad od 30 milijuna, a 2014 godine smo imali pad proračuna za 49% što 

znači da smo na razini od 15 milijuna te godine dobili 9 milijuna kuna rente a završili smo 
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godinu sa 100.000 kuna u minusa u izvršenju proračuna što je jako bitno ako govorimo da 

su obaveze ostale iste, ali uspjeli smo od pada proračuna za nekih 2.000.000,00 kn doći 

do 150.000 neuravnoteženog iznosa. Lako je vama reći ne smije biti minusa, ali bilo ga je 

i na dvadeset i dva i pol milijuna kuna. Nama su ostale obaveze od trafostanica, a radili 

smo HEP-ove trafostanice, odorizatorske stanice čime smo sebe zadužili, sve smo radili što 

neke općine nisu. Što govorite da se rebalansom stalno podiže imamo sada nekakve 

projekcije za 2018. godinu recite nam kako da se javimo na fondove bilo koje mjere koje 

će se raspisati ako nemamo stavku u proračunu. Ako nije izvršeno to  ne znači da iduće 

godine ta odluka neće doći i da ne budemo izvršili. Zato se to i prenosi tih nekih 15 milijuna 

za fondove. Za vrtić je došla odluka oko 395.000,00 kn gdje nam Ministarstvo 

gospodarstva sa Fondom za zaštitu okoliša odobrilo što do 31.05. mora biti napravljeno. 

Da nismo imali stavku u proračunu ne bi se mogli ni kandidirati i to je takav postupak. 

Sada su prijavljene ceste, znači dionica Mačkove od milijun kuna da bi se mogli javiti morali 

smo imati stavku u proračunu. Za kino salu smo se prijavili u travnju još nije došlo rješenje 

i još nije završen natječaj što znači odobrenje bude ili ne bude mi moramo imati stavku u 

proračunu kako bi mogli iduće godine ta sredstva dobiti i aplicirati. Moramo imati reciklažno 

dvorište, znači 80% što smo dobili od Fonda za zaštitu okoliša prijedlog da uvrstimo u 

proračun da naših bude 20% a 80% njihovih. Još imamo puno projekata i ne vidim zašto 

to vama predstavlja problem. Istina da nije gotovo ali vi imate mogućnost i vladajući ste, 

možete doći do ministarstva, pomognite nam da zajednički odemo u ministarstvo i kažemo 

otvorite nam vrata i pitamo kada taj natječaj bude završen. Godinu dana čekamo za ceste 

isto tako za kino salu.Puno je projekata koji tamo stoje, niti jedna općina nije dobila 

rješenje jer kada bude za jednu tada će biti i za sve. Što se tiče rente ona je posložena na 

temelju prošle godine imamo projekciju iz Ine koju planiramo promijeniti vezano za 

poslovne zone i imamo porez na dohodak gdje smo zvali Ministarstvo financija koji su nam 

dali okvirne smjernice koliko bi trebali dobiti. Ne vidim zašto mislite da tu nešto nije točno. 

Mogli ste nešto predložiti i uvrstili bi svaki prijedlog ali na žalost prijedloga od oporbe nema 

i ne znam zašto niste aktivni i ne uključite se nego samo prigovarate. Treba dati nekakvu 

ideju i reći svi živimo u Molvama nije to moja općina nego svih nas. 

 

 Zlatko Vargić - hvala lijepo na opširnom objašnjenju, ja nisam govorio o netočnosti 

ili nekakvom krivom postavljanju činjenica koje jesu samo sam govorio o svođenju 

proračuna u nekakve realne okvire. Replika i tebi, ja se uopće nisam pripremio niti se imam 

s čime pripremati jer nemam podatke od 2012.-te godine jer nisam bio vijećnik. Samo sam 

pročitao što mi je poslano na mail. Ne radi se o tome da smo mi protiv nečega što je tu 

postavljeno, već se radi o tome da li je to moguće ostvariti i napraviti. Bez obzira koliki je 

proračun bitno je da ga ostvarimo, a da stavke za fondove moraju biti to dobro znam, ali 

stavka ne mora biti u cijelom izvršenju kako mi očekujemo da nam netko bude dao, a ako 

mora u redu. Što se tiče glasovanja vidi se kako se glasa jer nismo svi izglasali "ZA" netko 

je bio suzdržan itd. Što se tiče stavki koji prijedlog da mi iz oporbe damo i koji naš prijedlog 

realno bude prošao s obzirom na konstalaciju. Mislim da su uzalud bilo kakvi prijedlozi i 

razgovori ako se već drugačija šema oko svega toga razvija. Ja sam komentirao samo ovo 

što tu piše i ništa drugo. Prošlost me ne zanima i tko je što kome od načelnika ostavio 

brine me što će biti sutra i kako ćemo financijski prebroditi sljedeću godinu. 

 

 Martin Tuba -  kao zamjenik načelnika htio bih od oporbe da se konkretno izjasne 

šta se može napraviti, koje radno mjesto da ukinemo, kojeg nogometnog kluba i 

košarkaškog kluba odnosno kome da uzmemo novac, jer za vrijeme mandata g. Fosića na 

jednom sastanku je rečeno da hladan pogon iznosi 14 milijuna. Trenutačno naš realan 

proračun je 7-8 miliona kuna, a renta je problem cijele naše općine i cijele države na što 
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se taj obračun odnosi. Svima bi bilo draže da možemo imati 5 milijuna na računu i da sada 

ne raspravljamo gdje budemo uzeli i ušparali nego kojega projekta budemo realizirali. Htio 

bih da konkretno kažete šta da napravimo i kome da uzmemo novac kako ne bi išli u veći 

minus. 

 

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

donošenje 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 1 

glasom „UZDRŽANI“ donijelo 

Proračun Općine Molve za 2018. godinu s Planom razvojnih programa i 

projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu s Analizom i ocjenom postojećeg 

financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka 

nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno i održivo poslovanje i 

akcijskim planom provedbe navedenih mjera 

 

Točka 3.  

Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba na području Općine Molve u 

2018. godini i to: 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

Programa održavanja komunalne infrastrukture 

Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi 

Programa javnih potreba u kulturi 

Programa javnih potreba u sportu 

Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi  

Programa javnih potreba u osnovnom školstvu 

Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 Predsjednik vijeća daje točku 3. na donošenje. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 3 glasa „UZDRŽANI“ 
donijelo 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2018. godini 
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Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 

2018. godini 

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2018. godini 

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Molve u 2018. godini 

Program javnih potreba u sportu na području Općine Molve u 2018. godini 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Općine 

Molve u 2018. godini 

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Molve u 2018. 

godini 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Molve u 2018. 

godini 

 

Točka 4.  

Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2018. 

godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 Marina Džinić - ovo je razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna 

Općine Molve za 2018. godinu koju moramo donijeti sukladno Zakonu o proračunu i Statutu 

Općine Molve. Ono što je najvažnije da se  Odlukom o izvršavanju proračuna uređuje 

strukturom prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za 2018. godinu izvršavanje i 

upravljanjem sa financijskom i nefinancijskom imovinom, te prava i obaveze koje imaju 

korisnici proračunskih sredstava konkretno naš Dječji vrtić i pojedine ovlasti koje ima 

općinski načelnik, zatim izvršavanje proračuna i druga pitanja koja su uređena Odlukom. 

Ono što bih htjela naglasiti je to da Dječji vrtić ovom odlukom je izuzet da ne mora 

uplaćivati svoje vlastite prihode i namjenske prihode i primitke u proračun, već da  ono što 

direktno naplati koristi za pokriće rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske 

imovine. Također je bitno i to da financijski plan vrtića sa izmjenama i dopunama koje je 

imao tijekom godine neovisno o tome da li se te izmjene i dopune tiću izvora financiranja 

njihovih vlastitih sredstava ili od strane općine Molve stupit će na snagu po dobivenoj 

suglasnosti Općinskog vijeća Općine Molve. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

 Predsjednik vijeća daje točku 4. na donošenje. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 1 
glasom „UZDRŽANI“ donijelo 
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Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2018. godinu 

 

Točka 5.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2018. godinu, Projekcije plana za 2019. i 

2020. i na Analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera 

za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za 

stabilno i održivo poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

 Marina Džinić - Financijski plan Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve za 2018. godinu i 

njihove projekcije za 2019. i 2020. godinu usvojilo je Upravno vijeće vrtića na svojoj 42. 

sjednici održanoj u listopadu 2017. godine. Obavezan dio financijskog plana je obrazloženje 

prijedloga financijskog plana vrtića za 2018. g. koje ste dobili u materijalima i dobili ste 

Analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje 

negativnog nastanka poslovanja kao i mjera za stabilno održivo poslovanje i akcijski plan 

provedbe navedenih mjera. Analiza mora biti sastavljena budući da je manjak prihoda iz 

prethodne godine uključen u prijedlog financijskog plana za 2018. godinu. Napomenula bih 

da Zaključkom o davanju suglasnosti na Financijski plan  osiguravaju se sredstva do visine 

sredstava osiguranih u proračunu Općine Molve za 2018. godinu i pratećim projekcijama. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 

 Franjo Andrašić - primijetio sam da je povišenje vrtića donijelo Općinsko vijeće i 

tu nismo ništa financijski dobili nego smo izgubili jer se djeca ispisuju tako da se ništa ne 

bude postiglo i samo budemo imali kontra efekt. Mislim da takva odluka nije trebala biti ni 

donijeta. 

 

 Zdravko Ivančan - vrtić nije poskupio za djecu predškolskog odgoja, već je 

predškolska grupa ostala na istoj razini, a ostalo je povišeno. Naši ljudi odnosno roditelji 

imaju dodatne usluge odnosno zaposlenog pedagoga, te budemo zaposlili medicinsku 

sestru i zbog toga smo to po zakonu morali uskladiti a nismo mogli naći stavku. Ispisalo 

se je troje ili četvero djece, neki bi se htjeli upisati ali nisu bili na upisu. Volio bih da 

sadašnja situacija dozvoljava da je sve besplatno. 

 

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

donošenje. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „UZDRŽANI“ 
donijelo 

Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

za 2018. godinu, Projekcije plana za 2019. i 2020. i na Analizu i ocjenu postojećeg 

financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje utvrđenih  

uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno i održivo poslovanje 

i akcijskim planom provedbe navedenih mjera 
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Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine 

Molve 

 uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

  

 Zdravko Ivančan - ukratko bih razjasnio ovu točku, dakle 2013. godine smo imali 

reviziju gdje smo dobili naputke da se komunalna naknada mora uskladiti sa državnim 

prosjekom da to moramo na taj način i posložiti. Radili smo na tome, a odgovarajući model 

nismo mogli pronaći do sada. Prva zona je od centra Molvi i naselje Molve, druga zona je 

naselje Gornja Šuma, Čingi Lingi, Repaš i Molve Grede. Tu smo htjeli umanjiti zone, te bi 

INI koja tu najviše zarađuje i crpi naša bogatstva naplatili realno kako je u drugim 

općinama i gradovima pa smo išli da to bude koeficijent zone jedan poslovna zona, našim 

poduzetnicima i za građevna zemljišta smo stavili zonu 0,6 nešto manje od INE, zona 0,4 

je za samo Molve, a zona 0,3 je za ostala naselja koja sam spomenuo. Smatram da tu neće 

biti značajnijih promjena, a povodili smo se po okvirima kakvi su u gradu Đurđevcu, 

međutim susjedne općine Novo Virje i Virje imaju još veće mjesečne iznose. Mislim da će 

ta sredstva biti utrošena na najbolji mogući način, Selsko komunalno poduzeće ima 

zaposlene ljude i taj novac je predviđen za košnju i održavanje svih naših objekata i javnih 

površina, a ujedno i za čišćenje cesta na području Općine Molve. Jedino nismo stavili 

komunalnu naknadu za groblje budući da je groblje u Repašu  naše, a u Molvama nismo 

vlasnici što sada rješavamo sa biskupijom i nadam se da će biti riješeno što smo zakonski 

dužni. 

  

 Predsjednik otvara raspravu. 

 

 Zdravko Tuba - trebao sam napomenuti na početku ove točke da smo dobili dopis 

od Udruge obrtnika u kojem ima dosta obrtnika na popisu, pa dajem riječ i obrazloženje 

vijećniku Franji Andrašiću. 

 

 Franjo Andrašić - u ime udruženja obrtnika kao predsjednik sam donio amandman 

od strane svojih kolega iz udruge, gdje je upravni odbor održao sastanak i ljudima su neke 

stvari nejasne oko tih zona. Također su se neki od obrtnika komentirali da OPG tu ne 

pripadaju, a znamo da su na nivou države i oni poduzetnici kako smo i mi. Radi toga je 

amandman donešen i dajemo to na razmatranje i donošenje odluke koju bih im znao 

prenijeti, a nisam im znao točno po tim zonama objasniti postotke. 

 

 Stanko Molnar - Franjo je spomenuo Poljoprivredna gospodarstva mislim da su 

oni oslobođeni plaćanja komunalne naknade, a obrtnici nisu. 

  

 Zdravko Ivančan -  PG koje funkcionira kao obrt nije oslobođeno kao ni zadruga, 

a OPG su svi Molvarci koji imaju zemlju, jer svi imaju štale i mi smo to oslobodili. Bio sam 

na udruzi obrtnika govorio sam o komunalnoj naknadi, raspravljali smo, rekao sam neka 

nešto konkretno iznesu, ali nitko ništa nije konkretno govorio i sada najedanput treba. 

Obrtnici su dostavili podatke da se je jedan obrt preselio u Đurđevac s poslovanjem,  

konkretno Branko Ormanec znači on tu nema ništa, od ostalih naših obrtnika nismo dobili 

nikakve podatke ili imamo one stare postojeće. Zone su važne znači prva i druga poslovna 



9 
 

zona su Kolarević Molve Grede i Uljarice tako da to bude veća komunalna naknada i mislim 

da je to sasvim u redu, a PG koji je u sustavu obrta budu plaćali kao i zadruge što je po 

meni zakonski opravdano i mislim da mi kao općina imamo pravo da OPG-e i PG oslobodimo 

i tako im pomognemo jer to zakonski smijemo. 

 

 Zlatko Vargić - evo puno toga je razjašnjeno, ja za članak 14. o oslobađanju nisam 

znao i bez obzira na to stavio bih komentar i pozvao vas sve da promislimo o tome, ako 

gledamo namjenu komunalne naknade gdje je i održavanje nerazvrstanih cesta što su naši 

poljski putovi što znači onaj koji ih najviše koristi konkretno jedan OPG se oslobađa 

plaćanja i mi ostali ih pokrivamo od svojih dohodaka i prihoda rente itd. Načelnik je 

napomenuo Poduzetnici-obrtnici znači velika će komunalna naknada biti upravo Uljaricama, 

Kolareviću, obrtniku za poslovni prostor i kakvu poruku šaljemo van. Moj komentar je da 

je ovo diskriminirajuće dakle nismo svi jednaki i drugo je pogodovanje i ništa drugo, te 

kupovanje političkih glasova. Ne vidim zašto bi netko iz dohotka nešto financirao, a ne 

bude koristio nerazvrstane ceste, a onaj tko ih koristi je oslobođen. Neka se razmisli o ovoj 

točki jer zašto nekoga osloboditi a poduzetnici i obrtnici plaćaju. 

 

 Zdravko Tuba - ako sam dobro shvatio ovaj prijedlog udruge obrtnika u kojem 

piše da se obračunom komunalne naknade uvrste svi komunalni objekti na području Općine 

Molve, znači od najmanjeg Poljoprivrednog gospodarstva sa jednom kravom do najvećeg, 

što znači da INA i moja susjeda koja ima tri kokoške plaćaju jednaku komunalnu naknadu. 

Mislim da je to diskriminirajuće, a da se ravnopravno  oslobode plaćanja komunalne 

naknade može se posložiti. Znači ako si obrtnik i u tom si razredu, ako si PG u tome se itd. 

Ako budemo išli da je svima ravnopravno nećemo ništa napraviti, jer u drugim općinama 

to tako funkcionira i druge općine imaju komunalne naknade pa dolaze gospodarski 

subjekti, otvaraju se novi obrti, a isto tako se sjetite da je bilo u Molvama za vrijeme 

načelnika Kolara sve to ukinjeno pa nije baš cvjetal biznis i bilo otvaranje novih pogona. 

Znači za otvaranje pogona ne treba plaćanje komunalne naknade nego dobra ideja i dobro 

planiranje. 

 

 Zdravko Ivančan - mislim da Općina oslobađa sve koji se javljaju za nekakvu 

gradnju od komunalnog doprinosa, što je velika pomoć i išli smo isto na legalizaciju gdje 

smo našim obrtnicima umanjili koeficijente čega nema u državi i u nikojoj općini, te 

očekujemo da ih i dalje pomažemo. Oni imaju mjere od umjetnog osjemenjivanja pa do 

kamata na kredite, te mjere za zaposlene i mislim da je to jedna prednost koju mali 

poljoprivrednik nije imao i nije mogao koristiti. Zbog toga smo bili razmišljanja da mali 

poljoprivrednici ne plaćaju jer nam je selo devastirano i stanovništvo odlazi. Tako da smo 

to tako posložili a od INE nije bilo ispravno složeno. Dakle možemo predložiti ovo i da uz 

obrtnike plaćaju mali OPG-i odnosno da plaćaju svi koji imaju štale i male građevinske 

objekte. Napominjem da štale nisu ucrtane i to bude trajalo tri do četiri mjeseca, znači 

moramo ići ucrtati štale i objekte, a kućanstava ima 700-800. Dakle možete dati prijedlog 

da idemo svima ili samo obrtima i poduzetnicima. 

 

 Zlatko Senjan - prije dvije godine su popisane sve štale i objekti, a apsurdno je 

ako netko ima jednu krmaču da plaća komunalnu naknadu za cijele objekte jer ima tovilišta 

koja nisu više u funkciji, a toga je jako puno. Meni nije problem platiti, ali što je s malim 

poljoprivrednicima. 

 

 Zlatko Vargić -  svi znamo kako ovaj proces prirodno teče. Ako mi s ovim spasimo 

ili napravimo novih deset OPG-a ili PG-a svaka čast. S tim mi nećemo ništa spasiti, nije 
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stvar osloboditi ih ili ne. Po tome bi trebali osloboditi i druge jer i ja imam štalu koja je 

prazna. Oslobodite onog čije domaćinstvo ima prihod od dvije tisuće kuna, a mi 

oslobađamo jedan OPG sa milijunskim prometom, a jedan obrtnik na svoju radionu bude 

plaćao. 

 

 Zdravko Ivančan - revizija, odnosno financijski nadzor je napisao kako se 

komunalna naknada mora provesti prema zakonu. Mi smo bili razmišljanja da objekti kao 

štale ne idu u obračun. Kad bude financijska situacija u selu bolja, kada bude više 

zaposlenih i kada bude veća kupovna moć onda će se uvesti plaćanje za sve stambene 

objekte. 

 

 Franjo Andrašić - obrtnici nisu protiv uvođenja komunalne naknade nego su za to 

da se realno posloži. Stalno spominjete male poljoprivrednike kojima pokrivate vas velike. 

Predlažem da se ta komunalna naknada, bez svrstavanja INE i velikih gospodarskih 

objekata, znači malim ljudima i obrtima ublaži komunalna naknada po tim bodovima, te 

da bude ujednačena za PG-e koji su naravno veći. 

 

 Zdravko Tuba -  ovdje se stalno govori o oslobađanju, a nije nitko oslobođen već 

svi plaćaju komunalnu naknadu. Tako da se ne zna koji je vaš konkretni prijedlog. 

 

 Franjo Andrašić - da se ne povećava tako da ostane kao i prije a da se prema INI  

i poslovnim zonama povećaju stope. 

 

 Pod ovom točkom sjednicu napušta Stanko Molnar u 11,05 h. 

 

 

 Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku 6. na 

donošenje 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ donijelo 

Odluku o komunalnoj naknadi na području Općine Molve 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade na 

području Općine Molve 

 Zdravko Tuba - ova točka je vezana sa prijašnjom točkom i mislim da smo 

raspravu već napravili. Mislim da o tome nemamo što raspravljati. 

 

 Budući da prijava za raspravu nije bilo, predsjednik vijeća daje točku 7. na 

donošenje. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ donijelo 

Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade na području Općine Molve 
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Točka 8.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o donošenju Plana gospodarenja otpadom 

Općine Molve za razdoblje 2017. – 2022. godine 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

 Marina Džinić - Zakon o održivom gospodarenju otpadom je početkom 2017. 

godine kada je stupio na snagu propisao da su sve jedinice lokalne samouprave obavezne 

da donesu Plan gospodarenja otpadom. On se donosi za razdoblje od 6 godina, a Zakon 

propisuje što on mora sadržavati, također je propisano da mora biti objavljen na našoj 

internetskoj stranici što je napravljeno još u lipnju 2017.-te godine,  a sam taj Plan radila 

je za nas firma DLS. U materijalima ste dobili cijeli prijedlog, a mi smo prije nego što je 

Odluka donijeta morali zatražiti Suglasnost od strane Koprivničko-križevačke županije 

Upravnog odjela za prostorno uređenje, koji su dali suglasnost na prijedlog plana i koji su 

nas uputili da ga možemo  dati predstavničkom tijelu na usvajanje. Nakon što se usvoji 

mora se objaviti i u Službenom glasniku Općine Molve i o tome se mora obavijestiti Agencija 

za zaštitu okoliš i prirodu. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“ donijelo 

Zaključak o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Molve za razdoblje 

2017. – 2022. godine 

 

Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 

obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora - održavanje javne 

rasvjete na području Općine Molve za razdoblje od dvije godine 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

 Zdravko Ivančan -  bio je poziv na javni natječaj na koji se nije nitko javio osim 

Komunalnih usluga Đurđevac. Vidite ponudu gdje je iznos od 312,50 kn sa PDV-om što je 

za općinu prihvatljivije, a ne da se naplaćuju putni troškovi po dolasku, a oni su više iznosili 

nego samo održavanje. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“ donijelo 

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova na 

temelju pisanog ugovora - održavanje javne rasvjete na području Općine Molve 

za razdoblje od dvije godine 
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Točka 10. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o potpori usluga 

umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2017. godini 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

 Zdravko Ivančan -  dakle radi se o tome da ova odluka koja je još iz siječnja ili 

prosinca prošle godine zbog nedostatka financijskih sredstava, svima koji su podnijeli 

zahtjeve nismo  mogli isplatiti, a teška je situacija u poljoprivredi evo i naši lovci to puno 

koriste tako da bi im na taj način omogućili odnosno platili im tu uslugu, ali da se produži 

rok na 2018. godinu. Ovo je tehnička stvar a nadam se da će im biti moguće i prije isplatiti. 

Napominjem da svi koji su podnijeli zahtjeve nije im isplaćeno već će biti isplaćeno iduće 

godine kad bude sredstava. Znači bio je raspisan natječaj i produžuje se rok za izdavanje 

rješenja o isplati. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 

 Zlatko Vargić - imali smo neke druge pomoći i subvencije koje se znači nisu 

prenosile na iduću godinu, a ovaj dio se prenosi i stvara se financijska obaveza. Realnije 

je što nismo tijekom godine ostvarili, ostvarimo, primjer djeci nismo isplatili i ne prenosimo 

u sljedeću godinu i zašto bi prenosili umjetno osjemenjivanje. Što se može isplatiti neka 

se isplati, a ono što se ne može neka se zaboravi i idemo od početka. Po čemu je sada 

netko u povoljnijoj poziciji i bude dobio novac ako treba za pet godina, a djeca ne budu 

dobila. 

 

 Zdravko Ivančan - za djecu smo na prošlom vijeću prenijeli na 2018. godinu prvo 

isplaćujemo staro, a novo se još ne donosi.  

 

 Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku 10. na 

donošenje. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom „UZDRŽANI“ 
donijelo 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja 

plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2017. godini 

 

 

Budući da je dnevni red bio iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 11.15 sati. 

 
KLASA: 021-05/17-01/14 
URBROJ: 2137/17-17-2 
Molve, 28. studeni 2017. 

 

ZAPISNIČAR        PREDSJEDNIK VIJEĆA 
Mirjana Matoš           Zdravko Tuba 
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___________________      _____________________ 

 

 

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


