
 
 

1 
 

ZAPISNIK 

s 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 
održane 26. travnja 2016. godine 

 

Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Sali za 
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom (KLASA: 021-05/16-01/2, UR.BROJ: 2137/17-16-

1), od 22. travanja 2016. godine. 
          Sjednicu je u 09,00 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, zamjenica predsjednika Općinskog vijeća Općine Molve, 
3. Zlatko Popec, 

4. Stjepan Fosić, 
5. Dražen Kolarić, 

6. Siniša Frančić. 

7. Ivan Molnar,  
8. Zlatko Senjan 

9. Marina Ivančan 
10. Ivan Tuba 

11. Zlatko Vargić 
 

          Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni: 
 

1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik, 

2. Mirjana Matoš, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve. 
 

 
         Predsjednik vijeća konstatirao je da je na početku 38. sjednice Općinskog vijeća 

nazočno 11 od 11 članova Općinskog vijeća, te da vijeće može pravovaljano odlučivati. 
 

Predsjednik daje na raspravu i donošenje zapisnik sa 37. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Molve jednoglasno je s 11 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik s 37. 

sjednice Općinskog vijeća. 

          

          Predsjednik vijeća pitao je želi li tko od vijećnika dati izmjenu ili dopunu dnevnog 
reda. 

 

 

Budući da nadopuna nije bilo, predsjednik je predložio sljedeći 
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DNEVNI RED 
 
 

1. Pitanja vijećnika 

2. Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na Izvješće o radu općinskog 
načelnika Općine Molve za razdoblje od 1. srpnja do 31.  prosinca 2015. godine 

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na Izvješće o izvršenju programa 
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2015. godini 

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na Izvješće o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 

2015. godini 

5. Razmatranje i donošenje Zaključka o Odluci o izmjeni Odluke o subvencijama 
kapitalnih ulaganja u sredstva za rad 

6. Razmatranje zamolbe Nogometnog kluba Mladost Molve 

7. Razmatranje i donošenje Zaključka o prethodnoj suglasnosti na prijedlog odluke 

načelnika o financiranju Programa Nogometnog kluba Mladost Molve za 2016. godinu 

8. Razmatranje i donošenje Zaključka o pokretanju javnog natječaja radi prodaje 

nekretnine u Virju 

 

 

Dnevni red usvojen je sa 11 glasova „ZA“. 

 

 

 

Točka 1. 

Pitanja vijećnika 

 
  

 Stjepan Fosić – Postavlja pitanje načelniku i svim vijećnicima zašto nisu 
isplaćena sredstva učenicima, studentima i kada će biti? Odgovornost je na svima nama.  

 

 Zdravko Ivančan - Pozdravlja sve prisutne te odgovara na pitanje gosp. Fosića. 
Upozorava da su poteškoće stalno prisutne, cijena plina pada svugdje u svijetu, tako i 

kod nas. Vjeruje da će to u konačnici biti oko 30, 40 milijuna manje nego kada je g. Fosić 
vodio Općinu. Navodi da ne postoji ništa sporno, do sada je isplaćeno oko 50% 

obećanoga i ostatak će se isplatiti čim općina bude u mogućnosti. Smatra da smo općina 
koja u županiji i šire koja daje najviše pomoći. Sredstva nam se smanjuju i navodi da mu 

g. Fosić kao vijećnik pomogne i predloži gdje bi to trebalo smanjiti.  
 

 Stjepan Fosić – Smatra da je netočno da je je isplaćeno 50% za školarine. Vijeće 

je izglasalo a ti to ne poštuješ. Ukazuje na to da smo na putu da izgubimo Općinu. 
Smatra da općina nije izgrađena kako je izglasano da će biti, ulice koje su trebale biti 

sređene, nisu. 
 

 Zdravko Ivančan – Upozorava da se renta smanjila, i da nema sredstava za 
napraviti to o čemu g. Fosić stalno govori. Ukazuje da mu g. Fosić govori da smanji na 

nekim područjima, a onda ga javno proziva kako nešto nije napravljeno. 
 

 Stjepan Fosić – Predlaže da ako nema novaca idemo stati, objaviti da do 

daljnjega nema sredstava na pola godine, godinu, dokle god ne bude sredstava za daljnji 
rad.  
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 Ivan Tuba -  Uključuje se u raspravu, jer je dobio informaciju koju želi podijeliti s 

vijećem. Prema njegovima saznanjima fratri i časne za dvije godine odlaze iz Molvi i nose 

sa sobom svu svoju imovinu, dakle: 2 auta i 10-ak registratora, sve ostalo ostaje u 
Molvama. Dakle fratri na Molvama nemaju nikakvu imovinu i razloga ostati ovdje, dakle u 

buduće, vlasti koje budu, morat će nositi odgovornost i za to. Također navodi da ima 
informaciju da je u prošlom sazivu vlasti bila ponuđena investicija na području Općine 

Molve, gdje se trebalo zaposliti 100 ljudi, međutim tu je opet bio neki privatni interes i 
investitor je otišao negdje drugdje. Sada da imamo sto ljudi zaposlenih, bilo bi i Općini 

lakše.  
 

 Zdravko Ivančan -  Postavlja upit zašto smo toliko protiv naših obrtnika, 
poljoprivrednika? U današnje vrijeme teško je uopće upuštati se u takav posao a 

pogotovo na vrijeme isplaćivati plaće, doprinose i sve ostalo. Toliki je napad po selu na 

naše ljude, umjesto da nađemo načina kako da nađemo sredstva u Općini da im se 
pomogne. Molve postaju nekakvo turističko vikend naselje, a to nije dobra budućnost za 

Molve. Mladi nam odlaze, kuće su nam prazne. Trebamo podupirati ljude koji se žele 
baviti nekim obrtom i zapošljavati ljude, tako bi i Općini bilo lakše. Za koga će biti te 

staze i ulice koje bi mi trebali srediti ako za par godina ne bude ljudi u selu.  
 

 Zlatko Vargić – Komentira da su ljudi ovdje bili naučeni samo na to da nešto 
dobiju od Općine, a ne vidi se nikakav rezultat od toga. Ne bi trebalo ljude više učiti da 

dobiju sve od Općine jer jednog dana kada ne bude više novaca, bit će jako teško. Hvali 

kolegicu Marinu i njen rad s Udrugom OPG-a "Život" i na taj način pokazuje da se 
sredstva mogu potražiti i drugdje.  

 
 Zdravko Ivančan -  Slaže se s razmišljanjem vijećnika Vargića. Fondovi će biti 

uskoro otvoreni, te navodi da kada je došao na Općinu ni jedan projekat nije bio 
pripremljen. Mi smo napravili svu potrebnu dokumentaciju za mjere 7.2 i 7.4. Dakle 7.2 

su ceste, nerazvrstane ceste u duljini od 7,5 km za koje bi trebali ovih dana dobiti 
građevinsku dozvolu. Ta investicija je oko 4,5 milijuna kuna i nadamo se da to bude 

prošlo. Druga investicija je izgradnja reciklažnog dvorišta. Sada čekamo građevinsku 

dozvolu koju smo poslali u Fond i ono bi se kao takvo trebalo kao sa kompletnom 
projektnom dokumentacijom poslati na natječaj.  

Mjera 7.4 je za domove, znači uređenje domova na području Općine Molve. Također 
kompletna dokumentacija je pri kraju. Trebali bi sredinom 6. mjeseca biti ti natječaji. 

Nada se da će to sve ići, samo moramo biti strpljivi i ponašati se odgovorno. 

 

 

Točka 2. 

 Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na Izvješće o 

radu općinskog načelnika Općine Molve za razdoblje od 1. srpnja do 31.  
prosinca 2015. godine 

 

 
Mijo Kovaček - Svi ste dobili na vrijeme ovo Izvješće, te smatram da ga nema potrebe 

detaljno obrazlagati.  
 

Ako nema nikakvih pitanja, dajem ovu točku na glasanje. 

 
 

Općinsko vijeće Općine Molve je bez rasprave s 8 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV“ i 
2 "SUZDRŽANA" donijelo 

 
ZaključAK o suglasnosti na Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Molve za 

razdoblje od 1. srpnja do 31.  prosinca 2015. godine 
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Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na Izvješće o izvršenju 

programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
Molve u 2015. godini 

 

 
 Mijo Kovaček - Također ste ovo Izvješće svi dobili pa smatram da uvodno 

obrazloženje nije potrebno. 
 

 Stjepan Fosić -  Ovo je sve trebalo tehničkim putem riješiti, tu se nema šta 

raspravljati. Mi umjesto da rješavamo konkretnu problematiku općine mi se tu gledamo.  
 

 
Pošto više nije bilo rasprava po ovoj točci, predsjednik daje točku 3. na glasovanje. 

 
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV“ i 2 

"SUZDRŽANA" glasa donijelo 
 

Zaključak o suglasnosti na Izvješće o izvršenju programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2015. godini. 
 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na Izvješće o izvršenju 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2015. godini 
 

 

 Pošto više nije bilo rasprava po ovoj točci, predsjednik daje točku 4. na 

glasovanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 5 glasa „PROTIV“ donijelo 
 

Zaključak o suglasnosti na Godišnje financijske izvještaje Općine Molve za 
2015. godinu. 

 
 

Drugo glasovanje pod točkom 4. se odnosi na konsolidirani godišnji financijski izvještaj 

Općine Molve za 2015. godinu: 
 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 2 
"SUZDRŽANA" glasa donijelo 

 
Zaključak o suglasnosti na Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2015. godini 
 

 

 

Točka 5. 

 Razmatranje i donošenje Zaključka o Odluci o izmjeni Odluke o 

subvencijama kapitalnih ulaganja u sredstva za rad 
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Uvodno obrazloženje daje Zdravko Ivančan 
 

Zdravko Ivančan – Kao što je gospodin Stjepan Fosić rekao, trebamo odgovorno 

raspolagati sa sredstvima, slažem se sa time. No na žalost, ove godine nismo u 
mogućnosti isplatiti kapitalna ulaganja i subvencije za 2015. godinu. Dakle, bit će 

potrebno donošenje zaključka. Isto tako za 2014. godinu da se odgodi plaćanje do 
31. prosinca 2016. godine, tako da mještani ne bi bili zakinuti za spomenuta 

sredstva. Mislim da bi bilo neodgovorno mještanima reći kako smo ukinuli subvencije 
i kapitalna ulaganja. Komisija je potvrdila činjenično stanje i svi koji zadovoljavaju 

uvjete moći će dobiti sredstva, a mi ćemo naći način da im ta sredstva i isplatimo u 
zadanom zakonskom roku koji će danas biti predložen i donesen. 

 
Stjepan Fosić - Ako se nešto ne može, ako nema sredstava, onda se ne može, ja 

ne znam šta da vam sad kažem na to. Zašto planirati išta za 2017. godinu? Ja to ne 

budem podržao. Predlaže načelniku neka se ogradi dok se situacija ne popravi u 
proračunu.  

 
S obzirom da nije bilo daljnjih rasprava po ovoj točci, predsjednik daje točku 5. na 

glasovanje. 
 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa  glasova 8„ZA", 1 "PROTIV" i 2"SUZDRŽANA" 
glasa usvojilo 

 

Zaključak o Odluci o izmjeni Odluke o subvencijama kapitalnih ulaganja u 
sredstva za rad. 

 

Točka 6. 

 Razmatranje zamolbe Nogometnog kluba Mladost Molve 
 
Uvodno obrazloženje daje Zdravko Ivančan. 

 

 Zdravko Ivančan - Zbog puno natjecanja mladih i velikog rada kluba, zatražili su 
da im kupimo neki kombi, no trenutno nismo u financijskim mogućnostima, pa ovo 

možemo samo primiti na znanje i dalje vidjeti kako će se situacija u Općini razvijati. 
 

 Stjepan Fosić - Podržavam ovu zamolbu Nogometnog kluba i ako imate novce ja 
sam za da im se kombi omogući. Uostalom vatrogasni kombiji nisu u vlasništvu 

njihovih predsjednika nego svih nas. Neka se koriste njihovima.  
 

 Zlatko Vargić -  Meni samo nije jasno zašto njima treba kombi, pa u kombi stane 

8 ljudi, njihova momčad ima 11 ljudi plus trener, dodatni igrači. Tako da b njima 
trebao neki mini bus.   

 
 Ivan Tuba - Moje je razmišljanje još jedan sigurnosni faktor. Tko bude preuzeo 

odgovornost i vozio djecu u kombiju? To je velika odgovornost i treba o tome jako 
dobro razmisliti.  

 
 Mijo Kovaček - Dakle, trebali bi napraviti zaključak u kojem ćemo odgovoriti 

Nogometnom klubu "Mladost" Molve, da je Općinsko vijeće razmotrilo njihovu 

zamolbu ali da se zbog financijskih sredstava trenutno ne može ostvariti te će se u 
budućnosti u slučaju iznimne potrebe ili poboljšanja financijske situacije realizirati. 

Tko je za ovakav zaključak? 
 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 4 glasa "PROTIV" usvojilo 
 

Zaključak u vezi zamolbe Nogometnog kluba Molve. 
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Točka 7. 

  Razmatranje i donošenje Zaključka o prethodnoj suglasnosti na 

prijedlog odluke načelnika o financiranju Programa Nogometnog 

kluba Mladost Molve za 2016. godinu 
 
Uvodno obrazloženje daje Mirjana Matoš. 

 
 Mirjana Matoš – navodi da je općina provela postupak vezan uz Udruge i njihove 

prijave projekata za financiranje za ovu godinu. Jedini predloženi iznos veći od 
70.000,00 kuna je za Nogometni klub "Mladost" Molve. Za ostale udruge odlučuje 

načelnik samostalno na temelju provedenog natječaja. Zbog tog iznosa gdje načelnik 

mora tražiti dozvolu vijeća, traži se odobrenje financiranja u iznosu od 230.000,00 
kuna. Nakon toga načelnik će za ostale udruge donijeti Odluke i javno ih objaviti, a 

nakon toga će se potpisati i ugovori.  
 

S obzirom da nije bilo rasprava po ovoj točci, predsjednik daje točku 7. na 
glasovanje. 

 
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA“ i 1 glas "SUZDRŽAN" donijelo 

 

Zaključak o prethodnoj suglasnosti na prijedlog odluke načelnika o 
financiranju Programa Nogometnog kluba Mladost Molve za 2016. godinu. 

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o pokretanju javnog natječaja radi 

prodaje nekretnine u Virju 
 
Uvodno obrazloženje daje Mirjana Matoš. 

 Mirjana Matoš – Pojašnjava da, s obzirom na izraženi interes romske obitelji koja 
je smještena u Virju i koja je voljna kupiti nekretninu od Općine, predlaže se odobravanje 

raspisivanja javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Molve koja se 
nalazi u katastarskoj općini Virje upisana u zk.ul. 5632, a sastoji se od k.č.br. 8821/2 i 

8821/4. 

Pošto nije bilo daljnjih rasprava po ovoj točci, predsjednik daje točku 8. na glasovanje. 

 
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 11 glasova „ZA“ donijelo 

 
Zaključak o darovanju zemljišta u poslovnoj zoni Zdelja Selskom komunalnom 

društvu d.o.o. Molve. 

 
Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 11.14 sati. 

 

KLASA: 021-05/16-01/4 

URBROJ: 2137/17-15-2 

Molve, 26. travnja 2016. 

      

      ZAPISNIČAR                                                      PREDSJEDNIK VIJEĆA                                             
     Mirjana Matoš                     Mijo Kovaček  

 
 

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


