ZAPISNIK
s 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve
održane 23. prosinca 2014. godine
Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Sali za
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: : 021-05/14-04/14, URBROJ: 2137/17-14-1
od 18. prosinca 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
3. Marina Ivančan
4. Siniša Frančić
5. Zlatko Senjan
6. Zlatko Popec
7. Marijan Jaković,
8. Stjepan Fosić,
9. Dražen Kolarić
10. Ivan Tuba
Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni:
1. Zdravko Ivančan, općinski načelnika
2. Boris Poljanac, pročelnik.
Sjednici nije prisutan Ivan Molnar, vijećnik Općinskog vijeća Općine Molve.
Predsjednik vijeća konstatira da je na početku 21. Sjednice Općinskog vijeća
nazočno 10 od 11 članova Općinskog vijeća, te da vijeće može pravovaljano odlućivati.
Predsjednik vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnike s 19. i 20. sjednice
Općinskog vijeća.
Marijan Jaković – vezano za raspravu o europskoj komisiji na 19. sjednici molim
da se promijeni datum. U zapisniku piše 23. studeni, a ispravno je 23. listopada.
Više nije bilo primjedbi na zapisnik.
Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je usvojilo zapisnike s 19. i 20. Sjednice
Općinskoga vijeća.
Predsjednik vijeća pitao je želi li tko od vijećnika dati izmjenu ili dopunu dnevnog
reda.
Budući da nije bilo izmjena i dopuna predsjednik je predložio sljedeći
DNEVNI RED
1.

Pitanja vijećnika

2. Usvajanje Proračuna Općine Molve za 2015. godinu s Planom razvojnih programa i
projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu
3. Donošenje Konsolidiranog proračuna Općine Molve za 2015. godinu i konsolidiranih
projekcija za 2016. i 2017. godinu
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4. Donošenje Programa javnih potreba na području Općine Molve u 2015. godini i
donošenje Zaključka o podržavanju Programa rada i Financijskih planova udruga i to:
4.1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
4.2. Programa održavanja komunalne infrastrukture
4.3. Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi
4.4. Program javnih potreba u kulturi
4.5. Program javnih potreba u sportu
4.6. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
4.7. Programa javnih potreba u osnovnom školstvu
5. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Molve
u 2015. godini
6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2015. godini
7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana
Dječjeg vrtića «Pčelica» Molve za 2014. godinu
8. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića «Pčelica» Molve
9. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni
Pravilnika o radu Dječjeg vrtića «Pčelica» Molve
10. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut o izmjeni i dopuni
Statuta Dječjeg vrtića «Pčelica» Molve
11. Donošenje Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje izrade dokumentacije za
ishođenje nove građevinske i uporabne dozvole za gospodarenje otpadom u prostoru
bivše hale «Poler»
12. Donošenje Odluke o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Molve od 2015. do
2020. godine
Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno s 10 glasova „ZA“
Točka 1.
Pitanja vijećnika
Mijo Kovaček napominje da se vijećnici pridržavaju vremena budući da je dnevni
red dosta opširan.
Marijan Jaković – napominje načelniku da se ulice Ključeci, Konača, M.P.Miškine,
Petra Preradovića moraju označiti i osigurati pješačke staze i prijelaze, postave prometni
znakovi za regulaciju prometa od prometne signalizacije vertikalne i horinzotalne. Prošle
godine se to nije napravilo pa bi se sada moralo privesti kraju. Veliki je problem izlaz iz
ulice Ključeci na glavnu cestu, a isto tako je po zakonu zabranjeno postavljati bilo kakve
prepreke na kolnički trak. Prije nije bio problem kada su se „pečnjaci“ koji su se postavili
po ulici mogli pomicati, sada je slučaj da narušavate zakon i pitam vas da li ga svjesno
kršite?
Načelnik – prošle godine smo pokrenuli postupak i čekamo da se znakovi postave
jer je to županijska cesta, a ne općinska. Vezano za „pečnjake“ mi smo dobili nalog od
njih da na neki način ograničimo, nazovimo to tri autostrade, da se ljudi ne voze kako
oni žele kako bi se zaštitili pješaci. Po projektu su bili zamišljeni zeleni otoci s desne
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strane, a za lijevu stranu je projekt nikako napravljen. Postavljanjem drveća u
„pečnjake“ htjeli smo ograničiti promet da naši pješaci ne stradaju i da se netko ne zaleti
u nečiju kuću. Za ostalu signalizaciju rješavat će se sa odborom za promet.
Budući da više nije bilo pitanja prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.
Točka 2.
Usvajanje Proračuna Općine Molve za 2015. godinu s Planom razvojnih
programa i projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu
Uvodno obrazloženje daje načelnik.
Načelnik – plan Proračuna za 2015. godinu je 20.081.000,00 kn koji je jako
optimističan i gaji se na idejama da se naši projekti koji su izrađeni apliciraju na mjeru
7.1 , odnosno 4.1 za poljoprivrednike što bi trebalo krenuti 15. Siječnja, a donosi se na
društvene domove i kino salu gdje planiramo napraviti kulturno poduzetnički centar.
Moramo znati da godišnje možemo povući oko milion eura iz Europske unije, s time da
se može raditi jedan projekt u jednom naselju, na temelju čega smo nominirali Repaš,
Molve Grede i Molve, a 2016.-te godine kada se sredi gruntovno stanje i dom u Gornjoj
Šumi. Također se planira raditi odvojak od ulice M.P. Miškine do naše županijske ceste
koja je nekad bila servisna cesta, za što radimo geodetstki elaborat gdje moramo biti
vlasnici 1/1 i za to se planira 400.000 kn i to bi bila jedna servisna cesta za
prometovanje naših mještana. Što se tiće fondova planiramo ići na Fond za zaštitu
okoliša gdje smo se ove godine u lipnju javili za kante i dobili 40% povrat sredstava. Isto
tako planiramo za reciklažno dvorište gdje je bi nam se pridružile i susjedne Općine, a
očekujem da će se tu otvoriti i nova radna mjesta. Nadalje se planira izgradnja montažne
hale uz halu „Poler“, budući da je sada hala Poler središte, gdje bi mogli započeti
gospodarske aktivnosti i ubrzati da se nešto pokrene. Teško je sada očekivati da ćemo
tim tempom i u Brzdeljevoj uspjeti nastaviti, jer je to mjesto gdje treba veliko ulaganje,
a trenutno što planiramo je pripremiti svu projektnu dokumentaciju i napraviti
infrastrukturu, te će se dati najboljem investitoru da izgradi hale, silose, vage i skladišta
za žito, koja bi bila pomoć našim poljoprivrednicima da imaju i to. Što se tiće
infrastrukture planiramo urediti ulice Braće Novakovića sa nogostupima i rasvjetom što
na žalost ove godine zbog smanjenja sredstava nismo mogli napraviti, već smo odgodili
dok se ne skupe nekakvi novci. U ulici Medvrti planiramo ići sa javnom rasvjetom za što
je projekt gotov, a iznosi 319.300 kn i moram reći da će ići kreditno zaduženje i iznosu
od 300.000 kn, a kredit planiramo podići zato da sve te projekte Europske unije mogli
isfinancirati sami kako bi najbrže i najlakše dobili povrat sredstava, a koji bi iznosio 5,8
miliona kuna. Nadalje se planira uređenje Trg braće Radića koji nije završen, a odnosi se
na kanalizaciju i asvaltiranje. Dalje imamo sanaciju pročistača i kanalizacijske mreže gdje
je problem u Marijanskoj ulici, a također se planira raditi projektna dokumentacija za
kanalizaciju u„Sigečecu“ i u Đurđevačkoj da se naprave prepumpne stanice, što bi se
također moglo nominirati na EU fondove. Nadalje planiramo školsku galeriju, u dogovoru
sa ravnateljem i županijom kao osnivečem, da se prebaci u vlasništvo Općine Molve, a
isto tako i dom u Gornjoj šumi, te ćemo ih tako moći nominirati na fondove što je u planu
u 2016. godini. Galeriju budemo morali prekriti jer je krovište u lošem stanju i
prokišnjava. Znači ono što planiramo je izrada projektne dokumentacije uz halu „Poler“
za montažnu halu, odnosno za poslovnu zonu Brzdeljeva gdje bi bila višenamjenska hala,
sušara i silosi, a za što bi dio sredstava dala i Županija. Ono što je ostalo za platiti je
trafostanica od 685.000 kn u Brzdeljevoj i tu se isto planiramo iduće godine projektno
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zadužiti i platiti. Ono što nam je bitno i važno da za učenike i studente i dalje
osiguravamo oko 600.000 kn pomoći, također za porodiljne naknade dajemo i dalje
20.000 kn s time da će se isplata raspodijeliti po 5.000 kn. Ostale općine ukidaju i
smanjuju pomoći, ja nisam za to, već sam da ostane vrtić kao i do sada, prijevoz po
Hnosu, radne bilježnice, dogradnja kuhinje u školi, uređenje pročelja i sve ostalo što je
bitno za školu, a sredstva koja smo osigurali su prema našim sadašnjim mogućnostima.
Moram reći da subvencije moraju ići i sami smo se opredijelili za njih 2013.-te godine
kada smo poslali na Ministarstvo niz subvencija, a ovo su samo dodatak subvencija koje
još planiramo do 2016. godine, a ako bude moguće budemo ih i dalje davali i tako
pomogli ljudima da idu na Eu fondove i izvuku sredstva. Na kraju bi želio čuti vaša realna
mišljenja i razmišljanja.
Predsjednik otvara raspravu.
Stjepan Fosić – pitao bih načelnika kako će se kreditno zadužiti i tko će ti dati
odobrenje? Kada se kredit 2015. g. potroši tko će ga vraćati 2016.-te godine? Općina
Molve ne može više funkcionirati kao do sada, jer je velika potrošnja. Ti moraš rezati
ljude jer plaće moraš izmisliti. Stvarnih primanja si dobio 21 milion kuna i za zauzetost si
svake godine dobio 200.000 kn. Moraš se kao načelnik brinuti za Općinu Molve i moram ti
još reći vezano za Novi Vinodolski, da je bilo 100 kreveta noćenje je 100 kn što je svaku
noć 10.000 kn.
Fosić Stjepan napušta sjednicu u 9,58 h.
Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik daje točku na donošenje.
Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo
PRORAČUN Općine Molve za 2015. godinu s Planom razvojnih programa i
projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu
Točka 3.
Donošenje Konsolidiranog proračuna Općine Molve za 2015. godinu i
konsolidiranih projekcija za 2016. i 2017. godinu
Uvodno obrazloženje dje Marina Džinić.
Marina Džinić – ovo je konsolidirani proračun za 2015. godinu i konsolidirane
projekcije za 2016 i 2017 godinu, odnosno samo preslika Proračuna Općine Molve o
kojem smo malo prije diskutirali, a ono što čini razliku je to što konsolidirani proračun
obuhvaća predviđene prihode koje proračun misli ostvariti kao svoje vlastite prihode, a to
su prihodi sa osnove sufinanciranja smještaja djeteta u Dječji vrtić „Pčelica“,a koja se
predviđaju za 2015. do 2017. godine u iznosu od 166.500 kn,te kamate u iznosu od
45,00 kn godišnje. Znači ovaj Konsolidirani proračun za 2015. godinu kao i Konsolidirane
projekcije za 2016 i 2017 je zapravo povečanje ukupnog Proračuna za iznos koji sam
navela, odnosno 166.545 kn. Također je glava broj devet Proračuna koja se odnosi na
javne ustanove predškolskog odgoja povečana i raspoređena na pojedine stavke rashoda
koje vrtić planira ostvariti odnosno realizirati kroz te tri godine.
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo
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KONSOLIDIRANI PRORAČUN Općine Molve za 2015. godinu i konsolidirane
projekcije za 2016. i 2017. godinu
Točka 4.
Donošenje Programa javnih potreba na području Općine Molve u 2015. godini i
donošenje Zaključka o podržavanju Programa rada i Financijskih planova
udruga i to:
Točka 4.1.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Mijo Kovaček – budući da je proračun izglasan, a ovaj program je uvršten u
stavke proračuna, ima li potrebe za raspravom.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Točka 4.2.
Program održavanja komunalne infrastrukture
Mijo Kovaček – u materijalima ste primili i pročitali ovaj program pa otvaram
raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
Točka 4.3.
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo
PLAN
javnih potreba u socijalnoj skrbi
Točka 4.4.
Program javnih potreba u kulturi
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo
PROGRAM
javnih potreba u kulturi
Točka 4.5.
Program javnih potreba u sportu
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Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo
PROGRAM
Javnih potreba u sportu
Točka 4.6.
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo
PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
Točka 4.7.
Programa javnih potreba u osnovnom školstvu
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo
PROGRAM
javnih potreba u osnovnom školstvu
Mijo Kovaček – vezano za točku 4 dobili ste prijedlog zaključka o podržavanju
Programa rada i Financijskih planova udruga o čemu smo raspravljali na
prijašnjem vijeću.
Predsjednik otvara raspravu
Prijava za raspravu nije bilo
Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo
ZAKLJUČAK
o podržavanju Programa rada i Financijskih planova udruga
Točka 5.
Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine
Molve u 2015. godini
Uvodnog obrazloženja nije bilo.
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo
Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo
PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Molve u 2015. godini
Točka 6.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2015. godini
Mijo Kovaček – prijedlog odluke imate u sazivu i otvaram raspravu.
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Prijava za raspravu nije bilo
Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo
ODLUKU o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2015. godini
Točka 7.
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog
plana Dječjeg vrtića «Pčelica» Molve za 2014. godinu
Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić.
Marina Džinić – ovo su zadnje Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg
vrtića „Pčelica“ Molve za 2014. Godinu, a rađene su na procjeni predviđanja realizacije
rashoda do kraja godine, a znamo da se računi primaju do kraja siječnja 2015. godine,
što je i logički da će računi za 2014 dolaziti u 2015. godini. Ovim izmjenama zapravo se
mijenja ukupni Financijski plan Dječjeg vrtića tako da su prihodi poslovanja umanjeni za
15.135,23 kn, rashodi poslovanja u iznosu od 12.906,37 kn, a rashodi za nabavu
nefinancijske imovine u iznosu od 2.228,86 kn. Također se mijenjaju izvori financiranja
za 2014 godinu, pa se tako predviđaju pomoći u iznosu do 500,00 kn, zatim prihodi od
financijske imovine od 40,00 kn što se odnosi na kamate, prihodi za smještaj djeteta u
vrtić od roditelja očekuju se da će biti realizirani u iznosu od 148.975 kn i prihodi iz
Proračuna općine Molve u iznosu od 1.317.910,77 kn.
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo
Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića
«Pčelica» Molve za 2014. godinu
Točka 8.
Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i
dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
«Pčelica» Molve
Uvodno obrazloženje daje Boris Poljanac
Boris Poljanac – ovaj Pravilnik smo usvojili na prošloj sjednici, ovdje se radi
samo o dopuni dvaju radnih mjesta, prvo je radno mjesto pedagoga, a drugo medicinske
sestre. Bez obzira na koji način zapošljavamo i bez obzira na nepuno radno vrijeme ta
radna mjesta moramo imati sistematizirana u pravilniku.
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo
Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 2 „PROTIV“ donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića «Pčelica» Molve
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Točka 9.
Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i
dopuni Pravilnika o radu Dječjeg vrtića «Pčelica» Molve
Uvodno obrazloženje daje Boris Poljanac
Boris Poljanac – ovdje se dodaju samo koeficijenti za ta dva radna mjesta.
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo
Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 2 „PROTIV“ donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o
radu Dječjeg vrtića «Pčelica» Molve
Točka 10.
Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut o izmjeni i
dopuni Statuta Dječjeg vrtića «Pčelica» Molve
Uvodno obrazloženje daje Boris Poljanac
Boris Poljanac – ovdje se radi o tome da je vrtić dobio novi kućni broj 10a koji se
unosi u Statut.
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo
Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“

donijelo

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Statut o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg
vrtića «Pčelica» Molve
Točka 11.
Donošenje Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje izrade
dokumentacije za ishođenje nove građevinske i uporabne dozvole za
gospodarenje otpadom u prostoru bivše hale «Poler»
Uvodno obrazloženje daje načelnik.
Zdravko Ivančan – kako bi Prizma i ova durga firma koja je dobila natječaj za
najam poslovnog prostora hale „Poler“ mogla dobiti dozvolu za obavljanje svoje
djelatnosti, moramo ishoditi građevinsku i uporabnu dozvolu što bi nas koštalo 85.000 kn
s PDV-om. Oni moraju plaćati najam, a ne mogu obavljati svoju gospodarsku djelatnost.
Predsjednik otvara raspravu.
Marijan Jaković – ova riječ sufinanciranje neka se izbaci iz konteksta jer mi ne
sufinanciramo nekome projektnu dokumentaciju.
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Više nije bilo prijava za raspravu .
Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“

donijelo

ODLUKU
o odobravanju sredstava za izradu dokumentacije za ishođenje nove
građevinske i uporabne dozvole za gospodarenje otpadom u prostoru bivše hale
«Poler»
Točka 12.
Donošenje Odluke o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Molve od 2015.
do 2020. godine
Uvodno obrazloženje daje načelnik.
Načelnik – ovo je zapravo predradnja da bi se mjere mogle ostvariti za seljake,
obrtnike i prije svega Općinu. Programom ukupnog razvoja Općine Molve od 2015. do
2020. godine utvrdit će se razvojni ciljevi usmjereni prema društveno-gospodarskom
sektoru razvoja Općine Molve.
Ciljevi koji se trebaju ostvariti PUR-om su
- utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje s regionalnim, državnim prioritetima
te Europskom strategijom za pametan, održiv i uključiv rast, a što će pružiti osnovu za
strateško planiranje i izradu razvojnih programa svih partnera u kojima su zastupljene
interesne skupine,
- stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u svim društveno-gospodarskim
područjima, a u cilju povećanja i optimalnog korištenja njihovog razvojnog potencijala,
- stvaranje podloge za pripremu i apliciranje projekata prema EU i drugim
fondovima,
- stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene
suradnje na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, s partnerima iz drugih jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave iz Hrvatske i inozemstva i
- stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivo
gospodarenje prirodnim resursima te zaštitu okoliša.
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“ donijelo
ODLUKU
o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Molve od 2015. do 2020. Godine
Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 10,00 h
KLASA: 021-05/14-01/14
URBROJ: 2137/17-14-2
U Molvama, 23. prosinca 2014.
ZAPISNIČAR
Danijela Plemenčić
_________________

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Kovaček
__________________
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Svi usvojeni tekstovi Odluka i drugih akata sastavni su dio ovog Zapisnika
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