ZAPISNIK
s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve
održane 3. veljače 2015 . godine
Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Sali za
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/15-01/1 :, URBROJ: 2137/17-151 od 30. siječnja. 2015. godine.
Sjednicu je u 09,05 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
11. Ivan Molnar
Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni:
1. Zdravko Ivančan, općinski načelnika
2. Boris Poljanac, pročelnik.
Predsjednik vijeća konstatira da je na početku 23. Sjednice Općinskog vijeća
nazočno 11 od 11 članova Općinskog vijeća, te da vijeće može pravovaljano odlućivati.
Predsjednik vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnike s 21. i 22. sjednice
Općinskog vijeća.
Marijan Jaković – vezano za raspravu na 21. sjednici po zadnjoj 12. točki
piše da nije bilo rasprave, a ja sam sve točno, dio po dio rekao, o toj točci.
Mijo Kovaček – radi lakšega vođenja zapisnika molim da se, kada se vodi
rasprava, koncetrirano obrazlaže točka. Budući da nije napisano o čemu se je raspravljalo
molim da sada obrazložite što bi trebalo ispraviti i nadopuniti.
Boris Poljanac – vaša primjedba je zapisana i stavit će se vaše izlaganje
kompletno u zapisnik.
Mijo Kovaček – kada već govorimo o zapisnicima, na zadnjoj sjednici Upravnoga
vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ izrazio sam svoje mišljenje, nakon sjednice članovi još nisu
napustili zgradu, osobe su znale kako je tko glasovao, pojedinačno imenom i
prezimenom. Mislim da nije u redu da se daju takve informacije.
Više nije bilo primjedbi na zapisnik.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 11 glasova ZA usvojilo zapisnike s
21. i 22. 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
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DNEVNI RED
1. Pitanja i prijedlozi
2. Donošenje odluka o subvencijama i to:
2.1. Odluke o subvenciji usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na
trihinelu u 2015. godini
2.2. Odluke o subvencijama kapitalnih ulaganja u sredstva za rad
2.3. Odluke o subvencioniranju troškova izobrazbe za poljoprevrednike-profesionalne
korisnike
2.4. Odluke o uvjetima i mjerilima za dodjelu subvencija povećanja toplinske zaštite
vanjske ovojnice stambenih objekata na području Općine Molve
3. Donošenje Odluke o isplati jednokratne pomoći za svako novorođeno dijete s područja
Općine Molve u 2015. godini
4. Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve za 2015. godinu
Dnevni red usvojen je jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Točka 1.
Pitanja i prijedlozi
Marijan Jaković zahvaljujem načelniku na izborima za predsjednicu i što se je
potrudio oko izbora, gdje smo svi sudjelovali, te smo sa slogom došli do istine, poštenja i
dobrih rezultata. Načelnik se je borio i isticao, te na kraju krajeva poticao ljude na
glasanje na temelju čega smo dobili dobar rezultat.
Moje pitanje se odnosi na građevne dozvole, znamo da svi privatnici moraju imati
građevne dozvole, a isto tako ja za svoju građevnu dozvolu nisam dobio niti jednu kunu
subvencije pa sam živ i zadovoljan. Jasno da je bolje što se daju subvencije, ali s
obzirom na milione mi smo mogli imati 55 građevnih dozvola budući da su nam Europski
fondovi otvoreni. Na prošlom vijeću sam pitao da li Općina ima za puteve građevnu
dozvolu za što nisam dobio odgovor, znači ne tražim tumačenje nego odgovor na pitanje
imate li ili nemate građevne dozvole za puteve. Budući da su sve subvencije usmjerene
na privredu i privrednike, pitam koliko ljudi ima građevne dozvole kojima bi se mogli
javiti na fondove.
Načelnik – zahvaljujem se na postavljenom pitanju, a građevne dozvole za
puteve još nemamo, ali su u fazi izrade podloge svih puteva na području Općine Molve.
Mjera 7.1., 7.2. se očekuje polovicom ili krajem godine, te se nadam da će mo do tada
imati građevne dozvole. Također imamo projekte u fazi završetka, što se tiće društvenih
domova Molve Grede i Repaš, te Kino sale koja će biti poduzetnički centar, kako bi ih
nominirali na Eu fondove. Nadalje, za reciklažno dvorište čeka se natječaj za projektnu
dokumentaciju od Fonda za zaštitu okoliša, te se od njih očekuje 40% sufinanciranja, a
kad bude napravljeno moći će se zaposliti bar dvoje ljudi.
Marijan Jaković bilo bi dobro staviti u javnu raspravu Kino salu, odnosno za što
nama treba poduzetnički centar. Bolje da u tome svi skupa sudjelujemo isto kako je bilo
kada se je asvaltirala ulica Ključeci, a tada se je išlo sa tajnim glasanjem kako bi ljudi
dali svoje mišljenje za izgled ulice. Za poljoprivredu nam je važno da kino sala bude
poljoprivredni centar ili selekcijski centar što bi bilo korisnije.
Stjepan Fosić – ne znam po koji put pitam kolika su dugovanja općine Molve, te
kome se i što financira. To nije tajna i treba se znati jer me ljudi pitaju. Što se tiće
subvencija ja neću glasati ništa jer Općina ide kraju. Pitam načelnika da li ste ligalizirali
Halu poler jer idete u prenamjenu, a da mi to nismo kupili ne znam s čime bi vi radili.
Pitam se kada su vijećnici progovorili i rekli „idemo se boriti za općinu“, vi ste ekipa za
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uništavanje Općine Molve i samo brojevi koji dobivaju dnevnice i ništa vas drugo ne
zanima. Osvrnuo bi se i na subvencije za novorođenčad. Djeca se ne rade na rate, a vi
budete novac davali na rate. Za sve se ima novaca i pitam da li je tele vrijednije ili dijete.
Znači za djecu se daje na rate, a za druge nepotrebne stvari se iz dana u dan ne pita.
Načelnik – zahvaljujem na pitanju i molim da se suzdržite od komentara prema
sadašnjim i bivšim vjećnicima i neću dozvoliti da se tako prema njima izražavate. To nije
način komunikacije, mi smo demokratsko društvo i ne možeš koristiti vijeće za svoju
propagandu. Što se tiće subvencija, prošle godine je za fasade financirano 174.000 kn, a
zaprimljeno je trinaest zahtjeva. Nadalje Hala Poler se mora ispočetka napraviti, a
predračun iznosi 85.000 kuna na čemu se trenutno radi. Tu smo da sve subvencije koje
smo prošle godine započeli isplatimo tijekom ove godine jer nitko nije mogao znati da će
za 7-8 miliona pasti renta. Što se tiće pomoći za novorođenče ide se sa isplatom na tri
rate samo iz razloga da olakšamo sebi one slučajeve za koje ste i vi govorili da ljudi
napuste ili odu iz Molvi, a dobili su 20.000 kn. Na taj način zadržali bi mlade da ostanu
živjeti na području Općine Molve. Ne znam čemu tolika briga oko toga budući da ste vi
davali samo 7.000 kuna po djetetu.
Budući da više nije bilo pitanja vijećnika prelazi se na drugu točku dnevnog reda.
Marina Ivančan, član općinskog vijeća, načušta sjednicu u 10,08 h zbog poslovnih
obaveza.
Točka 2.
Donošenje odluka o subvencijama i to:
2.1.
Odluke o subvenciji usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa
na trihinelu u 2015. godini
Načelnik – ova subvencija je na tragu od prošlih godina kako bi se ciljano
pomoglo stočarstvu na području Općine Molve i kućanstvima u pregledu mesa od
zaraznih bolesti. Cilj mi je pomoći poljoprivrednicima jer masovno opada broj plotkinja,
bilo krava ili krmača, te je jako bitno napomenuti da smo u razgovoru sa Veterinarskom
stanicom došli smo do zaključka da nema ove pomoći puno ljudi bi odustalo od svega.
Ovom je
mjerom povećan broj junica odnosno krmača na području naše općine.
Napravljena je baza podataka za svako kućanstvo, ali nije napravljena analiza za
svakoga, kako bi se vidjelo koliko je ova subvencija doprinjela razvoju.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Marijan Jaković – Rekli ste da postoji baza podataka za svako kućanstvo, gdje
ja mogu tu bazu vidjeti. Dalje sjeme za krmače iz Kanade, koje mi plaćamo, košta 38,00
kn i jako sam zadovoljan s pomoći od 250,00 kn po krmači. Za tih 250,00 kuna, svatko
tko je korisnik subvencije, trebao je donijeti načelniku račun kao dokaz da je platio, ali
tih 250,00 kn po računu smije iznositi do 40%. Ako mi plaćamo 100% umjetno
osjemenjivanje daj Bože da nitko za to ništa ne pita, a u tom natječaju nema povratne
informacije i veliki je problem što u odluci stoji da su korisnici fizičke osobe, a
registrirane fizičke osobe ne postoje i to se treba zamijeniti tako da bi piše poslovni
subjekt.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi općinskog vijeća predsjednik daje točku
na glasanje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“
donijelo
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ODLUKU
O subvenciji umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa
na trihinelu u 2015. godini
Točka 2.2.
Donošenje
Odluke o subvencijama kapitalnih ulaganja u sredstva za rad
Načelnik – imamo prijedlog Odluke kojom se sufinancira 35% kapitalnih ulaganja
za kupnju strojeva, mehanizacije, koja mogu biti nova ili polovna, vozila kupljena na obrt
ili OPG i sl. Korisnici mogu biti obrtnici, trgovačka društva, OPG, zadruga, samostalna
djelatnost, odnosno svi koji su registrirani za nekakvu djelatnost. Zahtjevi se mogu
predati do 30.06.2015, a planira se isplatiti u roku godine dana, ako bude veliki broj
zahtjeva, tako da se nitko ne isključi. Tako će se poravnati i 2014. godina, odnosno
isplatit će se ljudima u ovoj godini.
Ovo je jako dobra mjera i koristilo ju je dosta ljudi, a dat ću i popis ljudi koji su koristili
ovu subvenciju.
Boris Poljanac – napomenuo bih da se u ovu Odluku treba dodati članak koji se
odnosi na mjere Europske unije koji će glasiti „poljoprivredno gospodarstvo koje je
tijekom razdoblja 2012.-2014. godine ostvarilo pravo na više subvencija u poljoprivredi,
u skladu s mjerama lokalnih potpora koje je općina Molve prijavila Ministarstvu
poljoprivrede, može ostvariti puni iznos potpore u 2015. godini, ukoliko zbroj iznosa svih
subvencija u poljoprivredi za navedeno trogodišnje razdoblje ne prelazi 15.000 eura,
sukladno uredbi Europske komisije broj 1408/2013 izraženo u protuvrijednosti u kunama.
Još bih pojasnio pitanje g. Jakovića, što se tiće registriranih fizičkih osoba. To je pravna
apstrakcija gdje u Zakonu o zabrani sprječavanja neregistriranih djelatnosti, „Narodne
Novine“ 61/11, stoji da su fizičke osobe u smislu ovog zakona svaki pojedinac koji
obavlja poslove, koji spadaju u djelatnost slobodnog zanimanja, druge samostalne
djelatnosti ili obrt. Znači svaki obrtnik koji registrira obrt na svoj OIB je registrirana
fizička osoba i upisuje se u Registar obrtnika. Isto tako je sa poljoprivrednim
gospodarstvom, koje registrira fizička osoba koja se bavi poljoprivredom.
Predsjednik otvara raspravu.
Marijan Jaković – slažem se sa vama da Registar obrtnika postoji, ali registar
fizičkih osoba ne postoji. Najveći problem u računovodstvu je što ono ne prepoznaje
razliku u žiro računu pravne osobe od žiro računa fizičke osobe, a to su dvije različite
stvari. Mi moramo Ministarstvu poljoprivrede dostavljati pravne osobe, dakle način,
količinu sredstava i koja su sredstva iskorištena. Bit rečenice je poslovni subjekt, a ne
fizička osoba,zato jer se novac ne može transferirati na žiro račun fizičke osobe nego na
poslovni račun.
Načelnik – svaka fizička osoba koja ima nekakvo zemljište na sebi, upiše se u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, koja dobiva svoj žiro račun i svrstava se u fizičku
osobu kao gospodarsko pravni subjekt. Taj račun se vodi kao poslovni račun fizičke
osobe.
Marijan Jaković, član općinskog vijeća, privremeno otsutan sa sjednice.
Stjepan Fosić – koliko je još subvencije ostalo za isplatiti iz 2014. godine?
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Mijo Kovaček – nemam te podatke i predlažem da se sve subvencije po našim
odlukama i programima javno objave na internetu radi prava na pristup informacijama,
jer su isplaćene iz javnih novaca.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali načelnik, pročelnik i Marijan Jaković,
predsjednik vijeća daje točku na glasanje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donijelo

ODLUKU
o subvencijama kapitalnih ulaganja u sredstva za rad
Točka 2.3.
Donošenje
Odluke o subvencioniranju troškova izobrazbe za poljoprevrednikeprofesionalne korisnike
Boris Poljanac – ovdje se radi o sufinanciranju troškova izobrazbe putem
tečajeva koji se organiziraju za poljoprivredne proizvođače, u visini od 40% od jedinične
cijene tečaja. Trenutno su u fazi predavanja za otrove, gdje je cijena natječaja 370,00
kuna po osobi, za što će općina sufinancirati 40% što iznosi 170,00 kuna. Očekuje se 150
do 200 ljudi.
Načelnik – ovo je jedna mjera pomoći našim poljoprivrednicima da ih
maksimalno osposobimo i omogućimo im obavljanje svoje gospodarske djelatnosti.
Stupio sam u kontakt sa ovlaštenim tvrtkama koje su mi poslale ponude za prskalice jer
se svake tri godine bude vršio i pregled prskalica. Za sada ide samo osposobljavanje, a
na godinu će mo vidjeti da li bude sredstava za pregled prskalica. Oni koji nemaju
registriran OPG ili nisu članovi poljoprivrednog gospodarstva i nemaju zelenu karticu
budu si morali platiti sami jer su takvi napuci Ministarstva poljoprivrede i mi ne smijemo
takvima sufinancirati troškove.
Siniša Frančić, član općinskog vijeća otsutan sa sjednice
Marijan Jaković, član općinskog vijeća, prisutan sjednici.
Predsjednik otvara raspravu
Marijan Jaković – edukacije poljoprivrednicima se smiju sufinancirati, a usluge
se ne smiju.
Boris Poljanac – kada su u pitanju subvencije za izobrazbu može se sufinancirati
neograničeno.
Nakon rasprave, predsjednik vijeća daje točku na glasanje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donijelo

ODLUKU
o subvencioniranju troškova izobrazbe za poljoprevrednikeprofesionalne korisnike
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Točka 2.4.
Donošenje
Odluke o uvjetima i mjerilima za dodjelu subvencija povećanja toplinske zaštite
vanjske ovojnice stambenih objekata na području Općine Molve
Načelnik – ovom subvencijom želimo ljudima maksimalno izaći u susret, čime
kućanstvima, odnosno u ovom slučaju fizičkim osobama, dodjeljujemo subvenciju na
način da budu plaćeni računi od njihove strane i da bude izvođač ovlašten za izvođenje
tih radova. Ima dosta fasada i puno se je ljudi javilo i želim i dalje sufinancirati.
Predsjednik otvara raspravu.
Stjepan Fosić – vraćam se na 2014. godinu i neznam koliko je i kome isplaćeno
za fasade. Koliko je ostalo iz 2014 godine za isplatiti? Svi koji su napravili fasade već su
ih i imali, znači pomagalo se je direktno onima koji imaju, a da se je išlo po ulicama i
pomoglo onima koji nemaju ništa, bilo bi puno bolje i selo bi izgledalo ljepše. Ovo što je
ostalo u selu je to da ljudi nemaju ni za struju, a ne za fasade.
Načelnik – moja je želja dati svim mještanima maksimalno koliko je moguće.
Ivan Molnar – imam jednu primjedbu, pošto se radi o povećanju toplinske
energije, nismo stavili u pravilniku debljinu izolacije. Mislim da do 8 cm trebamo staviti,
jer sve manje nije toplinska izolacija.
Tuba Ivan – nakon završetka radova fasade, izvođač treba donijeti energetski
certifikat. Svi gradovi koji daju takve subvencije na neki način traže i taj energetski
certifikat i u biti ta subvencija se i daje kako bi se dobio certifikat, a ne za fasadu. Da
razjasnimo jedno je sufinanciranje fasade, a drugo je sufinanciranje ze energetsku
učinkovitost. Mi možemo sufinancirati fasade i ne treba certifikat.
Boris Poljanac – problem je što dok ljudi naprave fasadu, ostvare subvenciju, ali
ne ispunjavaju ostale uvjete za dobivanje energetskog certifikata, jer fasadom ne
zadovoljavaju uvjete i tu će biti problema.
Stjepan Fosić – stavite još u odluku, da onaj tko već ima gotovu fasadu, platite
boju, kako bi mogao sam obnoviti postojeću fasadu. Neka si ljudi osvježe boju.
Boris Poljanac – ova Odluka je za izgradnju novih fasada, a ne za sanaciju
postojećih i to je razlika u odnosu na odluku iz 2014. godine, sanacija postojećih je
izbačena iz ove odluke.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali načelnik, Marijan Jaković, Mijo Kovaček i
Stjepan Fosić, predsjednik vijeća daje točku na glasanje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donijelo

ODLUKU
o uvjetima i mjerilima za dodjelu subvencija povećanja toplinske
zaštite
vanjske ovojnice stambenih objekata na području
Općine Molve
Točka 3.
Donošenje Odluke o isplati jednokratne pomoći za svako novorođeno dijete s
područja Općine Molve u 2015. godini
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Načelnik – radi se o situacijama gdje se događa da mladi dobe novce i za pola
godine odu iz Molvi. Ovako bih ih stimulirao da ostanu u Molvama.
Budući da nije bilo prijava vezanih za točku 3. dnevnog reda, predsjednik daje
točku na glasanje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donijelo

ODLUKU
o isplati jednokratne pomoći za svako novorođeno dijete s
područja Općine Molve u 2015. godini
Točka 4.
Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve za 2015. godinu
Boris Poljanac – odluka je ista kao što je bila i u 2014 godini, broj vijećnika se nije
mijenjao tako da nema dodatnog obrazloženja.
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donijelo

ODLUKU
o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve za 2015. godinu
Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 11 ,30 h.
KLASA: 021-05/15-01/1
URBROJ: 2137/17-15-2
U Molvama, 3. veljače 2015.
ZAPISNIČAR
Danijela Plemenčić
_________________

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Kovaček
__________________

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

7

