
ZAPISNIK

s 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve

održane  7. kolovoza 2014. godine

         

Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Sali  za 
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/14-01/6 , URBROJ: 2137/17-14-1 
od  1 kolovoza 2014. 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, potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Molve, OTSUTNA
3. Marina Ivančan
4. Siniša Frančić
5. Zlatko Senjan
6. Zlatko Popec
7. Marijan Jaković, 
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. Mirjana Tomic, ravnateljica Dječjeg vrtiće „Pčelica“ Molve

3. Boris Poljanac, pročelnik,

         Predsjednik vijeća konstatirao je da je na početku 16. 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  15.  sjednice 
Općinskog vijeća. 

Zapisnik s 15. sjednice općinskog vijeća usvojen je jednoglasno s 9 glasova ZA.

Predsjednik vijeća upitao je želi li tko od vijećnika dati izmjenu ili dopunu dnevnog  
reda. Budući da nije bilo prijedloga predsjednik vijeća  predložio je sljedeći

DNEVNI RED

 

1.  Pitanja vijećnika
2. Usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijske izvještaje Dječjeg vrtića 
„Pčelica“ Molve za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
3. Donošenje Odluke o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve od 
roditelja – korisnika usluga
4. Donošenje Odluke o javnim priznanjima Općine Molve za 2014. godinu
5. Donošenje odluke o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s 
područja općine Molve za školsku godinu 2013/2014
Prednoženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

Točka 1.

Pitanja vijećnika

          Dražen Kolarić pita zašto su maknuti svi ležeći policajci u Repašu i da li će se 
kositi bankine prema Štvanji?

          Načelnik je odgovorio da će se postaviti novi ležeći policajci koji odgovaraju 
pravilima struke, budući da prijašnji nisu zadovoljavali, a i ljudi su se žalili kako si trgaju 
automobile. Što se tiće uređenja bankina u Štvanji krenut će se kada se popravi malčer, 
te da se nije  stiglo sve pokositi.

          Budući da više nije bilo pitanja prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.

 

Točka 2.

Usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijske izvještaje Dječjeg 
vrtića „Pčelica“ Molve za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine

          Obrazloženje zaključka daje ravnateljica Dječjeg vrtića Mirjana Tomec.
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          Mirjana Tomec navodi da se Financijski izvještaji sastoje o izvještajima o 
prihodima i rashodima, te primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 
2014. godine sa priloženim bilješkama, te izvještaja o obvezama za razdoblje od 01. 
travnja do 30. lipnja 2014. godine. Dječji vrtić je za prvo polugodište 2014 godine 
ostvario prihode poslovanja u iznosu od 720.836,19 kn, te rashode poslovanja u iznosu 
od 727.277,91 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 
8.771,14 kn što se odnosi na nabavljeno računalo i laptop. Rashodi poslovanja 
obuhvaćaju rashode za zaposlene od 485.659,99 kn, materijalne rashode od 225.544,14 
kn , financijske rashode od 2.470,78 kn, te naknade građanima i kućanstvima u iznosu 
od 13.603,00 kn. Sukladno navedenom ukupni rashodi poslovanja za prvih šest mjeseci 
ove godine značajno ne odstupaju od izvještajnog razdoblja prethodne godine, što u 
postotku iznosi 10%.

Izvještaj o obvezama od 01. travnja do 30. lipnja 2014. iznosi 19.925,00 kn. Povečanje 
obveza za navedeno razdoblje iznosilo je 350.220,00 kn, a sa 30.06.2014.  podmirene su 
obveze u iznosu od 329.048, tako da stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 
48.097 kn od čega 47.185 su dospjele obveze. Stanje nedospjelih obveza na kraju 
izvještajnog razdoblja iznose 912,00 kn.

          Predsjednik vijeća otvara raspravu.

    

          Prijava za raspravu nije bilo.

Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 9 glasova „ZA“ usvojilo

          ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Financijske izvještaje Dječjeg vrtića 
„Pčelica“ Molve za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2014. Godine

Točka 3.

Donošenje Odluke o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića „Pčelica“ 
Molve od roditelja – korisnika usluga

          Uvodno obrazloženje daje  ravnateljica Dječjeg vrtića Mirjana Tomec.
          Mirjana Tomec navodi da je Upravno vijeća Dječjeg vrtića na svojoj sjednici 
utvrdilo prijedlog Odluke o mjerilima plaćnja usluga vrtića, koju prema Zakonu o 
predškolskom odgoju donosi Općinsko vijeće. Napominje da Dječji vrtić ima Odluku o 
mjerilima plaćanja  iz 1998. godine u kojoj je  cijena vrtića iznosila 200,00 kn, nakon 
čega je išla izmjena Odluke 06.02.2001. godine gdje se iznos od 200,00 kn podiže na 
250,00 kn. Upravno vijeće predlaže izmjenu Odluke, odnosno da u članku 2.  cijena 
usluga za djecu sa prebivalištem na području općine Molve iznosi 300,00 kn 
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mjesećno. Također su predložili izmjenu članka 4. gdje bi uslugu smještaja za trećeg 
dijete bila besplatna, a za drugo dijete umanjena za 50%.

             Predsjednik vijeća otvara raspravu.

            

            Prijava nije bilo.

          Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 9 glasova „ZA“ donijelo

ODLUKU o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve od 
roditelja – korisnika usluga

Točka 4.

Donošenje Odluke o javnim priznanjima Općine Molve za 2014. Godinu
        Obrazloženje daje pročelnik.

          Boris Poljanac navodi da je prijedlog Odluke poslan u materijalima, te da se 
dopunjuje sa točkom 10., 11. i 12. odnosno javno priznanje dodijelit će se još Marti Čelik 
za dugogodišnji humanitarni rad na očuvanju zdravlja ljudi koja je  74 puta dobrovoljno 
dala krv i  Đuri Kiš koji je 98 puta dobrovolji darivatelj krvi,  te OPG-u Volarić Mije za 35 
godina uspješnog rada u pčelarstvu i proizvodnji meda.  

          

          Predsjednik vijeća otvara raspravu.

          Načelnik smatra da je ovo mali znak pažnje, gdje se od strane Općine potiću 
mještani, a prije svega poljoprivrednici i obrtnici koji se bave nekakvom proizvodnjom. 
Općina ih želi nagraditi i odužiti im se za trud i rad na svečaniji način. 

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

          Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 9 glasova „ZA“ donijelo

ODLUKU o  dodjeli javnih priznanjima Općine Molve za 2014. godinu

Točka 5.

Donošenje Odluke o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i 
studentima s područja općine Molve za školsku godinu 2013/2014
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          Obrazloženje daje načelnik.

         Načelnik navodi da se ova Odluka o odobravanju pomoći donosi jer je školska 
godina završila, a ima i dosta upita od srednjoškolaca i studenata koji su završili godinu 
kada će moći ostvariti pomoć koju su do sada imali. U odluci se vidi da se je iznos pomoći 
za učenike srednjih škola od 300,00 kn smanjio na 250,00, a iznos pomoći za studente 
smanjuje se sa 800,00 na 700,00 kn mjesečno. Također se  člank 3. Odluke nadopunjuje 
gdje se  predlaže pomoć za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja kao što su 
tesari, zidari, bravari, limari, krovopokrivači, dimnjačari u iznosu od 15.000,00 kn po 
razredu srednje škole, neovisno o uspjehu s kojim se završi razred. Ostali članci odluke 
ostaju isti kao i do sada.

           Predsjednik vijeća otvara raspravu.

          Marijan Jaković napominje da postoji zakon o narušavanju slobode tržišta po 
kojem je ovaj prijedlog po zakonu suprotan , te navodi da su sva zanimanja deficitarna, 
popularna i jednakopravna. Mišljenja je da ako se neko područje stavlja ispred drugoga 
onda je to suprotno zakonu jer se ovime nekome omogućuje bolje školovanje. Podržava 
financiranje i podupiranje školstva osim ove nadopune u članku 3. Odluke.

          Boris Poljanac navodi da sva zanimanja jesu jednakopravna, ali Hrvatski zavod 
za zapošljavanje vodi isto deficitarna zanimanja na svojoj listi. Prema tome ovdje se radi 
o  tome da se manje djece upisuje u određena zanimanja, a tržište je slobodno i 
otvoreno za sva zanimanja. Prema navedenom ovo se ne smatra povredom 
jednakopravnosti već činjenica da se manje djece upisuje za bravara, limara, 
krovopokrivača i sl. Što se tiće sufinanciranja od strane općine država nema novaca i sve 
više prava prepušta jedinicama lokalne samouprave da upotpuni ta prava sa svojim 
sredstvima i potpomogne učenicima i studentima.

          Marijan Jaković ima suprotno mišljenje i napominje da općina Molve pomaže 
učenicima, a program školstva postoji zato da bi se pomoglo roditeljima da lakše školuju 
djecu.

          Načelnik vezano za deficitarna zanimanja napominje da je to njegov prijedlog 
kojim bi se animirali mladi ljudi, da počnu razmišljati, na način kako bi mogli kasnije i 
raditi. 

          Mijo Kovaček podsjeća da je ovo odluka za pomoć u akademskoj godini koja je 
prošla. Navodi da je pomoć učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine 
Molve kao i studentima  u redu, te predlaže da se u članku 3. briše stavak koji se odnosi 
na deficitarna zanimanja, a sljedeće godine treba se dogovoriti sa obrtnicima i s djecom 
koja žele upisati obrazovanje sa takvim zanimanjima, kako bi na taj način imali osigurano 
radno mjesto.

          Marijan Jaković predlaže da odbor vijeću predloži program po kojem će načelnik 
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dalje postupati.

          Načelnik napominje da je o tome razgovarao sa ravnateljem škole i sa 
obrtnicima, ali oni ne mogu obećati da će nekoga zaposliti.

           Nakon rasprave, predsjednik vijeća predlaže da se stavi na glasanje amandman 
gdje se u članku 3. briše stavak 2 koji glasi „ Iznimno, učenici srednjih škola koji se 
školuju za deficitarna zanimanja na području Općine Molve, a to su: bravari, tesari, 
zidari, krovopokrivači, limari, dimnjačari; ostvaruju sredstva u iznosu od 15.000,00 kn po 
razredu srednje škole, neovisno o uspjehu s kojim završe razred“.

          Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 9 glasova „ZA“ prihvatilo 
amandman.

          Predsjednik vijeća daje točku 5. Zajedno sa amandmanom koji je njezin  sastavni  
dio na donošenje.

         Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 9 glasova „ZA“ donijelo

ODLUKU o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s 
područja općine Molve za školsku godinu 2013/2014

Predsjednik vijeća zatvorio je sjednicu u 10,02  h.

KLASA:  021-05/14-01/6

URBROJ: 2137/17-14-2

U Molvama,   7.8.2014.

ZAPISNIČAR   PREDSJEDNIK VIJEĆA

Danijela Plemenčić  Mijo Kovaček

_________________ __________________

 

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

6



7


