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ZAPISNIK 

sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 21. lipnja 2018. godine 

 

 

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

          Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/6, URBROJ: 2137/17-01-18-1 od 15. lipnja 

2018. godine. 

 

          Sjednicu je u 9.00 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Tuba.  

 

Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Siniša Frančić, 

2. Zlatko Senjan, 

3. Zdravko Tuba, 

4. Mirko Paša, 

5. Valentina Kopričanec, 

6. Spomenka Žufika, 

7. Stjepan Fosić,  

8. Franjo Andrašić, 

9. Stanko Molnar. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Zlatko Vargić, opravdao izostanak 

2. Katica Kapić. 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve, 

2. Marina Džinić, viši savjetnik za financije i računovodstvo, 

3. Martin Tuba, zamjenik općinskog načelnika. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća (dalje u tekstu: Predsjednik vijeća) konstatirao je da je na 

početku 15. sjednice Općinskog vijeća nazočno 9 od 11 članova Općinskog vijeća te da Vijeće može 

pravovaljano odlučivati.  

Predsjednik vijeća pozvao je članove Općinskog vijeća da iznesu svoje primjedbe na zapisnik 

sa 14. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“  usvojilo zapisnik sa 14. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 
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DNEVNI RED 

1. Razmatranje i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2018. godinu i  

projekcija za 2019. i 2020. godinu s Planom razvojnih programa, 

 

2. Razmatranje i donošenje: 

2.1.  Programa o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Molve u 2018. godini, 

2.2.  Programa o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2018. godini, 

2.3. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Molve u 2018. 

godini, 

2.4.  Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području 

Općine Molve u 2018. godini, 

2.5.  Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Molve u 2018. 

godini, 

2.6. Program o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na 
području Općine Molve u 2018. godini. 

 

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 
Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2018. i Projekcije plana za 2019. i 2020. godinu, 

 

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Molve za 
sklapanje sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redara, 

 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o novčanoj pomoći za novozaposlene na području Općine Molve 

u 2018. godini, 
 

6. Razmatranje i donošenje Poziva na donošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine 

Molve, 
 

7. Razmatranje i donošenje Zaključka o odobrenju sredstava za financiranje koncerta povodom dana 

Općine Molve, 

 
8. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju odbora za organiziranje i proslavu dana Općine 

Molve, 

 
9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa Dana Općine Molve, 

 

10. Informacija o Novom Vinodolskom, 
 

11. Pitanja  i prijedlozi vijećnika,  

 

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

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2018. godinu i  

projekcija za 2019. i 2020. godinu s Planom razvojnih programa 

 Točku obrazlaže Marina Džinić 
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MARINA DŽINIĆ - ovim izmjenama i dopunama ukupni Proračun Općine za 2018. godinu mijenja 

se iz iznosa 32.876.914,62 kuna u 34.084.955,77 kuna tj. povećanje od 1.208.041,15 kuna. 

Na temelju knjigovodstvene evidencije i knjiženja zaprimljene dokumentacije do dana 22.svibnja 

2018. godine, a s ciljem osiguranja dostatnih sredstava za pojedine stavke Proračuna u 2018. do kraja 

godine, izvršena su promjene u pogledu povećanja ili smanjenja planiranih stavki na sljedeći način:  

Službena putovanja za izvršno tijelo  (dnevnice, naknade za prijevoz  i ostali rashodi sl.puta) – 

povećanje stavke  za 15.500,00 kn. 

Financijski rashodi (naknada banke, e-paket FINA, provizija na polog..) – povećanje stavke za 

1.200,00 kn  s povećanjem stavke  izvora financiranja s osnove zateznih kamata.  

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi ( toneri, papir, literatura, sredstva za čišćenje i 

održavanje, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja..) povećanje stavke za 15.800,00 kn 

Usluge ažuriranja WEB stranice  - povećanje stavke za 14.500,00 kn 

Tisak službenog  glasnika općine Molve – povećanje stavke za 4.800,00 kn 

Ostale usluge ( grafičke i tiskarske usluge, naplata 1% prihoda od poreza i prireza, naplata 5% 

prihoda) – povećanje stavke za 33.000,00 kn 

Troškovi sudskih postupaka (troškovi parničkog postupka )– povećanje stavke za 25.000,00 kn 

Zatezne kamate  - povećanje stavke za 10.000,00 kn 

Dodatna ulaganja na galeriji (renovacija potkrovlja) – povećanje stavke za 105.500,00 kn 

Ostali financijski rashodi ( naknada po okvirnom kreditu) – povećanje stavke za 1.500,00 kn 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (zimska služba)  - povećanje stavke za 34.000,00 kn 

Održavanje nerazvrstanih cesta – povećanje stavke za 72.500,00 kn 

Električne energija za javnu rasvjetu – povećanje stavke za 91.000,00 kn 

Prigodno božićno novogodišnje ukrašavanje – povećanje stavke za 9.000,00 kn 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 6. travnja 2018.  javni poziv jedinicama 

lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog 

otpada. Gradovi i općine koje imaju važeći plan gospodarenja otpadom Fondu mogle su dostaviti 

podatke o potrebnom broju spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, plastike, 

stakla, tekstila i  bio otpada. Općina Molve također je podnijela zahtjev za 11198 kanti i 5 kontejnera. 

Budući da smo Proračunom imali osiguranu stavku za navedenu investiciju u iznosu 233.650,00 kn  

izvršena je samo preraspodjela sufinanciranja budući da sredstva za ovu namjenu osigurava 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija“ - 85% 

investicije će se tako sufinancirati iz europskog Kohezijskog fonda, dok 15% sredstava općina Molve 

–smanjenje stavke sufinanciranja za 105.142,50 kn, poticanje tiskanja i izdavanja stručne literature – 

povećanje stavke za 26.500,00 kn, tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za 

sufinanciranje boravka djece polaznika vrtića Maslačak ( dug iz travnja 2016)  - novo otvorena stavka 

u iznosu 1.800,00 kn, zaštitna mreža iza golova sa čeličnom pod konstrukcijom ( ugovor o bravarskim 

radovima JN-3/18) – novo otvorena stavka u iznosu 31.000,00 kn, održavanje vezano uz ravnanje 

stupova ograde i savinutih dijelova nosača za bicikle i izrada oglasne ploče ( uslijed prometne nesreća) 

– nova stavka pokrivena refundacijom od naknade štete u iznosu 15.620,00 kn kao izvora financiranja, 

sufinanciranje O.Š.Molve  - povećanje za Osnovac u iznosu 2.118,75 kn , nabavu računala u iznosu 

4.500,00 kn i prijevoz po HNOS-u za 2.000,00 kn, izrada Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem (ponuda Euroconsulting) - novootvorena stavka 23.875,00 kn. Sukladno ŽUC-u  

Križevcima za obvezno reguliranje prometa postavom prometnih znakova na raskrižju nerazvrstanih 

cesta sa županijskim i lokalnim cestama  - novootvorena stavka u iznosu 5.250,00 kn, za isplatu 

nagrade poduzetničke ideje Grede d.o.o. – novootvorena stavka u iznosu 15.000,00 kn, 

Upravljanje projektom za energetsku obnovu zgrade u Molvama – novo otvorena stavka sufinancirana 

sredstvima EU 85%  za iznos 42.234,37 kn. Sukladno izmjenama i dopunama financijskog plana 
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dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve – povećanje stavke za redovno obavljanje djelatnosti vrtića i pokriće 

manjka za iznos 158.983,03 kn, te novootvorena stavka prihoda u iznosu 5.000,00 kn temeljem 

sponzorstva Ine d.d. te povećanje stavke prihoda od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za 

110,00 kn temeljem dospjelih odluka o sufinanciranju predškolskog odgoja i pripadnike romske 

nacionalne manjine, nabava tlakavaca ispred općine Molve – povećanje stavke za 25.000,00 kn, 

gradnja parkirališta i staze na groblju – povećanje stavke za nabavu tlakavaca i opločnika u iznosu 

50.000,00 kn, priprema i asfaltiranje kolnika kod škole do ulice Medvrti – povećanje stavke za 

50.000,00 kn, staza do Doma zdravlja prema galeriji – povećanje stavke za 20.000,00 kn radi gradnje 

rukohvata, sufinanciranje troškova legalizacije kućanstvima – povećanje stavke za 50.000,00 kn, 

pomoći za novorođeno dijete – povećanje stavke za 114.000,00 kn, korištenje licence Poslovna 

Hrvatska – novootvorena stavka u iznosu 6.750,00 kn, izgradnja reciklažnog dvorišta – povećanje 

stavke za 200.000,00 kn i opremanje reciklažnog dvorišta – povećanje stavke za 50.000,00 kn ( 

istovremeno smanjenja je stavka  Kapitalne pomoći SKD-u za taj iznos od 250.000,00 kn), adaptacija 

vrtića – povećanje stavke za 100.00,00 kn, nabava klupa na groblju – novootvorena stavka u iznosu 

20.000,00 kn, tekuće donacije za športsko ribolovno društvo Amur Molve Grede – povećanje stavke 

za 5.000,00 kn. Projekcije za 2019. godinu nisu promijenjene. Projekcije za 2020. godinu nisu 

promijenjene.  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 FOSIĆ STJEPAN – mi nemamo Proračun za 2018 .godinu, jer se plaćaju stvari iz 2016. i 

2017. godine. Ovo je Proračun samo na papiru i sve je laž i neistina, a pola rente ide na troškove tako 

da za obaveze nema. Odvjetnica će ti uzeti 300.000 kn plus kamate za godinu dana i ovo su ozbiljne 

stvari koje ja govorim. Vi ste vijećnici odabrani od naroda i moramo štititi interese ove Općine, a mi 

ne znamo kakvo je stanje na računu i koliko iznose obaveze. Srljate u neke stvari, a nemate novaca, 

vrtića nisi počeo raditi i ne budeš, reciklažno dvorište nisi počeo graditi, osvrnite se na Općinu Virje 

koji je novac ona dobila, a za nas su vrata zatvorena u svim institucijama. Županija je rekla da Molve 

neće dobiti ni kunu. Godinu dana je prošlo u drugom mandatu i ništa se neće napraviti pa pitam 

predsjednika vijeća da li je proučio Proračun, a načelnik ne može raditi ako to vijeće ne dopusti. Vi 

niste vijećnici iskreni za dobrobit općine već samo gledate svoje interese ništa drugo. Ovo što sam 

vam rekao je iskreno i stvarnost. 

Predsjednik vijeća prekida sjednicu u 9.30 sati. 

 Nastavak u 9.40 sati. 

 NAČELNIK – molim predsjednika vijeća da se pridržava poslovnika, a ne da svatko tumači 

kako mu se hoće. Osvrnuo bih se na netočne izjave što se tiče kamata za sudske troškove, nisam s time 

upoznat, jer je odvjetnica povukla tužbu i ispostavila novi račun u svibnju kojeg svi vijećnici mogu 

vidjeti, a koji će do kraja godine biti plaćen, jer smo uplatili dio od 80.000,00 kn, a što se tiče obaveza 

one se rješavaju tokom godine. Mislim da g. Fosić imate visoko mišljenje o gosp. Peroku budući da ste 

prije godinu dana govorili da je on ovakav ili onakav što se tiče turističke zajednice, a sad ga hvalite. 

Mogu reći da smo i mi od županije dobili sredstva za gradnju knjižnice, a općinskim novcem smo 

platili fasadu. Također smo od županije dobili sredstva za galeriju, a neki dan sam bio na kolegiju 

načelnika gdje je bio prisutan državni tajnik Fonda za zaštitu okoliša i njegova tajnica gdje su govorili 

da je Općina Molve najspremnija općina sa potpisanom dokumentacijom za izgradnju reciklažnog 

dvorišta i jedina smo općina koja ima potpisan ugovor i čeka se javna nabava. Što se tiče vrtića kroz 

tjedan dana bude objavljena Odluka o odabiru i potpisat će se Ugovori tako da bi do jeseni vrtić bio 

prekriven. Imamo jako dobru suradnju sa Hrvatskim cestama koje su kod Darka Ivančana asfaltirali 
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besplatno, a planira se i asfaltiranje ceste u Repašu. Dakle borimo se da ceste održimo na nivou ne 

trošeći općinske novce . 

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

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

donijelo 

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2018. godinu i  projekcija za 2019. i 2020. 

godinu s Planom razvojnih programa 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje: 

2.1. Programa o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2018. godini, 

2.2. Programa o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Molve u 2018. godini, 

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

Molve u 2018. godini, 

2.4. Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 

području Općine Molve u 2018. godini, 

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

Molve u 2018. godini, 

2.6. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

obrazovanju na području Općine Molve u 2018. godini. 

 

 Točku obrazlaže Marina Džinić 

 MARINA DŽINIĆ - programi javnih potreba prate izmjene i dopune Proračuna, a budući da 

je sve prezentirano u prvoj točki, smatram da nema potrebe za ponavljanjem, osim ako tko ima kakva 

dodatna pitanja ili potrebe da mu se detaljno obrazloži.  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 STANKO MOLNAR - u točki 2.1. vezano za Program gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture imate točku 4.4. nabava kanti za smeće koja iznosi od 40.000,00 kn, a u članku se 

govori da će od Općine ići 140.190,00 kn, a iz Fonda 93.460,00 kn. Zanima me da li je krivo napisano 

ovih 40.000 kn. Marina Džinić temeljito objašnjava po postavljenom pitanju. Stanko Molnar dalje pita 

za točku 2.2. podtočka 5.2. gdje je povećanje od 100.000,00 kn na 121.000,00 kn za troškove  rasvjete. 

Marina odgovara da je to za javnu rasvjetu. Sljedeće pitanje odnosi se na poticanje tiskanja stručne 

literature, stavka se  povećava  sa 15.000,00 kn na 49.000,00 kn.  

 NAČELNIK – ta sredstva idu za sufinanciranje tiskanja knjiga po zamolbama. 

 FRANJO ANDRAŠIĆ - pita čemu ići u renoviranje stare škole u Repašu, na što će se 

potrošiti 400.000,00 kn, a čemu bude služilo? Imamo dva prazna stana na novoj školi i realno to nam 

ne treba. Možemo li predložiti pametniju investiciju. Samo trošimo vrijeme i novac na projekt kad 

znamo da tnam to ne treba.  

 NAČELNIK - taj prostor koristile bi udruge za svoje aktivnosti, a složila bi se i dječja 

radionica, a neka meni g. Fosić odgovori za koju namjenu smo mi tu školu preuzeli od županije.  
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 STJEPAN FOSIĆ -  Zdravko bio si vijećnik i radio si kontra. Za neke stvari si se pravio lud. 

Bila je situacija sportska dvorana koju je Općina napravila na imovini škole i koristila ju na vrijeme od 

20 godina. Ona je koštala svake godine milijun kuna i više, a  što je Općina održavala 12 godina. 

Dobro da je županija pristala što smo ugovor raskinuli i zaštitili Općinu od  financija, a dobili smo i 

dva radna mjesta, ali bio je uvjet da mi preuzmemo dom Gornja Šume i Repaša. Kada se je to 

rješavalo bio si protiv svega.  

 Predsjednik vijeća prekida raspravu i daje točku na donošenje. 

 Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova „ZA“, 2 „PROTIV“ i 1 "SUZDRŽAN"  

donijelo  

Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Molve u 2018. godini 

 

Program o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2018. godini 

 

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Molve u 

2018. godini 

 

Program o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 

području Općine Molve u 2018. godini 

 

Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Molve u 

2018. godini 

 

Program o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 

na području Općine Molve u 2018. godini. 

 

 

Točka 3.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog 

plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2018. i Projekcije plana za 2019. i 2020. godinu 

 

 Točku obrazlaže Marina Džinić. 

 DŽINIĆ MARINA - ovo su bile prve izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića 

"Pčelica" Molve za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. koje su bile na drugoj sjednici 

Upravnog vijeća vrtića. Upravno vijeće ih je usvojilo, te se daju na suglasnost Općinskom vijeću, a 

sve je obrazloženo u prvoj točki.  Izmjene i dopune uključene su u Proračun  Općine Molve za 2018. 

godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo, te se točka daje na donošenje. 

 Općinsko vijeće Općine Molve sa 7 glasova „ZA“, 1 „PROTIV“  i 1 "SUZDRŽAN" 

donijelo  

Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve za 2018. i Projekcije plana za 2019. i 2020. godinu 
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Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Molve 

za sklapanje sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redara 

 

  Predsjednik vijeća navodi da je vijeće sa ovim već upoznato i načelnik daje kratko 

obrazloženje. 

 
 NAČELNIK - kao što imamo sa Općinom Novo Virje stavku u proračunu gdje prihodujemo 

mjesečno 1.000 kn, tako će isto  biti i sa općinom Ferdinandovac što bi trebalo krenuti od 01.07.2018. 

 
 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

 ANDRAŠIĆ FRANJO - po pitanju komunalnog redara nemam ništa protiv da on postoji, ali 

htio bih da se nekakvi izvještaji komunalnog redara vide kako bi znali da li on djeluje ili ga imamo 
samo na papiru. Kao lovac krećem se po prirodi i na svakakve stvari nailazim što je meni kao 

vijećniku neugodno da nekoga prijavim, a komunalni redar se samo po cesti vozi. Na koji način on 

mora djelovati?  
 

 STJEPAN FOSIĆ - komunalni redar je ovlašten, ali imamo komunalnog izvidnika koji izviđa 

i prijavljuje, a u polju su takva smeća što treba prijaviti instituciji i televiziji. Poljski putovi su zarasli i 

ne može se prolaziti. 
 

 NAČELNIK - mi ne možemo znati tko je dovezao smeće, pa  zato treba prijaviti. 

 
 Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku na donošenje. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA" i 1 "PROTIV"donijelo  

 

Zaključak o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Molve za sklapanje 

sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redara 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o novčanoj pomoći za novozaposlene na području Općine 

Molve u 2018. godini 

 

 NAČELNIK - u članku 3. ove Odluke treba staviti dopunu da svaki novozaposleni ne smije 
unatrag šest mjeseci biti zaposlen kako ne bi ispalo da netko da otkaz i odmah se javi na novo 

radno mjesto. Na području Općine Molve je 40 nezaposlenih i ne znam koliko njih traži posla, a 

cilj nam je da smanjimo nezaposlenost u smislu stimulacije kako bi potaknuli ljude da se zaposle u 
proizvodna zanimanja. 

 

 STJEPAN FOSIĆ - ja bih ovu točku skinuo sa dnevnog reda pa kada ju nadopunite s 

prijedlogom i pripremite  u konačnosti bude se o njoj raspravljalo. 
 

 FRANJO ANDRAŠIĆ - shvatio sam o čemu se tu radi i mislim da ne bi trebalo biti 

problema,  bitno je da se ljudi zaposle. 
 

 STANKO MOLNAR - u ovoj odluci ne piše vremensko ograničenje, dakle zaposlenoj osobi 

će se pomoć isplaćivati najviše 6 mjeseci od zaposlenja. Npr. netko se zaposli 1.7. dobit će pomoć 
do kraja godine, a netko se zaposli s 1.9. do kraja će dobiti 4 mjeseca o tome govorim.  

 

 NAČELNIK -  odgovara da isplata ide do kraja godine i  ne prenosi se u sljedeću. 
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 Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i daje točku na donošenje. 

 
 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA" i 1 "PROTIV" donijelo 

 

Odluku o novčanoj pomoći za novozaposlene na području Općine Molve u 2018. godini 

 

 

Točka 6.  

Razmatranje i donošenje Poziva na donošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine 

Molve 

 

Predsjednik vijeća navodi da za ovu točku ne treba dodatno obrazloženje, budući da su u materijalima 
dobili obrazloženje do kada se mogu prijaviti prijedlozi za javna priznanja.  Ako tko ima potrebu što 

reći otvara raspravu. 

Prijava za raspravu nije bilo, te se daje točka na donošenje. 
  

  Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA" i 1 "SUZDRŽAN" donijelo 

 

Poziv na donošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Molve 

 

Točka 7.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o odobrenju sredstava za financiranje koncerta povodom 

dana Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 
 NAČELNIK - ove godine smo dogovorili Begine, ali još nismo ništa potpisali. Nastup Begini 

iznosi  16.000,00 kn  plus PDV, a ZAMP plaćaju oni. Za najam šatora smo potpisali ugovor. Javila se 

firma Elni Trade iz Koprivnice i očekujem oprihodovati 35.000,00 do 40.000,00 kn od najma s čime bi 
platili koncert. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 
 STJEPAN FOSIĆ - prihoduj ta sredstva od najma da nama ostanu, a ugostitelji koji će 

iznajmiti prostor neka si stave muziku koju žele, jer na muziku dolaze svi osim Molvaraca. Ako 

oprihodujemo ta sredstva prolsijedi ih za školu npr. djeci za knjige i nešto si napravio. Ovako to što 

dobiješ budeš dao za koncert. 
 

 FRANJO ANDRAŠIĆ - ako mi budemo financirali Begine neka koncert bude na pozornici 

kako bi svi vidjeli, a igralište neka ostane prazno. Neka ne bude scenarij kako je bilo prošle godine, 
Općina je platila pjevačicu, a koncert je bio pod šatorom tako da ljudi nisu ništa vidjeli. 

U konačnicia smo Molvarcima platili koncerta kojeg oni nisu mogli vidjeti. 

 
 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA" , 1 "PROTIV" i 2 "SUZDRŽAN" 

donijelo 

 

Zaključak o odobrenju sredstava za financiranje koncerta povodom dana Općine Molve 

 

 

Točka 8.  

Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju odbora za organiziranje i proslavu dana 

Općine Molve 

 

ZDRAVKO TUBA – u materijalima ste dobili popis članova odbora i uglavnom su to 

predsjednici udruga koje sudjeluju u svojim aktivnostima za održavanje dana Općine. 
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 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

  
NAČELNIK – pošto svi predsjednici udruga dobivaju određena financijska sredstva mislim 

da su se dužni aktivirati. Smatram da je to minimum nečega da predsjednici udruga i ja kao 

načelnik nešto napravimo u zajedništvu. Cilj je da Molve prezentiramo prema javnosti na tragu 
manifestacija i obljetnica tako da se pohvalimo s tim. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 

 MARTIN TUBA – može li se odbor nadopuniti sa još jednim članom: Alenom Franjo koji je 
voljan pomoći i Marijan Dolenec? Zdravko Tuba odgovara da će se Odluka nadopuniti. 

 

 STANKO MOLNAR – ja sam također član, ali je problem pošto sam ja cijeli sedmi i osmi 
mjesec na edukacijama pa bi predložio Alena Franju da bude umjesto mene. Zdravko Tuba 

predlaže da Stanko Molnar ostane, a kada bude mogao uključit će se i pomoći. 

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

predloženim dopunama članova: Alen Franjo, Marijan Dolenec i Franjo Andrašić. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA" donijelo 
 

Odluku o imenovanju odbora za organiziranje i proslavu dana Općine Molve 

 

Točka 9.  

Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa Dana Općine Molve 

 

 ZDRAVKO TUBA -  popis ste dobili u materijalima i sigurno ste ga već proučili i uz taj 

popis dodan je dan 10.09.2018.  udruženje obrtnika Koprivničko-Križevačke županije i 25.08.2018. 

Memorijalni turnir Josip Bencek.  

Načelnik dodaje manifestaciju od 15.07.-12.08. Vulično prvenstvo. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo i daje se točka na donošenje. 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA" donijelo 

 

Program Dana Općine Molve 

 

Točka 10.  

Informacija o Novom Vinodolskom 

 

 Informacije daje načelnik. 

 

 NAČELNIK – svi znate da smo ovih dana imali raspisan natječaj za najam prostora zgrade u 

Novom Vinodolskom. Bilo je nekoliko upita, ali zgrada je zbog vlage u lošem stanju, a postoji 

mogućnost investitora koji bi uložili i napravili tri stana s time da postoji i mogućnost kupnje. Moj cilj 

je izgradnja pastoralnog centra u Molvama tako da bi sredstva od prodaje zgrade namijenili za 

izgradnju pastoralnog centra. 

  

Predsjednik otvara raspravu. 

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – poznajem čovjeka u agenciji u Crikvenici koji se bavi prodajom 

nekretnina i koji vidi što se na tržištu nudi. Ja sam sa njime obišao objekt u Novom Vinodolskom. On 

je sve temeljito pregledao. Velika je investicija preuređenje, a  da bi to bilo u trendu koji se traži na 
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tržištu. Predložio je da se napravi stambeno turistički dio gdje bi bila zgrada sa 6 apartmana od čega bi 

svaki iznosio po milijun kuna, tj . puta šest i Općina bi vratila svoj novac. Drugi prijedlog  je pronaći 

ljude koji ulažu u turizam i da se iznajmi na 20 godina. Treći prijedlog je prodaja. Meni je prvi 

prijedlog najprihvatljiviji, jer time imamo novi obnovljeni objekt sa šest apartmana. 

 

Zlatko Senjan napušta sjednicu u 11.12 sati. 

Stjepan Fosić napušta sjednicu u 11.23 sati. 

Točka 11.  

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 11.40 sati. 

 
KLASA: 021-05/18-01/6 

URBROJ: 2137/17-01-18-2 

Molve, 21. lipnja 2018. 

 
ZAPISNIČAR:              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Marina Džinić, dipl.oec.           Zdravko Tuba 

 

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


