
ZAPISNIK

s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve

održane 29. svibnja 2014. godine

         

Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Sali  za 
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/14-01/4, URBROJ: 2137/17-14-1 
od 22. svibnja 2014. godine.

          Sjednicu je u 19,30 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: 
Predsjednik vijeća) Mijo Kovaček.

         

 Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve:

1. Mijo Kovaček, predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve
2. Spomenka Žufika, potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Molve
3. Marina Ivančan
4. Siniša Frančić
5. Zlatko Senjan
6. Zlatko Popec
7. Marijan Jaković, otsutan
8. Stjepan Fosić, otsutan
9. Ivan Molnar
10. Dražen Kolarić
11. Ivan Tuba

         

          Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni:

1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik,

2. Mirko Paša, zamjenik općinskog načelnika,

3. Boris Poljanac, pročelnik,

4. Marina Džinić, šefica računovodstva.  

         Predsjednik vijeća konstatirao je da je na početku 14. sjednice Općinskog vijeća 
nazočno 9 od 11 članova Općinskog vijeća, te da vijeće može pravovaljano odlučivati.
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Predsjednik  vijeća  dao  je  na  raspravu  i  usvajanje  Zapisnik  s  13.  sjednice 
Općinskog vijeća. 

Zapisnik s 13. sjednice općinskog vijeća usvojen je jednoglasno s 9 glasova ZA.

Predsjednik vijeća upitao je želi li tko od vijećnika dati dopunu dnevnog reda.

Predsjednik  vijeća  dao  je  nadopunu  dnevnog  reda  s  točkom  6.  koja  glasi 
Razmatranje i donošenje Zaključka o pokretanju postupka prethodnog prikupljanja 
ponuda za utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina, upravne zgrade i zemljišta u 
Novom Vinodolskom, Stjepana Mažuranića 1.

Dopuna dnevnog reda prihvaćena je jednoglasno s 9 glasova ZA. 
Predsjednik vijeća predložio je sljedeći

DNEVNI RED

 

1. Pitanja vijećnika 

2. Usvajanje  Godišnjeg  izvještaja  o  izvršenju  Proračuna  Općine  Molve  za  2013. 
godinu

3. Donošenje  Odluke  o raspodjeli  rezultata  poslovanja Proračuna Općine Molve za 
2013. godinu

4. Razmatranje zahtjeva Pekarskog obrta Kajtazi, Trg M. Gupca 8, Virje za prodaju 
pekarskih proizvoda putem Prodaje iz vozila na području Općine Molve

5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa izgradnje domova za stare i nemoćne 
osobe nositelja izgradnje Bistra d.o.o. Đurđevac

6. Razmatranje i donošenje Zaključka o pokretanju postupka prethodnog prikupljanja 
ponuda za utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina, upravne zgrade i zemljišta u 
Novom Vinodolskom, Stjepana Mažuranića 1 

 
Prednoženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

Točka 1.

Pitanja vijećnika

          Pitanja nije bilo.
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Točka 2.

Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Molve za 
2013. godinu

          Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić.
          MARINA DŽINIĆ navodi da je Jedinstveni upravni odjel dužan podnijeti 
načelniku do prvoga svibnja tekuće godine Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 
za prethodnu godinu. Svrha ovog obračuna je da se dobiju informacije o tome 
koliko su bili planirani prihodi i rashodi, te primici i izdaci i kolika je realizacija za 
cijelu godinu.  Sadržaj godišnjih izvještaja o izvršenju proračuna propisan je 
Zakonom o proračunu i pravilnikom, te mora sadržavati opći i posebni dio. Opći dio 
se vidi na prvoj stranici i u sebi sadržava osnovne podatke koji se tiću računa 
prihoda i rashoda, računa financiranja i kolika su raspoloživa sredstva iz prethodne 
godine. Posebni dio izvještaja prikazuje izvještaj o zaduženju, korištenju 
proračunske zalihe, izdatke po državnim jamstvima i obrazloženje koje je 
naknadno priloženo uz materijale. Na prvoj stranici izvještaja prikazani su zbirni 
rezultati prihoda i rashoda, te  koliki je sam rezultat poslovanja, a također se vidi 
koliko je bilo izvršenje za 2012. godinu i koliko je bilo planirano za 2013. godinu, 
kao i izvršenje za 2013. god. Napominje da je ukupna realizacija prihoda u odnosu 
na planirano 92,4%, a realizacija ukupnih rashoda je 96,1%. Utvrđeni rezultat 
poslovanja za 2013. godinu  je pozitivan i iznosi 113.939,39 kn, međutim 
preneseni manjak iz prethodnih godina iznosi 825.726,90 kn koji se uvrštava u 
rezultat, tako da je novi rezultat poslovanja manjak prihoda i primitaka u iznosu od 
711.787,51 kn koji se prenosi u sljedeće razdoblje. Navedeni manjak mora se 
uvrstiti u nadolazeće izmjene Proračuna  u lipnju, te se za njega moraju osigurati 
sredstva za pokriće.

U posebnom dijelu izvještaja vidi se da nema velikih odstupanja između 
planiranog i realizacije. Napominje da je najznačajniji izvor prihoda poslovanja 
prihod od nefinancijske imovine, odnosno rente, koja je u 2013. godini ostvarena u 
ukupnom iznosu od 15.641.455,04 kn, a odnosi se na uplate od prosinca 2012.-te 
do studenog 2013.-te godine gdje se vidi da je realizacija za 16,8% manja u 
odnosu na 2012. godinu. Ostale stavke prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka 
nije detaljno objašnjavala budući da je sve detaljno opisano i predočeno u 
materijalima.

          Predsjednik vijeća otvara raspravu.
          Prijava za raspravu nije bilo.

          Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 9 glasova ZA usvojilo

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za 2013. godinu

Točka 3.
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine 

Molve za 2013. godinu

          Obrazloženje daje Marina Džinić.
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           MARINA DŽINIĆ navodi da se nakon utvrđivanja rezultata poslovanja i 
nakon podnošenja Godišnjih financijskih i Konsolidiranih financijskih izvještaja 
donosi se odluka o raspodjeli rezultata poslovanja, kojom se utvrđuje raspodjela 
rezultata poslovanja Proračuna Općine Molve, kojeg čine stanja na osnovnim 
računima na dan 31.12.2013. godine. Tako višak prihoda poslovanja iznosi 
2.864.048,54 kn, višak primitaka od financijske imovine iznosi 1.101.052,78 kn i 
utvršeni manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 4.676.888,83 kn. Višak 
prihoda poslovanja i višak  od primitaka od financijske imovine raspoređuje se za 
pokriće dijela manjka u iznosu od 3.965.101,32 kn, a  spomenuti ostatak manjka 
prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 711.787,51 kn pokrit će se iz prihoda 
poslovanja Proračuna Općine Molve u 2014. godini.

          Predsjednik vijeća otvara raspravu.
          Prijava za raspravu nije bilo.

          Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 9 glasova ZA donijelo

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Molve za 2013. 
godinu

Točka 4.
Razmatranje zahtjeva Pekarskog obrta Kajtazi, Trg M. Gupca 8, virje za 

prodaju pekarskih proizvoda putem Prodaje iz Vozila na području Općine 
Molve 

          Obrazloženje daje načelnik.

          NAČELNIK navodi da  ovaj zahtjev usmeno podnosi pekarski obrt Kajtazi iz 
Virja, kojim se traži dozvola za prodaju pekarskih proizvoda na području Općine 
Molve. Načelnik je odgovorio pekarskom obrtu ukoliko otvori pekarsku djelatnost 
na području Općine Molve tada može prodavati svoje proizvode, te traži mišljenje 
vijeća o njegovoj odluci.
          Predsjednik otvara raspravu.

          ZLATKO POPEC navodi da Molve ima svoju pekaru i da treba štititi naše 
subjekte koji rade na području Općine Molve.

          NAČELNIK se nadovezuje i predlaže da Obrt Kajtazi otvori djelatnost u 
Molvama i zaposli ljude, pa može raditi legalno.

          TUBA IVAN se uključuje u raspravu i podržava prijedlog načelnika.
          MIJO KOVAČEK napominje da općinsko vijeće ne može svojom odlukom 
nekome uskraćivati poduzetničku aktivnost kao i stavljati u takav položaj jer nije s 
područja naše Općine.

          Nakon rasprave predsjednik vijeća daje točku na glasanje.

        Općinsko vijeće općine Molve jdenoglasno je sa 9 glasnova ZA prihvaća 
prijedlog načelnika i daje suglasnost na preporuku Pekarskom obrtu Kajtazi.

Točka 5.
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Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa izgradnje domova za stare i 
nemoćne osobe nositelja izgradnje Bistra d.o.o. Đurđevac

          NAČELNIK navodi da je Općina Molve dobila od Bistre d.o.o. Đurđevac 
zamolbu i prijedlog da se gradi starački dom na području Općine Molve i ostalih 
susjednih općina. Nije protiv toga i pozitivnog je mišljenja, te podržava izgradnju 
staračkog doma.

          Predsjednik otvara raspravu.
          IVAN TUBA pita kakve su obaveze Općine i da li ima predviđenog mjesta 
gdje bi se gradilo?
          NAČELNIK odgovara da predviđeno mjesto još nemaju, a od Općine se za 
početak traži zemljište.
          PROČELNIK  se uključuje u raspravu i navodi da Bistra prvo mora dobiti 
elaborat, pokrenuti postupak izdavanja dozvole i tek tada će Općina, na temelju 
dokumentacije, predvidjeti zemljište, ali u smislu da Bistra ima pravo građenja na 
tom zemljištu, a ne u vlasništvo.
          
         Nakon rasprave, Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 9 glasova 
ZA donijelo

Zaključak o prihvaćanju Programa izgradnje domova za stare i nemoćne 
osobe nositelja izgradnje Bistra d.o.o. Đurđevac

Točka 6.
Razmatranje i donošenje Zaključka o pokretanju postupka prethodnog 

prikupljanja ponuda za utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina, upravne 
zgrade i zemljišta u Novom Vinodolskom, Stjepana Mažuranića 1

       

        Uvodno obrazloženje daje načelnik.
         NAČELNIK navodi kako je ovo testna proba gdje bi se vidjelo kolika je 
tržišna vrijednost  zemljišta i zgrade u Novom Vinodolskom putem oglasa. S 
obzirom da su mjesečne obaveze prevelike, koje iznose od 6.000 kuna, a trenutno 
od odmarališta Općina nema nikakve koristi.

         Predsjednik otvara raspravu.

         Prijava za raspravu nije bilo.

          Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 9 glasova ZA donijelo

Zaključak o pokretanju postupka prethodnog prikupljanja ponuda za 
utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina, upravne zgrade i zemljišta u 
Novom Vinodolskom, Stjepana Mažuranića 1
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KLASA:  021-05/14-01/3

URBROJ: 2137/17-14-2

U Molvama, 29.5.2014.

ZAPISNIČAR   PREDSJEDNIK VIJEĆA

Danijela Plemenčić  Mijo Kovaček

_________________ __________________

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