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IZVADAK IZ ZAPISNIKA 
sa 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 Dnevni red nadalje) 
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. 

  
Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća. 

 
 Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 7. sjednice 

Općinskog vijeća. 
 
Sjednici se pridružuju Zlatko Vargić i vijeće nastavlja s radom s 9 vijećnika. 
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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 

Izostavljeno kao nepotrebno. 

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 

 

 

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 

 

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 

 

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

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 

 

 

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 

 

Pod ovom točkom sjednicu napušta Stanko Molnar. 

 

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 

 

 

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

Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade na području Općine Molve 

 

Točka 8.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o donošenju Plana gospodarenja otpadom 

Općine Molve za razdoblje 2017. – 2022. godine 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

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 

___________________      _____________________ 

 

 

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


