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ZAPISNIK 

s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 29. lipnja 2017. godine 

 

 

          Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, na Trgu kralja Tomislava 32, u sali za 

sastanke. 

          Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/6, URBROJ: 2137/17-17-1 od 

26. lipnja 2017. godine. 

 

          Sjednicu je u 09,00 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Tuba. Moli 

dvoje vijećnika koji nisu bili prisutni na konstituirajućoj sjednici da prisegnu te gđa. 

Mirjana Sefer i g. Zlatko Vargić prisežu. 

 

 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. Mirjana Sefer (prisutna prve 2. točke) 

8. Stjepan Fosić (prisutan pod 1. i djelomično 2. točkom) 

9. Franjo Andrašić 

10. Zlatko Vargić (prisutan prvih 5. točaka) 

11. Stanko Molnar 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve 

2. Martin Tuba, zamjenik načelnika Općine Molve 

3. Mirjana Matoš, pročelnica 

4. Marina Džinić, viši savjetnik za financije i računovodstvo 

 

           Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 2. sjednice 

Općinskog vijeća nazočno svih 11 članova Općinskog vijeća te da vijeće može 

pravovaljano odlučivati.  

Predsjednik vijeća pozvao je članove Općinskog vijeća da iznesu svoje primjedbe 

na zapisnik sa 1. sjednice Općinskog vijeća. 

 Predsjednik daje na donošenje zapisnik s 1. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je s 11 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik s 1. sjednice 

Općinskog vijeća. 

  

  

Predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći 

 

DNEVNI RED 

1. Pitanja vijećnika 

2. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2017. godinu i  
projekcija za 2018. i 2019. godinu s Planom razvojnih programa 

3. Razmatranje i donošenje: 
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3.1. Programa o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Molve u 2017. godini 

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

Molve u 2017. godini 

3.3. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Molve u 2017. godini  

3.4. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 

području Općine Molve u 2017. godini 

3.5. Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

obrazovanju na području Općine Molve u 2017. godini 

4. Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Molve 

5. Odluka o Općinskim porezima Općine Molve 

6. Odluka o najvišem dopuštenom iznosu potpora i pomoći Općine Molve u 2017. godini 

7. Razmatranje i donošenje Zaključka o prodaji: 

7.1. nekretnine u Novom Vinodolskom 

7.2. nekretnine u Selinama 

8. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju: 

8.1. Odbora za Statut i Poslovnik 

8.2. Odbora za financije i proračun 

8.3. Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i gospodarski razvoj 

8.4. Odbora za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno uređenje 

8.5. Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i sport 

8.6. Odbora za predstavke i žalbe 

8.7. Odbora za procjenu šteta 

8.8. Socijalnog vijeća 

9. Odluka o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka za rad 

političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Molve za razdoblje od njegovog konstituiranja do 31. prosinca 2017. 

godine 

10. Razmatranje i donošenje Odluke o naknadi troškova članovima Općinskog vijeća 

Općine Molve i njegovih radnih tijela te članovima vijeća mjesnih odbora Općine 

Molve 

11. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim 

pravima općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Molve 

12. Razmatranje i usvajanje Zaključka o utvrđivanju manifestacija povodom dana Općine 

Molve 

13. Razmatranje i donošenje Poziva o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za 2017. 

godinu 

14. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune 

Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2017. godinu 

15. Razmatranje i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u 

Dječji vrtić „Pčelica“ Molve za  pedagošku godinu 2017/2018. 

16. Razmatranje i usvajanje Zaključka o naplati prihoda i primitaka prema dužnicima 

Općine Molve 
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Stjepan Fosić predlaže da se s dnevnog reda makne točka br. 7. u vezi prodaje 

nekretnina u Novom Vinodolskom i Selinama. Smatra da je prodaja stvar za raspravu, 

radi se o imovini Općine Molve i ne zna se zašto se to prodaje. Do danas se ne zna kome 

i koliko općina duguje i kakva je situacija. Teško je dok jedan načelnik ostavi drugom 

velike probleme. Traži da se nađu druga sredstva da se to prebrodi. Ne shvaća čemu 

žurba. 

Općinsko vijeće Općine Molve s 4 glasa „ZA“, 1 glasom „UZDRŽANI“ i 6 glasova 

„PROTIV“ nije usvojilo prijedlog micanja točke s Dnevnog reda. 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“, 1 glasom „UZDRŽANI“ i 3 glasa 

„PROTIV“ usvojilo predloženi Dnevni red. 

Točka 1.  

Pitanja vijećnika 

Stjepan Fosić navodi da je općina u 4 godine prihodovala 36 milijuna kuna, 16 milijuna 

se odnosi na plaće i održavanje, preostaje 20 milijuna, 8 milijuna su problemi, dug. 

Postavlja pitanje načelniku u što je utrošen novac. Napominje da vijećničke naknade iz 

2016. i 2017. nisu plaćene vijećnicima što iznosi oko 150.000 kn. Tvrdi da postoji 

dugovanje banci od 1,2 milijuna kuna, također pretpostavlja i da je Selsko komunalno 

društvo Molve dužno 200.000,00 kuna, ali da će tražiti točne podatke, odvjetnici smo 

dužni 400.000,00 kuna, za otpremninu 50.000,00 kuna, za učenike i studente oko 

400.000,00 kn, za novorođenu djecu 200.000,00 kn. Sveukupno smatra da postoje 

obveze od 2.5 milijuna kuna i pita kako to riješiti jer smo pred bankrotom. Navodi da je 

tražio podatke, ali da ih načelnik nije dao. Traži da se proračun stavi u okvire i smatra da 

su 4 godine mandata već potrošene unaprijed i navodi da su vijećnici spremni pomoći 

načelniku. 

Predsjednik vijeća upozorava vijećnika Fosića da postavi pitanje jer ima pravo govoriti 5 

minuta. 

Zdravko Ivančan zahvaljuje g. Fosiću što vodi brigu i analizu. U ožujku je bilo 1. 

poslagivanje proračuna. Bilo je 4 milijuna obveza i to je objavljeno na općinskim 

stranicama. U to ulazi 1,2 milijuna zaduženje Općine Molve. Smatra da g. Fosić kod 

analiziranja nije išao u detalje i suštinu problema. Ne vidi da su mu postavljena pitanja, 

već osobne komentare. Kod preuzimanja dužnosti 2013. godine prisjeća se da je g. Fosić 

rekao da je „hladni pogon“ 14 milijuna kuna godišnje, a sad je za 4 godine iznosio 16 

milijuna, kako je prethodno naveo g. Fosić, što znači da smo ga uspjeli smanjiti 10 

milijuna kuna godišnje i time se ponosi. Proračun je pao 30-35 milijuna kuna u pogledu 

rente u proteklih 4 godine. Navodi da su 2012. obveze iznosile isto kao i 2016. Obveze iz 

odluka o pomoći i subvencijama se knjiže od 2015. i smatra da g. Fosić nije trebao ići s 

krivim objašnjenima u javnost. Izvršenje proračuna za 2016. je -148.000,00 kuna. Pad 

proračuna je bio za 2 milijuna kuna. 2013. godine kad je bio u 6 mjeseci pad proračuna 

za 3,6 milijuna kn, bili smo u plusu 115.000 kn. Postoje obveze koje su još iz prošlih 

godina, prošlih mandata, poput trafostanice, te smo ih uspjeli odgoditi dok dođe u 

realizaciju kakav objekt, hala. Smatra da je odvjetnica, s kojom si je g. Fosić dobro, 

uspio da ona pošalje račun koji nije adekvatan. Odvjetnica je samovoljno raskinula 

zastupanje. Po odvjetničkoj tarifi ona nema nama pravo ispostaviti račun. Ugovor o 

zastupanju nije bio potpisan, išlo se je na plaćanje 10% po odvjetničkoj tarifi i nakon 

okončanja postupka se iznos naplaćuje i to kad općina dobije spor i kad se naplati od 
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Croatia banke, tek tada smo joj dužni platiti račun za ispostavljeni račun. Ne shvaća 

kakva je to briga o općini da se je forsirao ovršni postupak. Sve je sada na sudu. U 

pogledu Selskog komunalnog društva, danas se sastaje nadzorni odbor i doći će 

knjigovođa.  

Stjepan Fosić pita tko je prouzročio probleme, odvjetnica je naručena od strane 

načelnika Kolara, koji je i prouzročio probleme. Banka je isplatila 4 milijuna kuna, općina 

je izdala te mjenice. Boji se da ćemo spor izgubiti, a onda bi iznos mogao biti i 7 milijuna 

kuna. 

Zdravko Ivančan navodi da je prvostupanjskom presudom presuda bili prošle godine u 

korist općine. Županijski sud to treba potvrditi i nakon toga ide plaćanje odvjetničkih 

usluga. 

Martin Tuba se prisjeća da je na jednom sastanku od g. Fosića izričito rečeno da hladan 

pogon košta 14 milijuna kuna i da više od toga nije moguće napraviti. Sada se je došlo 

na 2,8 miljuna kuna prema njegovom saznanju. Naglašava da će se za drugu sjednicu 

potruditi da sazna više podataka, kako bi mogao bolje odgovoriti na pitanja. 

Točka 2.  

Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2017. 

godinu i  projekcija za 2018. i 2019. godinu s Planom razvojnih programa 

 

Zdravko Ivančan navodi da se izmjene nastavljaju na izmjene iz ožujka. Postoji 

mogućnost da se ide na izmjenu javne rasvjete u led rasvjetu. Pozicija plaćanja će ići iz 

postojeće potrošnje energije, odnosno razlike na potrošnju. Bilo je potrebe povećati 

stavku radi izbora, a također su bile i neke izmjene vezane uz troškove legalizacije te za 

kapitalna ulaganja i proljetnu sjetvu. Proračun nam omogućava da se možemo javiti na 

natječaje EU, od mjere za kino salu, nerazvrstane ceste i za reciklažno dvorište, za 

obnovu dječjeg vrtića i sl. Predaje riječ Marini Džinić. 

Marina Džinić napominje da je krajem ožujka donijet prvi rebalansirani proračun. 

Rezultat poslovanja nakon predaje godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg 

financijskog izvještaja o izvršenju proračuna je bio tada uključen izmjene proračuna i 

manjak je iznosio 2.039.392,75 kn. U taj iznos je bio uključen i manjak poslovanja 

Dječjeg vrtića Molve. Ovim izmjenama i dopunama, proračun je povećan na 

26.698,964,61 kn. U pogledu stavki koje su povećane, povećana je stavka koja se tiče 

provođenja lokalnih izbora i financiranja izborne promidžbe u iznosu od 99.100,00 kn, za 

sredstva za političke stranke, povećanje je za 150,00 kn, povećana je stavka za 

reprezentaciju za 70.000,00 kn. Misli se provesti i dosta projekata radi povlačenja 

sredstava iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi i preko EU fondova i FZOEU, pa je 

povećana stavka u vezi angažiranja vanjskih usluga za 40.000,00 kuna, u vezi priprema i 

prijava na natječaje. Za legalizaciju i naknade kućanstvima, stavka je povećana za 

280.000,00 kn, izvršena je promjena projektne dokumentacije za kino-salu u kulturni 

centar za 6.500,00 kn, povećana je stavka za subvencioniranje kapitalnih ulaganja za 

sredstva za rad za 4.300,00 kn, za 15.000,00 kn je povećana stavka za potpore za 

proljetnu sjetvu jer su neki mogli prijaviti Agenciji zahtjev za poticaje nakon isteka našeg 

roka. Povećana je stavka za održavanje javnih površina za 22.500,00 kn, nova stavka je 

za modernizaciju javne rasvjete od 150.000,00 kn. Povećana je stavka za uređenje 

košarkaškog igrališta u Molve Gredama za 4.500,00 kn, za troškove manifestacija u 

sklopu Dana Općine Molve za 40.000,00 kn, za novorođenu djecu za 173.000,00 kn i za 

sufinanciranje troškova prehrane učenika za 20.000,00 kn. 
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Smanjene su stavke potpore skupljanja i odvoza otpada samcima za 30.000,00 kn, za 

potrošnju električne energije vezane uz modernizaciju javne rasvjete za 80.000,00 kn, 

rezultat poslovanja Dječjeg vrtića za 2.688,14 kn. 

U pogledu prihoda, poreznom reformom su nam smanjeni prihodi za što je Vlada RH 

donijela Odluku o provođenju kompenzacijskih mjera. Sredstva dobivamo ovisno o tome 

kolika je razlika ostvarenja prošle i ove godine u stavki prihoda od poreza na dohodak. Tu 

stavku nismo imali predviđenu u proračunu pa se ovim izmjenama planira u iznosu od 

35.000,00 kn. Prema odluci Ministarstva obrazovanja i znanosti, sufinancirat će se 

roditeljski udio za djecu Rome, koji polaze predškolski odgoj te je stavka povećana za 

3.150,00 kn.  

Zlatko Vargić smatra da je manjak u prihodovnoj strani, smanjena su sredstva priljeva, 

stoga svako povećanje rashodovne strane nema u ovom momentu osnovu, svrhu. Stavke 

koje bi bile podmirene sredstvima iz EU fondova mogu se čak i povećavati, međutim za 

rashode subvencija i otvaranja novih stavaka ne zna kako će se ostvariti jer prihodovna 

strana nije pokrivena. Vrlo brzo ćemo i ovaj proračun, donijet prošle godine, za koji je 

rečeno da se stavi u realne okvire da se stavke pootvaraju, možda ne s ukupnim 

iznosima, već da se rebalans radi po priljevu sredstava iz EU fondova. Napominje da kad 

bi proračuni ovako bili napravljeni u tvrtkama i bili neizvršavani, to bi i te kako imalo 

posljedica na poslovanje. Smatra da bi trebalo odgovorno postavljati brojke u proračun. 

Ovakav proračun je neostvariv, ali vidjet će se da će se za koji mjesec raditi ponovo 

rebalans. 

Zdravko Ivančan podsjeća da smo se javili na natječaje, a da bi se na njih mogli 

prijaviti, moramo imati stavku u proračunu. Iste pozicije moramo imati i ove godine, kao 

i prošle, jer se traži da imamo te stavke u proračunu. Fond za zaštitu okoliša je raspisao 

natječaj za reciklažno dvorište i morali smo imati ovu stavku. Izgradnja košta 2.5 

milijuna kuna, povrat je 80%, županija će dati pola od 20% pa je 10% naše učešće. 

Stjepan Fosić dodaje načelniku da ne može ništa ostvariti, da treba postojati pozicija 

našeg proračuna i da su vrata u županiji zatvorena. Pita ga iz kojih će sredstava osigurati 

300.000,00 kn naših sredstava za obnovu Dječjeg vrtića. Novcem fondova ne mogu se 

krpati proračunske rupe. Smatra da to načelnik neće moći ostvariti. 

Zdravko Ivančan odgovara da je u prošlom mandatu ušteđeno 30.000.000,00 kn, toliko 

je smanjena rashodovna strana u prošlih 4 godine. Županija nije baš dala Općini Molve u 

razdoblju od 2005. do 2013. godine, dala je samo manji iznos za izmjenu krovišta školi. 

Nakon toga dobili smo oko 1.1 milijun kuna za izmjenu parketa u školi, imali smo 

županijskog vijećnika, g. Tubu koji je to izlobirao. Dobili smo za galeriju 100.000,00 kn 

za adaptaciju, te smo u rujnu prošle godine poslali županu prijedlog da za školsku 

knjižnicu, projekt iz 2005. godine, omogući financiranje te je isto usvojeno od Županijske 

skupštine. Javili su se na Fond Ministarstva regionalnog razvoja i Županiji je odobreno 

750.000,00 kn kao nositelju projekta, osnivaču škole, a preostali dio od oko 450.000,00 

kn će županija uplatiti iz svojih sredstava. Dogovor je između općine i župana da ćemo 

raditi na unutrašnjem uređenju. Smatra da će se to moći nakon izgradnje, iduće godine 

opremiti. Vrata nam u županiji nisu zatvorena i obavještava da je prije nekoliko dana i 

sam postao županijski vijećnik. Nada se da će se od županije vratiti povećanje rente 

općinama, koje je županija dobila 2014. godine. Smatra da se sada može puno više 

napraviti u suradnji sa županijom, nego za vrijeme mandata g. Fosića. 
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Stjepan Fosić smatra da kao član skupštine može samo rušiti proračun. Županija je dala 

za krov, općina nema ništa s time, dala je za sportsku dvoranu koja je isto županijska. 

Općina je od županije u prošle 4 godine dobila samo 100.000,00 kn. 

Martin Tuba podsjeća da je g. Fosić rekao da treba pomoći načelniku i nada se da će biti 

dosljedan u tome i pomoći svojim utjecajem kod župana koji je koalicijski partner HDZ-a. 

Stjepan Fosić napominje da je prvenstveno potrebno utvrditi stanje u općini. 

Zdravko Ivančan podsjeća da je, prilikom preuzimanja vlasti 2013. godine, došao na 

rebalansirani proračun te je tada maknuta stavka od 400.000,00 kn za izmjenu parketa u 

dvorani, da bi isti dan dobio poziv od ravnatelja, kako je mogao to učiniti. Bio je 

iznenađen jer nije pisala stavka da se radi o parketu, već o solarnim elektranama ili sl. i 

g. Jaković mu je tada rekao da je to bio dogovor g. Fosića i ravnatelja da se uređuje 

parket. Da je to znao, ne bi dirao stavku, već bi stavio na tu poziciju promjenu. Iz tog 

razloga se obratio županu koji je potvrdio da je to županijska obveza i da se čudi zašto 

općina uopće sudjeluje u tome. Tada je dogovoreno da se ulože sredstva od županije za 

promjenu parketa. 

Stjepan Fosić odgovara da je skinuo stavku za sunčanu elektranu, od koje bi škola 

dobivala godišnje do 90.000,00 kn i time bi rasteretili općinski proračun. 

Zdravko Tuba ispravlja g. Fosića da škola ne bi dobivala sredstva jer je RH za to 

potrošila kvotu do 2018. godine. 

Sa sjednice odlazi Stjepan Fosić (u 10.05) i traži da ga se ne predlaže u odbore vijeća. 

Vijeće nastavlja s radom s 10 vijećnika. 

Franjo Andrašić upozorava da je skrenuto s teme proračuna. Smatra da se treba 

pozabaviti prihodovnim stavkama, koje su to realne prihodovne strane da bi se moglo 

računati da proračun bude ispoštovan. Ne vidi još stavku iz koje bi se vidjelo što smo do 

sada prihodovali, odnosno hoćemo li prihodovati. 

Zdravko Ivančan odgovara da za mjeru 7.1. dolazi inspekcija provjeriti za PUR, 100% 

se vraća, 48.000,00 kn. 35.000,00 kn je bilo povrat za projektnu dokumentaciju za 

reciklažno dvorište. Bez PUR-a se ne može javiti na natječaje. Od FZOEU smo dobili 

uputu da ćemo dobiti 80% povrat sredstava i da čekamo raspisivanje natječaja. Da bi se 

na njega mogli javiti, trebalo je još malo posložiti stavke. Mjera za nerazvrstane ceste je 

pripremana 4 godine i raspisana je u travnju ove godine, morali smo imati geodetski 

elaborat s ucrtanim nerazvrstanim cestama i tek tada su se mogle upisati u vlasništvo 

općine. Prijava i izrada dokumentacije košta oko 700.000,00 kn, a da bismo se mogli 

javiti na natječaj morali smo staviti stavku od 5.000.000,00 kn, javili smo se u prosincu 

prošle godine. Vjerojatno će svake godine ići dionica po dionica. Očekuje se 100% povrat 

i avansno se sve plaća. Mjera 7.4. za adaptaciju kino-sale u multikulturalni centar, 

projekt je vrijednosti 2,5 milijuna kuna i očekuje uspjeh u natječaju te povrat od 90%. 

Općina se može javiti samo s jednim projektom, a mogu se prijaviti i udruge. Sve ovo 

bilo je skupo da bismo došli do pozicije da se možemo javiti. Mnoge općine to ne mogu 

napraviti. Na žalost, samo bogatije općine mogu povući sredstva, koje su spremne s 

dokumentacijom.  

Franjo Andrašić bi volio da se u vezi prihodovne strane prikazuje u tabeli na način da 

stoji do kada će se dovršiti nešto i koliko se do tada prihoduje. Nesigurno je hoće li biti 

prihodovanja. 

Zdravko Tuba ponavlja da moramo imati stavku u proračunu, većina bi se projekata 

mogla ostvariti, a za to se mora biti spreman jer se ne zna točno kad će natječaji biti 

objavljeni, ili se opet objavljuju novi uvjeti. Smatra da se je trebalo već i prije krenuti. 

Zdravko Ivančan dodaje da je, primjerice u pogledu natječaja za nerazvrstane ceste, 

vidljivo da to sporo ide, natječaj je bio raspisan lani, vjerojatno će biti pozicija i iduće 

godine. Čeka se na fondovima po godinu dana, a onda treba i izgraditi. Do 2020. se 

povlače sredstva, a mi smo u najnižem rangu od europskih zemalja po tome. Vezano uz 
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projektnu dokumentaciju, uložili smo u to sredstva, ali i to je prihvatljiv trošak i ta se 

sredstva vraćaju. 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“, 3 glasa „UZDRŽANI“ i 1 glasom 

„PROTIV“ donijelo 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2017. godinu i  projekcije za 2018. 

i 2019. godinu s Planom razvojnih programa 
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Točka 3.  

3.1. Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama i dopuni Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2017. godini 

Mirjana Matoš pojašnjava da je ukupna vrijednost programa povećana je sa 

1.071.500,00 na 1.168.500,00 kuna jer su povećane stavke za uređenje košarkaškog 

igrališta, povećana stavka za redovno i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta i 

poljskih puteva, smanjena je stavka troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih 

površina, javnih cesta i uvedena je nova stavka za rekonstrukciju / modernizaciju javne 

rasvjete Molve Grede, Repaš i Medvrti.  

3.2. Razmatranje i donošenje Plana o izmjenama Plana javnih potreba u 

socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2017. godini 

Mirjana Matoš pojašnjava da je ukupna vrijednost programa povećana radi povećanja 

stavke pomoći za novorođenu djecu sa 150.000,00 na 323.000,00 kuna i smanjena je 

stavka za sufinanciranje odvoza otpada mještanima Općine s 50.000,00 na 20.000,00 

kuna.  

3.3. Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u 

kulturi na području Općine Molve u 2017. godini 

Mirjana Matoš pojašnjava da je ukupna vrijednost programa povećana s 2.673.000,00 

kuna na 2.713.000,00 kuna radi povećanja iznosa za kulturne i sportske manifestacije 

povodom proslave Dana Općine Molve. 

Stanko Molnar postavlja upit zašto je došlo do povećanja stavke u vezi Dana Općine 

Molve. 

Zdravko Ivančan odgovara da se radi o trošku za koncert, a prihodovna strana je 

povećana iz najma javnih površina i za postavljanje šatora. Također tu su i udruge koje 

sudjeluju, poput gađanja glinenih golubova, obljetnica je ŠRD „Šarana“ Molve, Spomenar 

dr. Ivančana, vatrogasci, obljetnica Udruge umirovljenika, „Norijada“, „Najuzornija žena“ 

i sl. To nisu sredstva koja dobivaju udruge. 

3.4. Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u 

osnovnom školstvu na području Općine Molve u 2017. godini 

Mirjana Matoš pojašnjava da je ukupna vrijednost programa povećana radi povećanja 

stavke pomoći za prehranu učenika sa 60.000,00 na 80.000,00 kuna. 

3.5. Razmatranje i donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u 

predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Molve u 2017. godini 

Mirjana Matoš pojašnjava da je ukupna vrijednost programa povećana s 1.463.100,00 

na 1.493.157,79 kuna jer je trebalo uvrstiti sredstva za pokriće manjka iz prethodne 

godine u iznosu od 30.057,79 kuna.  

 

U 10.25 sati sa sjednice odlazi Mirjana Sefer. Vijeće nastavlja s radom s 9 vijećnika. 
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Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „UZDRŽANI“ donijelo 

Program o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Molve u 2017. godini 

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Molve u 2017. godini 

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Molve u 2017. godini 

Program o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 

području Općine Molve u 2017. godini 

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

obrazovanju na području Općine Molve u 2017. godini  

Točka 4.  

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Molve 

Zdravko Tuba pojašnjava da se ovom odlukom ograničava pravo na socijalna primanja 

na registrirane korisnike socijalne skrbi. 

Zdravo Ivančan navodi da mu ova odluka predstavlja pomoć jer Socijalno vijeće nije 

imalo mjerljive kriterije. Od strane Ministarstva dobili smo uputu kako to napraviti. Često 

puta ljudi imaju imovinu pa još traže i pomoć.  

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 9 glasova „ZA“ donijelo 

Odluku o socijalnoj skrbi na području Općine Molve 

Točka 5.  

Odluka o Općinskim porezima Općine Molve 

Zdravo Ivančan obrazlaže da je potrebno donijeti odluku vezano uz davanje na 

korištenje javnih površina te poreza na potrošnju. 

Mirjana Matoš pojašnjava da se odlukom propisuju 4 vrste poreza koje su pod 

nadležnosti općine: porez na potrošnju, na kuće za odmor, za korištenje javnih površina i 

porez na nekretnine. Kod poreza na potrošnju radi se o porezu od 3% na potrošnju 

alkoholnih pića. Kod poreza na kuće za odmor radi se o istom iznosu kakav je bio 

propisan dosadašnjom odlukom od 10,00 kn i taj porez vrijedi do kraja godine jer 

sljedeće godine će se plaćati porez na nekretnine. Razrez i naplatu ovih poreza 

prenosimo na Poreznu upravu. U pogledu korištenja javnih površina odlukom su 

propisane vrste, svrhe i iznosi za porez na korištenje javnih površina. Promjena je da se 

je prije plaćao porez od 8,00 kn/m2 dok je sada to povećano na 20,00 kn. Predviđeno je 

plaćanje u pogledu prodaje pekarskih proizvoda iz vozila, za prodaju putem kioska, za 

korištenje panoa, ovisno o veličini, te za šatore kod određenih manifestacija. Ovaj porez 

naplaćujemo sami. Porez na nekretnine propisat će se posebnom odlukom Općinskog 

vijeća, što se planira za jesen jer bi odluka trebala stupiti na snagu 1.1.2018. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 9 glasova „ZA“ donijelo 

Odluku o Općinskim porezima Općine Molve 
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Točka 6.  

Odluka o najvišem dopuštenom iznosu potpora i pomoći Općine Molve u 2017. 

godini  

Zdravo Ivančan obrazlaže da je dosadašnja odluka iznosila do 35.000,00 kuna. Kako 

nije došlo do povećanja rudne rente, moramo ograničiti maksimalni iznos potpore za 

2017. godinu po jednom kućanstvu, a odnosi se na sve oblike pomoći i subvencija, 

odnosno naknada na iznos od 10.000,00 kuna po kućanstvu. Treba gledati da što više 

ljudi dobije, a ne pojedinci. 

Franjo Adrašić postavlja pitanje na što se to točno odnosi. 

Zdravo Ivančan pojašnjava da se to odnosi na sve oblike pomoći i naknada, primjerice 

naknade za novorođenčad, subvencije kamate, kapitalna ulaganja. 

Stanko Molnar postavlja upit postoji li kakva projekcija koliko će se smanjiti ta sredstva 

za potpore i pomoći, a načelnik odgovara da je još nemoguće znati jer ljudi još podnose 

zahtjeve. G. Molnar nadalje pita da ako primjerice porodiljna naknada iznosi 20.000,00 

kn, da li automatski ostvaruju pravo na 10.000,00 kn. Načelnik odgovara da ostvaruju 

pravo na 7.000,00 kn za prvu godinu, ostatak dobiva iduće dvije godine. G. Molnar dalje 

pita ako primjerice jedno kućanstvo ima 2 studenta, farmu te pravo na potporu za 

osjemenjivanje junica. Za 2 studenta imao bi pravo na 14.000,00 kn, a sad više nema 

pravo, pa ga stavljamo u neravnopravan položaj prema domaćinstvu s 1 studentom. 

Pitanje je koliko kućanstava može participirati u tim pomoćima, dok OPG-ovi mogu puno 

više. Smatra da je taj iznos previše umanjen. Netko s istog kućnog broja ne može primiti 

pomoć ili potporu ako je netko drugi već primio 10.000,00 kn potpore. Pitanje je kako će 

računovodstvo to obračunavati. 

Zdravko Ivančan odgovara da bismo po napucima revizije, ako imamo za nešto recimo 

200.000,00 kn podijelili na sve korisnike, pa bi netko dobio ne sedam, nego recimo 

1.000,00 kuna. Nismo išli na takav model, nego da što više može dobiti potpore. Neki 

obrtnici ili poljoprivrednici su dobili velike iznose u dvije godine i s takvim isplatama su 

stavili u neravnopravan položaj studente i đake koji još nisu dobili za prošlu godinu. Tada 

nismo mogli znati da će biti ovakvo smanjenje proračuna. Ove godine nema pada, ali 

nema niti porasta. Na ovaj način bi mogli donijeti ove godine odluku za đake i studente. 

Ovo nije diskriminacija, već izjednačavanje. Ovaj čas se to mora posložiti da svi mogu 

jednako participirati u proračunu. 

Zdravko Tuba primjećuje da ima i obitelji koje nemaju studente ili nemaju krave i ne 

primaju pomoći, već su u radnom odnosu i ništa ne primaju pa su i oni u 

neravnopravnom položaju na neke druge.  

Zdravko Ivančan pojašnjava da je 2014. donesen paket mjera potpora, a iste godine se 

je dogodio pad proračuna na 7,5 milijuna. Nije se znalo da će biti 35 fasada. Moglo bi se 

ograničiti i za učenike i studente da se zaprimaju zahtjevi do 200.000,00 kuna, a ostali 

ne bi dobili ništa. To nije ravnopravno. Ne želi nikoga isključiti, pogotovo ne djecu i 

mlade. Participacija za vrtić neće ulaziti u ovo ograničenje.  

Stanko Molnar predlaže da ako imamo 200.000,00 kn za studente, onda po prikupljanju 

prijava, svi koji ispunjavaju uvjete, neka se na njih raspodijeli taj iznos. Problemi su 

dugovanja koja se prenose iz 2015. i 2016. za legalizaciju i td. U pravilu oni su isključeni 

za 2017. s bilo kakvim isplatama. Možda ima situacija da se nekima i platilo, oni taj 

novac neće vratiti u proračun. Ne znamo koliko će ih iskoristiti 10.000,00 kn, a pitanje je 

koliko će ih iskoristiti manje od 10.000,00 kn. Trebalo bi preslikati na prošlu godinu. 

Može se dogoditi da u jednom kućanstvu ima 6 osoba i svaka je dobila pomoć ili potporu i 

to se mora zbrojiti da ne bude više od 10.000,00 kn. 

Zlatko Vargić smatra da je ograničavanje bila dobra ideja i još je prošlo vijeće bilo za to 

da se počne ograničavati, jer je u jednom momentu bio zatražen popis korisnika i onda 

se je vidjelo u listi koja je obuhvaćala samo velike korisnike, koliko ima tko prava. U 

proračunu otvaramo stavke, dozvoljavamo nekome da si uzme sredstva i onda mu to pod 
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nekom drugom točkom skrčimo. Govori u smislu da se je prvo napravilo da se ima pravo 

po djetetu na nešto, a onda da donosimo ovakve odluke. To je nemogućnost izvršavanja 

proračuna što je govorio pod točkom 2. Moramo se nekako ipak ograničiti, ali koji će se 

isplatiti u ovih 10.000,00 kn. Volio bi vidjeti i znati na kraju godine tko su bili korisnici i 

da li je poštivano ovo ograničenje od 10.000,00 kn. 

Stanko Molnar navodi da se je povećala stavka za naknadu za novorođenčad. Može se 

dogoditi da tu netko može još imati pravo za dobiti potporu za legalizaciju npr. iz 2016. i 

to će dobiti ove godine recimo 5.000,00 kn, tada bi mogao dobiti najviše 5.000,00 + 

5.000,00 kn. Što s razlikom koju nije ostvario, da li se prenosi. Načelnik odgovara da se 

razlika ukida, briše se. G. Molnar pita što ako netko ove godine po nekoj osnovi treba 

dobiti npr. 30.000,00 kn, dobit će 10.000,00 kn, 20.000,00 kn mu se briše i on gubi 

pravo te u 2018. godinu ulazi s 0 kuna? Načelnik navedeno potvrđuje. G. Molnar smatra 

da ćemo tako oštetiti ljude. Netko je mogao do ovog mjeseca već dobiti primjerice 

12.000,00 kn, automatski je premašio za 2.000,00 kn, što sad s njima. Na sve ove 

potpore i pomoći koje daje općina, čini mu se premali iznos i predlaže da se ograniči na 

15.000,00 kn. Upitno je koliko će se izbrisati dugovanja. 

Martin Tuba pita što je onda s onima koji nisu uopće participirali i kome uzeti, da li 

smanjiti plaće u vrtiću ili općini, načelniku i zamjeniku, ukinuti nogometni ili košarkaški 

klub. Ne smijemo se zaletiti. 

Stanko Molnar smatra da je rez drastičan i ljudi će to dosta osjetiti. 

Zdravko Ivančan odgovara da je u 3. mjesecu dobio informaciju da će cijena plina ići 

gore, pita se gdje je tu odgovornost države i županije da nam vrate decentralizirana 

sredstva. Do povećanja nije došlo. Svjestan je da ćemo oštetiti neke obitelji, ali isto smo 

oštetili kad se je nekima davalo puno, a nekima ništa.  

Stanko Molnar napominje da ima domaćinstava s 2-3 zaposlena i koji uplaćuju porez u 

proračun, njima se praktički ništa ne vraća. 

Zlatko Vargić smatra da bi bilo logičnije imati i stavljati stavke u proračun, nego 

raspravljati koliko će se ograničiti. Zašto su se uopće potpore otvarale ako dolazimo u 

situaciju da ih ne možemo izvršavati. Treba to proračunski riješiti, ne raditi pritisak na 

proračun, pa se onda stvari prenose iz godine u godinu. Netko tko je već dobio rješenje 

od lani-preklani za studente i đake, on se više ne mora javiti ove godine niti na jednu 

mjeru. Treba napraviti evidenciju na kraju godine tko je i koliko ostvario. Trebalo bi ići u 

srž, neke stavke smanjiti ili pobrisati, na djeci nikad ne treba štedjeti. Ograničavati sada 

nešto na što ljudi imaju pravo je dosta nepopularno.  

Martin Tuba odgovara da se vraćamo sad na poziciju, kako da ih sad ne isplatimo. 

Zdravko Ivančan napominje da se ne ide ovime prema pojedincu, nego na kućanstvo. 

Stanko Molnar daje primjer da ako je stavka za učenike i studente primjerice 

200.000,00 kn i prijavi se 100 srednjoškolaca, svako može dobiti 2.000,00 kn. Načelnik 

odgovara da se može za iduće vijeće pripremiti takva odluka da se ograniči na 2.000,00 

kn ako to predlaže. 

Marina Džinić napominje da će najveći posao imati računovodstvo, nisu rađene 

projekcije jer se nije niti znalo hoće li odluka biti donijeta. U računovodstvu se mora 

raditi s vjerodostojnim dokumentima koji će nadopuniti ovu odluku, gdje će se točno 

definirati koji su prioriteti storniranja već napravljenih zaduženja. Primjerice ako netko 

ima pravo dobiti 7.000,00 kn za novorođenče za 1. godinu, po 6,5 za 2. i 3. godinu. To 

rješenje je on dobio. Računovodstvo je napravilo zaduženje. Stoji obveza da smo toj 

osobi dužni u 2016. isplatiti 7.000,00 kn za prvu ratu. Ove godine recimo preostalo je od 

toga za isplatiti 3.000,00 kn. On ove godine opet treba dobiti 6,5, to je sveukupno 

9.500,00 kn. Ako je to kućanstvo predalo i zahtjev za legalizaciju npr. na 10.000 kn, što 

će biti prioritet za storno? Da li za novorođenče, ili legalizacija za koju je kasnije donijeto 

rješenje? Drugo je pitanje što s obvezama koje će se prenositi. Što ako tih 10.000,00 

kuna za jedno kućanstvo ne uspijemo namiriti u toj godini, već recimo samo 5.000,00 kn. 
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Znači da na sljedeću godinu ponovo prenosimo 5.000,00 kn i tog čovjeka smo za 

5.000,00 kn zakinuli te godine, a možda bi iduće godine opet mogao dobiti samo do 

10.000,00 kn. Da li će se gledati iznos zaduženja za 10.000,00 kn, da li će se gledati 

isplata te godine 10.000,00 kn. 

Zdravko Ivančan odgovara da 2018. godine još ne znamo kakva će biti odluka, ovo je 

odluka za 2017. Redoslijed zaprimanja je prioritet plaćanja. Napominje da se može ići s 

prijedlogom za iduće vijeće da se ograniči za djecu. Navodi i da možemo donijeti odluku 

na idućem vijeću, kako g. Molnar predlaže, da se podijeli na ukupan broj đaka i 

studenata pa onda mogu dobiti više za legalizaciju ili obrtnici za subvenciju kamate.  

Franjo Andrašić predlaže da se ova odluka prihvati, ali se treba pripremiti za iduće 

razdoblje i napraviti prioritete, ne se sramiti ukinuti nešto jer ga više ne može biti. 

 

Potkraj ove točke sa sjednice odlazi Zlatko Vargić. Vijeće nastavlja s radom s 8 vijećnika.  

 

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

Odluku o najvišem dopuštenom iznosu potpora i pomoći Općine Molve u 2017. 

godini 

Točka 7.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o prodaji: 

7.1.  nekretnine u Novom Vinodolskom 

Zdravko Ivančan pojašnjava da se je zbog pada proračuna moralo posložiti sve lani 

započete odluke. Da bi to mogli, trebalo bi prodati nekretninu u Selinama. To je zemljište 

u okolici Zadra, bilo je u vlasništvu još mjesne zajednice više od 40 godina i u to se nije 

ulagalo, a izvan je centra, nije baš atraktivna pozicija. Imali smo sudske sporove za 

nužne prolaze, smatra da je najbolje to prodati i dovršiti od toga nešto za mještane, 

nogostup ili kanalizaciju i sl. Za Novi Vinodolski kod kupnje nije se pitalo općinsko vijeće, 

kupnja je išla za 5 milijuna. Ako se uspije dobro prodati, može se nešto i kupiti na samoj 

obali. Lani smo zgradu legalizirali i po procjeni je zgrada bila vrijedna 4,5 milijuna kuna, 

4,9 sve zajedno kad bi bila legalna, što sada je. Garažu nikad ne bi mogli imati kao 

kuhinju. Legalnošću objekt može biti za ugostiteljske namjene, na žalost objekt nije u 

kategorizaciji hotela, već najviše može biti hostel. Zgrada bi mogla biti dobra za starački 

dom ili zdravstveni turizam. Trebalo bi uložiti nekoliko milijuna da bi mogli zgradu 

privesti svrsi. Bilo je i prijedloga projektanata da se zgrada sruši i napravi nova s istim 

gabaritima samo za turističku namjenu. To je prevelika investicija i smatra da se općina 

ne bi trebala baviti turizmom, već je tu da stvara bolje uvjete življenja svojim 

mještanima. Prodala je i Koprivnica svoje odmaralište, Đurđevac isto. Virje radi s možda 

nekih 50.000,00 kn zarade. Nama je za sada prevelika cijena održavanja. Boji se novog 

poreza i ne zna hoće li to općina moći podnijeti. Na području općine trebamo završiti 

kanalizaciju, popraviti vrtić, a nemoguće je bez financija. 

Franjo Andrašić smatra da nije sada moment da se ide u prodaju. Općina je kupnjom 

Novog Vinodolskog bogatija za 5 milijuna kuna. Za prodaju je, ali ako se zna ciljano u što 

će se uložiti da nastane nova vrijednost za općinu, po ovome je prodaja da bi se pokrpao 

vrtić i sl. i automatski će se osiromašiti općina. Ne slaže se s konstatacijom da je to 

kupljeno, a da to nitko nije znao. U obilasku ondašnjeg vijeća općine, bili su prisutni ljudi 

i znali su da će se to kupovati. Nakon kupnje nismo spremni to dovesti u funkciju jer ili 

ne znamo organizirati da to profunkcionira ili je dislocirano, a nije točno da to samo sebe 

ne može financijski opravdavati i zaraditi. Slaže se da se prodaju Seline. U vezi Novog 

Vinodolskog, da je bilo spremnosti, moglo se je i u prošlom mandatu dati nekoj agenciji 

na 5-10 godina, koja bi to iznajmljivala, da bar vraća dugove. I  danas je to moguće 

uvesti, a kao kapitalna vrijednost ostaje u Općini Molve. Pod ovakvim uvjetima nije za to 

da se proda. Virovsko odmaralište je prošle godine ostvarilo 800.000,00 kn bruto 
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prometa, od čega su zaradile 3 čistačice, 2 kuharice, voditeljica, sve se je podmirilo i još 

je ostalo novca. U Novi Vinodolski je uloženo i to može biti ugostiteljski objekt. 

Napravljen je vešeraj, spremna je kanalizacija i bili smo pred rješenjem za dobivanje 

hostela, samo nisu bile uređene sobe. Predlaže da se objekt iznajmi, a ne da ga se proda. 

Zdravko Tuba smatra da se u tom stanju ne bi moglo iznajmiti, stolarija se raspada. To 

je objekt koji je po svom obliku nezgodan za turističku namjenu jer su etaže u 

denivelaciji, negdje su sobe visoke 4 m, negdje 2,5 m, nema hodnika već se ulazi iz sobe 

u sobu. Sanitarni čvor s jednim tušem i jednim wc-om se štopa. Da bi došli do objekta 

koji bi radio kao virovski, potrebno je još potrošiti 5 milijuna koje nemamo. Činjenica je 

da se u tu zgradu moraju utrošiti sredstva da bi se mogla iznajmiti.  

Na pitanje Martina Tube je li bilo odluke vijeća o kupnji, načelnik odgovara da vijećnici 

nisu bili pozvani, već stavljeni pred gotov čin da nekretnina toliko košta. 2001. godine bili 

su ljudi iz našeg kraja i odustali su od kupnje. 2013. godine bio je s gospođom radi 

rješavanja hoće li biti hostel ili ne, g. Fosić je to započeo. Tada nije postojala kuhinja, 

nije bila legalna, vodila se kao garaža. Odustali smo tada od uređenja jer nismo imali 

novac da bi stavili u funkciju. Do sada smo uložili oko 1,2 milijuna kuna. 

Franjo Andrašić napominje da to nije bilo uloženo za vrijeme prošlog mandata. Načelnik 

odgovara da je dobro da smo legalizirali objekt i time mu povećali vrijednost. G. Andrašić 

dodaje da su napravljeni novi wc-i, 2 kupaone, vešeraj, to je objekt koji vrijedi. 

Zdravko Ivančan navodi da se je prošle godine razmišljalo dati ga Selskom 

komunalnom društvu. Sada imamo planirane investicije: vrtić – moramo uložiti 

700.000,00 kn da bi dobili povrat 400.000,00 kn, investicija za halu 2 milijuna kuna da bi 

dobili povrat za najam skladišnog prostora od 1.725.000,00 kn. Nije potraćen novac, hala 

će ostati i otvorit će se nova radna mjesta. Naš društveni dom mora ići u rekonstrukciju 

grijanja – hlađenja. Oko 500-600.000,00 kn je u planu da se naprave reviziona okna do 

pročistača što je jako hitno da ne bi imali daljnje štete. Pročistač nije predan 

Komunalijama i sad imamo svake godine popravke prepumpnih stanica po 50.000,00 kn. 

Planira se uređenje do 200.000,00 kn samog pročistača, potrebno je izvaditi strojeve van 

i servisirati ih. Idemo završiti Marijansku ulicu – Sigečec da i oni dobiju kanalizaciju. 

Imamo puno projekata, a nemamo novca. 

Franjo Andrašić smatra da je to samo sanacija, a ne nastanak nove vrijednosti i 

naslućuje da će se potrošiti sredstva za saniranje. Na moru više nema mjesta, 

građevinske zone su sve skuplje. Ako bi se rušio cijeli objekat, plaća se 260,00 kn/m3 i 

građevinari vape za tim. Smatra da će se izgubiti nekretnina i potrošiti novac. Radovi 

koje je naveo načelnik trebaju, ali neće nastati nova vrijednost općine, već samo 

popravljanje. Apelira na sve vijećnike da se ne proda Novi Vinodolski.  

Martin Tuba pita neka se onda konkretno predloži kako riješiti grijanje u domu i iz kojih 

sredstava to uzeti. Smatra da nije manja vrijednost ako se smanji održavanje doma s 

200.000,00 na 100.000,00 kn. Također ako bi se napravilo kakvo konglomeracijsko 

postrojenje sa školom koje bi štedilo, automatski ne bi trebalo izdvajati toliko za školu. 

Postoji puno jeftinijih sustava grijanja i hlađenja i moglo bi se uštedjeti znatna sredstva. 

Mogao bi se kupiti gotov objekt na obali u koji ne bi trebalo ulagati. 

Zdravko Ivančan govori da su bile priče da je to nama grad poklonio jer imamo dobru 

suradnju s njima i da to vrijedi 10 milijuna. Predlaže da početna prodajna cijena bude 6,5 

milijuna kuna i da ponudimo Gradu. Javnim natječajem će se vidjeti hoćemo li dobiti 

više. Za Seline je prijedlog početne cijene 300.000,00 kn, još se vodi kao pašnjak. Za taj 

bi se novac mogao kupiti gotov objekat. 

Stanko Molnar dodaje da nije baš za prodaju, jer ako se gleda situacija na moru, od 

turizma se može zaraditi, a na Molvama teško. Poznata mu je situacija s Virovskim 

odmaralištem. Pita zašto ne bi probali slično kroz iznajmljivanje hostela, cijene noćenja 

su 15-20 Eura. Isto bi htio znati u što će se točno utrošiti novac od prodaje i zbog toga 

ne može glasati za to. Svjestan je da je potrebno ulagati u infrastrukturu na Molvama, ali 

opet se dobiva 6,5 milijuna. 
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Načelnik traži da se u zaključke dodaju iznosi početnih cijena nekretnina koje je 

prethodno naveo. 

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

Zaključak o prodaji nekretnine u Novom Vinodolskom 

7.2.  nekretnine u Selinama 

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

donijelo 

Zaključak o prodaji nekretnine u Selinama 

Točka 8.  

Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju: 

Odbora za Statut i Poslovnik 

Odbora za financije i proračun 

Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i gospodarski razvoj 

Odbora za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno uređenje 

Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i sport 

Odbora za predstavke i žalbe 

Odbora za procjenu šteta 

Socijalnog vijeća 

Zdravko Tuba uvodno navodi da je Odbor za izbor i imenovanja donio svoje prijedloge, 

međutim g. Fosić je prije odlaska tražio da ga se ne imenuje u iste. Moli oporbu da 

umjesto g. Fosića oporba predloži zamjenu u Odboru za statut i poslovnik te Odboru za 

predstavke i žalbe.  

Stanko Molnar primjećuje da je nezgodna situacija jer su otišli i vijećnici Zlatko Vargić i 

Mirjana Sefer, a nisu se izjasnili. 

Nakon kraće rasprave i upita predsjednika vijeća o prihvaćanju sudjelovanja u radu 

odbora, Franjo Andrašić je prihvatio biti članom Odbora za Statut i Poslovnik, a Stanko 

Molnar članom Odbora za predstavke i žalbe. 

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja čita na glas predložene članove svakog 

odbora. 

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

Rješenje o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik 

Rješenje o imenovanju Odbora za financije i proračun 

Rješenje o imenovanju Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i gospodarski 

razvoj 

Rješenje o imenovanju Odbora za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i 

prostorno uređenje 

Rješenje o imenovanju Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i sport 

Rješenje o imenovanju Odbora za predstavke i žalbe 

Rješenje o imenovanju Odbora za procjenu šteta 

Rješenje o imenovanju Socijalnog vijeća 
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Točka 9.  

Odluka o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka za rad 

političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Molve za razdoblje od njegovog konstituiranja do 

31. prosinca 2017. godine 

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

Odluku o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka za rad 

političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Molve za razdoblje od njegovog konstituiranja do 31. 

prosinca 2017. godine 

Točka 10.  

Razmatranje i donošenje Odluke o naknadi troškova članovima Općinskog 

vijeća Općine Molve i njegovih radnih tijela te članovima vijeća mjesnih 

odbora Općine Molve  

Zdravko Tuba ukazuje da je prijedlog malo izmijenjen jer je bilo predviđeno da 

predsjednik vijeća dobiva 1.000,00 kn, međutim smanjeno je na 800,00 kn neto. Za 

potpredsjednika iznos je 400,00 kn i za članove 300,00 kn po sjednici. 

Martin Tuba smatra da bi trebalo umanjiti naknadu ako vijećnik nije prisutan do kraja 

sjednice. 

Stanko Molnar se izjašnjava da se je u svojem programu zalagao za volontiranje svih 

članova vijeća te će zbog toga glasati protiv. 

Mirko Paša se nadovezuje na razmatranje Martina Tube i isto smatra da ako vijećnik 

nije prisutan na više od polovice točaka vijeća, treba gubiti pravo na naknadu. 

Pročelnica postavlja pitanje za slučaj ako je isti dan i sjednica vijeća i sjednica odbora, 

bila je praksa da se dobiva samo jedna naknada može li se i to dodati u odluku, te 

vijećnici potvrđuju. 

Zdravko Tuba s prethodno navedenim prijedlozima daje odluku na glasovanje. 

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

donijelo 

Odluku o naknadi troškova članovima Općinskog vijeća Općine Molve i njegovih 

radnih tijela te članovima vijeća mjesnih odbora Općine Molve  

 

Točka 11.  

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim 

pravima općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Molve 

Zdravko Ivančan obrazlaže da s obzirom da je njegov zamjenik osoba u radnom 

odnosu, dužnost će obavljati volonterski te su dogovorno odlučili o smanjenju naknade za 

oko 50%, tako da će iznos naknade iznositi oko 2.000,00 kn. Ako će to biti moguće, 

jedan dan u tjednu odradit će u općini. 
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Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“ donijelo 

 

Odluku o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog 

načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Molve 

 

Točka 12.  

Razmatranje i usvajanje Zaključka o utvrđivanju manifestacija povodom dana 

Općine Molve 

 Zdravko Tuba pojašnjava da su se udruge prijavile sa svojim manifestacijama 

povodom Dana općine, općina će dodatno financijski pomoći kod većih obljetnica. 

 

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

Zaključak o utvrđivanju manifestacija povodom dana Općine Molve 

 

Točka 13.  

Razmatranje i donošenje Poziva o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za 

2017. godinu 

 

Zdravko Tuba pojašnjava da će se raspisati javni poziv za predlaganje udruga, 

kolektiva i pojedinaca za dodjelu javnih priznanja. 

 

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

Poziv o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za 2017. godinu 

 

Točka 14.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune 

Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2017. godinu 

 

 Marina Džinić obrazlaže da se radi o prvim izmjenama i dopunama Financijskog 

plana dječjeg vrtića za 2017. godinu radi uključenja rezultata poslovanja, odnosno 

manjka iz prethodne godine u iznosu od 30.057,79 kn. Izmjena se odnosi i na povećanje 

stavke pomoći, sukladno odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje 

roditeljskog udjela u cijeni za djecu pripadnike romske manjine. 

 

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

Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2017. godinu 
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Točka 15.  

Razmatranje i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu 

djece u Dječji vrtić „Pčelica“ Molve za  pedagošku godinu 2017/2018. 

 

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

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić „Pčelica“ 

Molve za  pedagošku godinu 2017/2018. 

 

Točka 16.  

Razmatranje i usvajanje Zaključka o naplati prihoda i primitaka prema 

dužnicima Općine Molve 

 

Zdravko Ivančan navodi da je potrebno napraviti detaljan popis dužnika prema Općini 

Molve, pretpostavlja da bi to iznosilo oko 4 milijuna kuna. Neki su dugovi još iz 

devedesetih godina, moraju se pokrenuti postupci. Nismo ušli u stečajnu masu tvrtke 

Jata, potraživanja i dalje postoje. Smatra da se treba odgovorno voditi općinu, 

naplaćivalo se je do sada koliko se je moglo, a ne bi htio da pojedini slučajevi odu u 

zastaru. Ovrhe će se morati pokretati. 

 

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

 

Zaključak o naplati prihoda i primitaka prema dužnicima Općine Molve 

 

 

Budući da je dnevni red bio iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 12.10 

sati. 

KLASA: 021-05/17-01/6 

URBROJ: 2137/17-17-2 

Molve, 29. lipanj 2017. 

 

ZAPISNIČAR        PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Mirjana Matoš        Zdravko Tuba 

___________________      _____________________ 

 

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


