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ZAPISNIK 

s 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane  9. ožujka 2015. godine 

 

Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Sali za 

sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA:  021-05/15-01/2, URBROJ: 2137/17-15-1 

od  04. ožujka 2015. 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. Dražen Kolarić 

9. Ivan Tuba 

10. Ivan Molnar 

 

          Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni: 

 

1. Mirko Paša, zamjenik općinskog načelnika 

2. Boris Poljanac, pročelnik 

3. Marina Džinić, šefica računovodstva 

 

Sjednici nije prisutan Stjepan Fosić, član općinskog vijeća. 

 

         Predsjednik vijeća konstatira da je na početku 24. 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 23. sjednice 

Općinskog vijeća.  

 

        Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 10 glasova „ZA“, bez rasprave 

usvojilo zapisnik s 23. Sjednice Općinskoga vijeća. 

 

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

reda. 

          Mijo Kovaček – predlaže sljedeće dopune dnevnog reda koje glase: Točka 13. 

Donošenje Odluke o subvenciji proljetne sjetve poljoprivrednicima s područja općine 

Molve za 2015. godinu, Točka 14. Donošenje odluke o korištenju službenog 

automobila za službene potrebe izvan radnog vremena. 

 Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 10 glasova „ZA“ prihvatilo 

predložene dopune dnevnog reda. 

 

  Predsjednik je predložio sljedeći 

 

DNEVNI RED 

 

1.  Pitanja vijećnika  

2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja Općine Molve za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine 
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3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Konsolidiranih financijskih izvještaja Općine Molve 

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine 

4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijske izvještaje Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve za razdoblje od 01. Siječnja do 31. Prosinca 2014. godine 

5. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Molve 

6. Donošenje Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Molve 

7. Donošenje Statuta o izmjenama Statuta Općine Molve 

8. Donošenje Odluke o osnivanju „Službenog glasnika općine Molve“ 

9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog rada i mira 

i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za razdoblje 

listopad, studeni i prosinac 2014. godine 

10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa provođenja obvezne dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje 

Općine Molve za 2015. godinu s provedbenim Planom obvezne dezinfekcije, 

dezinskecije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje 

Općine Molve za 2015. godinu 

11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe 

Proračuna Općine Molve za razdoblje od 01. prosinca 2014. do 28. veljače 2015. 

godine 

12. Donošenje Odluke o dopuni odluke o subvencijama kapitalnih ulaganja u sredstva za 

rad 

13. Donošenje Odluke o subvenciji proljetne sjetve poljoprivrednicima s područja općine 

Molve za 2015. godini 

14. Donošenje Odluke o korištenju službenog automobila za službene potrebe izvan 

radnog vremena  

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno sa  10 glasova „ZA“. 

 

Točka 1. 

Pitanja vijećnika 

Marijan Jaković – kome da postavljamo pitanja? 

Mijo Kovaček – prisutni su zamjenik načelnika i pročelnik. 

Marijan Jaković – da li je zamjenik načelnika odgovorna osoba? 

Mijo Kovaček  - da ako je prisutan sjednici i načelnik ga je ovlastio da daje odgovore 

na pitanja. 

Marijan Jaković  - želim vidjeti napismeno da je on ovlašten da može zasutpati i 

govoriti u ime Općine ili raditi u ime Općine. 

Mijo Kovaček – interni je dogovor načelnika i zamjenika tko će od njih dvojice 

prisustvovati sjednici. 

Marijan Jaković – on ima pravo bez načelnika  prisustvovati sjednici, ali nema pravo 

odlučivanja i glasovanja. Slažem se da zastupa Općinu, govori u ime Općine samo 

moramo vidjeti što mu je i kakvo zastupanje dozvoljeno.  

Mijo Kovaček – pod ovom točkom se ne raspravlja o poslovničkim stvarima, već je 

ova točka pitanja vijećnika. Budući da se ova pitanja zapisuju i tonski snimaju može 

se načelnik na njih pismeno ili usmeno očitovati 
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Boris Poljanac – zamjenik mijenja načelnika kada je on opravdano otsutan, a za to 

je ovlašten Statutom. 

 

          Pitanja više nije bilo. 

          Prelazi se na drugu točku dnevnog reda 

          

Točka 2. 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja Općine 

Molve za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine 

 

Marina Džinić – u materijalima ste dobili izvještaje koji su predani u Finu, Državni 

ured za reviziju i Ministarstvo financija što je zakonska obaveza. Također ste dobili i 

bilješke u kojima su detaljnije obrazložene pojedine pozicije koje se u financijskim 

izvještajima nazivaju AOP, tako da ću prezentirati ono što smatram da je najvažnije. 

Prvi obrazac je PR-RAS koji prikazuje koliko je Općina Molve ostvarila prihoda i 

primitaka odnosno rashoda i izdataka. Na stranici deset možete vidjeti koliko su 

ukupno ostvareni prihodi i primici a to je iznos od 12.507.621,74 kn, dok su ukupni 

rashodi i izdaci Općine Molve 12.603.480,59 kn. Kada uzmemo u obzir ova dva 

rezultata dobijemo da je općina Molve ostvarila manjak za 2014. godinu koji iznosi 

95.858,85 kn. Također napominjem da  rezultat iz prethodnih godina koji se „vuče“ u 

svim izmjenama proračuna za 2014. godinu, je manjak iz prethodnih godina, a iznosi 

711.787,51 kn. Kada uzmemo u obzir manjak iz prethodnih godina i manjak za 2014. 

godinu od 95.858,85 kn, ispada da je konačni rezultat zapravo manjak u iznosu od 

807.646,36 kn. Sa ovim konačnim rezultatom će mo se ponovno susresti kada će se 

raditi godišnji obračun Proračuna Općine Molve i kada će se donositi odluka o 

raspodjeli rezultata, gdje će se sa sljedećim izmjenama proračuna u šestom mjesecu 

morati pronaći sredstva za njegovo pokriće. 

Izvještaj RAS FUNKCIJSKI pokazuje ostvarene rashode i izdatke prema funkcijskoj 

klasifikaciji, gdje su pojedine stavke rashoda i izdataka iskazanih u izvještaju PR-RAS, 

a čiji ukupan zbroj mora iznositi 12.603.480,59 kn. 

Obrazac NT je izvještaj o novčanome tijeku koji je Općina Molve također dužna 

sastaviti. Ovaj obrazac prikazuje financijski položaj Općine, odnosno novčani tijek 

primitaka i izdataka, novčanih ekvalenata po bazi poslovnih, investicijskih i 

financijskih aktivnosti. 

U BILANCI Općina Molve prikazuje stanje imovine, obveza i kapitala na dan 

31.12.2014. godine gdje ukupna imovina Općine Molve iznosi 109.374.882,00 kn. 

Izvještaj o OBVEZAMA iskazuje podatak koliko Općina Molve ima obveza s danom 

31.12.2014. godine,a to je iznos od 2.667.105,00 kn nepodmirenih obveza koje su 

ostale s danom 31.12. 2014 godine. 

Obrazac P-VRIO prikazuje obrazac koji prikazuje promjene u vrijednosti i obujmu 

imovine i obveza, koji je popunjen sa nulama budući da Općina Molve nije imala 

nikakve promjene što se tiče vrijednosti i obujma imovine. 

          Nakon uvodnog obrazloženja, predsjednik otvara raspravu. 
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          Marijan Jaković – ovih 2.667.105,00 kn nepodmirenih obveza je problem koji 

nam treba načelnik obrazložiti kako ga misli riješiti. Još smo morali u studenom o 

tome razgovarati, svi skupa, jer to nije jednostavno riješiti. 

 

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

glasanje. 

Općinsko vijeće Općine Molve jednogslano je sa 10 glasova „ZA“ donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja Općine Molve za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine 

 

Točka 3. 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Konsolidiranih financijskih izvještaja Općine 

Molve za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine 

 

           Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić 

            Marina Džinić- Konsolidirani financijski izvještaj obuhvaća realizirane 

prihode i primitke odnosno rashode i izdatke od strane Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve. 

Ono što je vrtić ostvario  tiče se tekućih pomoći iz proračuna koje su namjenjene za 

sufinanciranje obveznog predškolskog programa, koje je odobrilo Ministarstvo 

znanosti, obrazovanja i sporta. Radi se o iznosu od 1.500,00 kuna za što je povećana 

pozicija tekuće pomoći iz proračuna AOP 057. Također je vrtić ostvario kamate na 

depozit po viđenju u iznosu od 43,63 kn, na temelju čega je povečana pozicija na 

AOP-u 070. Što se tiće AOP-a 101 gdje su ostali nespomenuti prihodi, odnosno 

prihodi s osnove uplate roditelja za smještaj djeteta u vrtić, oni su realizirani u iznosu 

od 146.425,00 kn. Kada se uzmu ostvareni prihodi i rashodi dječjeg vrtića Pčelica 

Molve dobije se pozitivan rezultat za 2014 godinu koji je ostvario Dječji vrtić,u iznosu 

od 17.038,84 kn. S obzirom da je vrtić u 2013. godini imao manjak   od 13.809,63 

koji se mora uklopiti u 2014 godinu, ispada da Dječji vrić ima višak prihoda za 2014. 

godinu u iznosu od 3.229,21 kn. Budući da je Općina Molve imala manjak u iznosu od 

807.646,36 kn i kada se svede manjak Općine i ovaj višak Dječjeg vrtića dobije se 

ukupan rezultat poslovanja u iznosu od 804.417,15 kn kao manjak prihoda. Što se 

tiće bilance, stanje imovine povećano je za stanje Dječjeg vrtića, tako da ukupna 

imovina, obveze i kapital iznosi 109.568.294,00 kn. Što se tiće obveza Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve,  vrtić ih je morao podnijeti Općini Molve kao osnivaču, tako da 

ukupne obveze Općine i vrtića iznose 2.750.712,00 kn. P-VRIO također je ispunjen sa 

nulama, a što se tiće izvještaja RAS-FUNKCIJSKI uvečan je za ostvarene rashode 

Dječjeg vrtića, te je s time povečana pozicija 112 u iznosu od 129.430,00 kn koja 

prema funkcijskoj klasifikaciji spada u predškolsko obrazovanje.  

 

                 Nakon uvodnog obrazloženja, predsjednik otvara raspravu. 

          Prijava za raspravu nije bilo. 

Općinsko vijeće Općine Molve jednogslano je sa 10 glasova „ZA“ donijelo 
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ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Konsolidiranih financijskih izvještaja Općine Molve za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine 

 

Točka 4. 

Donošenje zaključka o davanju suglasnosti na Financijske izvještaje Dječjeg 

vrtića „Pčelica“ Molve za razdoblje od 01. Siječnja do 31. Prosinca 2014. godine 

 

           Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić 

          Marina Džinić – Financijski izvještaji Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 

navedeno razdoblje prezentirani su i na Upravnom vijeću Dječjeg vrtića 19.02.2014. 

godine. Vrtić je ostvario prihode od tekućih pomoći iz proračuna od 1.500,00 kuna, 

146.425,00 kn su prihodi od uplate roditelja za smještaj djeteta u vrtić, a iznos koji je 

doznačila Općina Molve za financiranje rashoda poslovanja i nabavu nefinancijske 

imovine je 1.289.506,88 kn. Ističem financijski rezultat poslovanja vrtića, a to je da 

je Dječji vrtić „Pčelica“ u 2014. godini, uključivo sa prenesenim manjkom iz 2013 

godine, poslovao pozitivno u iznosu od 3.229.21 kn. Također bi trebalo obratiti 

pozornost na potraživanja koja se odnose na uplate roditelja za smještaj djeteta u 

vrtić u iznosu od 15.875,00 kn i također se potražuje sponzorstvo od INE, za nabavu 

dječjih sprava, u iznosu  od 5.000,00 kn. Što se tiće izvještaja OBVEZE  stanje 

obveza Dječjeg vrtića na dan 31.12.2014. godine iznose 803.607,00 kn. 

Što se tiće Bilance ukupna imovina Dječjeg vrtića Pčelica Molve na dan 31.12.2014. 

godine iznosi 193.412,00 kn. 

Obrazac PR-VRIO popunjen je s nulama kao što sam napomenula. 

                  

          Nakon uvodnog obrazloženja, predsjednik otvara raspravu 

         Prijava za raspravu nije bilo. 

Općinsko vijeće Općine Molve jednogslano je sa 10 glasova „ZA“ donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti na Financijske izvještaje Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. 

godine 

 

Točka 5. 

Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Molve 

 

          Marina Ivančan, član Općinskog vijeća napušta sjednicu. 

 

          Boris Poljanac – potreba donošenja novog poslovnika je propisana   

Zakonom o lokalnoj samoupravi, a stari poslovnik je neusklađen. U njemu nisu 

smanjena prava vijećnika, već su proširena. Jedno od pitanja je, kad zakonom je 

propisano da vijeće može tražiti od općinskog načelnka, pored propisanog 

polugodišnjeg izvještaja, još dodatno izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog 
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djelokruga. Nije bilo navedeno u poslovniku tko za to daje inicijativu. Sada je uređeno 

da inicijativu daje jedna trećina vijećnika i da se o tome glasa. Načelnik se može na 

sjednici usmeno očitovati na podneseni prijedlog. Općinski načelnik podnosi izvješće o 

zahtjevu vijećnika na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća nakon prihvaćanja 

prijedloga da se to izvješće dostavi vijeću. Što se tiće obujma ovaj poslovnik je 32 

članka veći u odnosu na stari, ali ništa se novo ne mijenja što se tiće instituta, samo 

je malo pravno-tehnički dorađen. 

      Predsjednik otvara raspravu. 

      Nakon rasprave u kojoj je sudjelovao Marijan Jaković i Mijo Kovaček, predsjednik 

vijeća daje točku na glasanje. 

 

    Općinsko vijeće Općine Molve jednogslano je sa 9 glasova „ZA“ donijelo 

 

Poslovnik 

Općinskog vijeća Općine Molve 

 

Točka 6. 

Donošenje Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora 

na području Općine Molve 

 

          Boris Poljanac – predlagatelj je Odbor za statut i poslovnik. Stara odluka 

donešena je 2006. godine i nije usklađena sa Zakonom. 27. ožujka 2015. ističe 

mandat dosadašnjim Vijećima mjesnih odbora. Odbor za statut i poslovnik predlaže 

nove izbore za članove vijeća mjesnih odbora za 19. travanj 2015. godine. Budući da 

je dosadašnja Odluka neusklađena sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi i 

Zakonom o lokalnim izborima, morala se uskladiti sa zakonom što smo i učinili. U 

obrazloženju sam napisao što je novo, tako da je sve jasnije. Ono što je važno u 

odnosu na staru odluku je to što je prvu konstituirajuću sjednicu Vijeća mjesnih 

odbora po staroj odluci sazivao predsjednik vijeća, a sada to radi načelnik. 

 

      Predsjednik otvara raspravu. 

      Nakon rasprave, predsjednik vijeća daje točku na glasanje 

 

    Općinsko vijeće Općine Molve jednogslano je sa 9 glasova „ZA“ donijelo 

 

ODLUKU 

o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Molve 

 

Točka 7. 

Donošenje Statuta o izmjenama Statuta Općine Molve 

          Boris Poljanac – ovdje se samo mijenja članak u kojem stoji da se opći akti 

Općine Molve, koje donosi Općinsko vijeće, objavljuju u Službenom galsniku Koprivničko-

križevačke županije. Sada u Službenom glasniku Općine Molve. Ova točka je vezana za 

onu koja joj slijedi, a to je Odluka o osnivanju Službenog glasnika Općine Molve. Ovim 
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malim korakom se ide ka tome da Molve imaju svoj službeni glasnik, gdje će objavljivati 

svoje akte, te  radi brže i transparentnije objave svih odluka. Sve će biti objavljeno i na 

intetnetu i u pisanom obliku dostavljeno Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj 

županiji radi kontrole zakonitosti. 

      Predsjednik otvara raspravu. 

 

           Marijan Jaković – sve odluke su se pravovremeno objavljivale, a vama to 

traje tri mjeseca jer akti nisu sukladni zakonu, pa vem se vraćaju na doradu.  Nitko 

ne brani da se sve vidi na internetu i ne vidim da trebaju posebne odluke i da  sada 

donosimo posebnu odluku. Načelniku ne treba odluka jer se je godinama funkcioniralo 

sa županijskim službenim listom i sada županija ne valja i mi moramo imati svoj list. 

          Mijo Kovaček – svi akti svejedno idu na kontrolu i ocjenu zakonitosti u 

županiju. 

          Nakon rasprave, predsjednik vijeća daje točku na galsanje. 

    Općinsko vijeće Općine Molve jednogslano je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom 

„PROTIV“ donijelo 

 

Statut o izmjenama Statuta Općine Molve 

 

Točka 8. 

Donošenje Odluke o osnivanju „Službenog glasnika Općine Molve“ 

 

          Boris Poljanac – sve je obrazloženo na prethodnoj točci. 

          Predsjednik otvara raspravu. 

          Prijava za raspravu nije bilo. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve jednogslano je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom 

„PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“ donijelo 

ODLUKU 

o osnivanju „Službenog glasnika Općine Molve“ 

 

Točka 9. 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog rada i 

mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac 

za razdoblje listopad, studeni i prosinac 2014. godine 

 

          Boris Poljanac – iz Policijske postaje Đurđevac su nas obavijestili da će doći 

na sjednikcu kako bi obrazložili Izvješća, međutim nisu se odazvali. 

         Marijan Jaković – predsjednik vijeća sve zastupa i trebao je dogovoriti da 

danas dođu. 

          Predsjednik otvara raspravu. 

          Prijava za raspravu nije bilo. 
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              Općinsko vijeće Općine Molve jednogslano je sa 9 glasova „ZA“ donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog rada i mira i druge 

prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za 

razdoblje listopad, studeni i prosinac 2014. godine 

 

Točka 10. 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa provođenja obvezne dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za 

područje Općine Molve za 2015. godinu s provedbenim Planom obvezne 

dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih 

bolesti za područje Općine Molve za 2015. godinu 

 

          Mijo Kovaček – ovu točku dnevnoga reda primili ste u sazivu za sjednicu i 

proučili. 

          Boris Poljanac – ovo je predložio Zavod za javno zdravstvo. 

 

          Predsjednik otvara raspravu. 

          Prijava za raspravu nije bilo. 

              Općinsko vijeće Općine Molve jednogslano je sa 9 glasova „ZA“ usvojilo 

 

ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju Programa provođenja obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje 

Općine Molve za 2015. godinu s provedbenim Planom obvezne 

dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od 

zaraznih bolesti za područje Općine Molve za 2015. godinu 

 

Točka 11. 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske 

zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje od 01. prosinca 2014. do 28. veljače 

2015. godine 

 

          Boris Poljanac – nije bilo korištenja sredstava proračunske zalihe u 

navedenom razdoblju. 

          Predsjednik otvara raspravu 

          Marijan Jaković – načelnik mora obrazložiti da nije koristio sredstva 

proračunske zalihe, jer za taj novac on odgovara. 

 

          Više nije bilo prijava za raspravu. 

          Predsjednik vijeća daje točku na glasanje. 

           Općinsko vijeće Općine Molve jednogslano je sa 9 glasova „ZA“ donijelo 
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ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe 

Proračuna Općine Molve za razdoblje od 01. prosinca 2014. do 28. 

veljače 2015. godine 

 

Točka 12. 

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o subvencijama kapitalnih ulaganja u 

sredstva za rad 

 

          Boris Poljanac – ovo je dopuna odluke od prošle sjednice kako bi se razjasnila 

točka III. , alineja 3 koja izmjenjena glasi: «da su sredstva za rad koja predstavljaju 

kapitalno ulaganje plaćena od strane kupca na jedan od zakonom dopuštenih sredstava 

plaćanja, osim gotovinski mimo fiskalne blagajne. Plaćanje putem otkupnih blokova je 

važeće ukoliko je plaćanje izvršeno na račun prodavatelja.» 

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: «Ova odredba ne odnosi se na nabavu 

sredstava za rad iz drugih zemalja». 

 

Ovo je prijedlog kako bi trebala glasiti alineja 3. u točki III. Odluke o dopuni Odluke o 

subvencijama kapitalnih ulaganja u sredstva za rad. 

 

          Predsjednik otvara raspravu. 

 

         Marijan Jaković – većina seljaka i zadruga nema fiskalnu blagajnu i posluju sa 

gotovinom. Puno se robe u gotovini kupuje od seljaka preko otkupnog bloka. 

          Boris Poljanac – ovo su kapitalna sredstva za rad koja su veća vrijednost, a 

ne roba. 

          Nakon rasprave, predsjednik daje točku na glasanje. 

 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednogslano je sa 6 glasova „ZA“ i 1 glasom 

„PROTIV“ i 2 „SUZDRŽANA“ donijelo 

 

ODLUKU 

o dopuni Odluke o subvencijama kapitalnih ulaganja u sredstva za rad 

 

Točka 13. 

Donošenje Odluke o subvenciji proljetne sjetve poljoprivrednicima s područja 

Općine Molve za 2015. godinu 

 

          Boris Poljanac- odluku ste dobili elektronski gdje se samo u članku 1. stavku 

1. dodali ovih 180.000 kn da se vidi iznos subvencije i to je jedina razlika. 

 

          Predsjednik otvara raspravu. 
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          Marijan Jaković – to je u redu i pitam predsjednika da li Općina ima 180.000 

kn na žiro računu? Kada općina bude imala novac na žiro računu tek onda bi trebala 

raspisati natječaj. Želio bih da je stavka veća. 

          Mijo Kovaček – nisam odgovoran za to, a za svaki natječaj trebaju biti 

sredstva osigurana u proračunu. 

 

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

glasanje. 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednogslano je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom 

„PROTIV“   donijelo 

ODLUKU 

o subvenciji proljetne sjetve poljoprivrednicima s područja Općine Molve 

za 2015. godinu 

 

Točka 14. 

Donošenje Odluke o korištenju službenog automobila za službene potrebe 

izvan radnog vremena 

 

         Mijo Kovaček – prijedlog odluke ste dobili gdje piše tko ima pravo na 

korištenje službenog automobila, a to su općinski načelnik i njegov zamjenik za 

potrebe obavljanja poslova za općinu. 

          Predsjednik otvara raspravu. 

          Prijava za raspravu nije bilo. 

 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednogslano je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom 

„PROTIV“   donijelo 

ODLUKU 

o korištenju službenog automobila za službene potrebe izvan radnog 

vremena 

 

Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u  10,35 h 

 

 

KLASA:  021-05/15-01/2 

URBROJ: 2137/17-15-2 

U Molvama,  09. ožujka  2015. 

 

ZAPISNIČAR                                   PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Danijela Plemenčić              Mijo Kovaček 

 

_________________      __________________

  

 

 

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


