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ZAPISNIK 

s 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane  29. lipnja 2015. godine 

 

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

sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/15-01/8, URBROJ: 2137/17-15-1 

od 23. lipnja 2015. godine. 

          Sjednicu je u 20,00 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. Marina Ivančan, 

4. Zlatko Senjan, 

5. Zlatko Popec, 

6. Siniša Frančić, 

7. Ivan Molnar, 

8. Ivan Tuba, 

9. Stjepan Fosić, 

10. Dražen Kolarić, 

11. Marijan Jaković. 

 

          Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik, 

2. Boris Poljanac, pročelnik, 

3. Tajana Čubrić, šefica računovodstva na zamjeni 

4. Danijela Plemenčić, direktorica Selskog komunalnog društva Molve d.o.o. 

5. Mirko Paša, zamjenik općinskog načelnika 

      

         Predsjednik vijeća konstatira da je na početku 28. Sjednice Općinskog vijeća 

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

  

         Predsjednik je predložio sljedeći 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Pitanja vijećnika  

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2015. godinu s Planom 

razvojnih programa i Projekcije za 2016. i 2017. godinu  

3. Prijedlozi izmjena Programa javnih potreba i to: 

      3.1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve za 2015. godinu    

      3.2. Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve za 2015. godinu 

      3.3. Programa javnih potreba u sportu na području Općine Molve u 2015. godini  

      3.4. Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Molve za 

2015. godinu 
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 3.5. Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve za 2015. 

godinu 

4. Prijedlog Odluke o pokretanju i provedbi postupka likvidacije Selskog komunalnog 

društva Molve d.o.o. 

5. Usvajanje Usklađene procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Molve  

6. Usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene Financijskog plana Dječjeg 

vrtića «Pčelica» Molve za 2015. godinu 

7. Usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić 

«Pčelica» Molve za ped. god. 2015/2016. 

8. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o subvenciji usluga umjetnog osjemenjivanja 

plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2015. godini 

9. Prijedlog Odluke o najvišem dopuštenom iznosu subvencija Općine Molve u 2015. 

godini 

10. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva trafostanice u ul. Braće Novakovića 

na Elektru Koprivnica 

11. Usvajanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za 

razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2015. godine 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

 

 

Točka 1. 

Pitanja vijećnika 

 

           Marijan Jaković – postavio je pitanje načelniku gdje napominje da je na cesti u 

Ključecima ulegnuće i kanalizacija koje je postavljena  je problematična. Ulegnuće se je 

pokazalo kao veliki problem i bila je ugrožena sigurnost prometa i cesta je počela 

„bubriti“. Voda je počela izlaziti van i kada su Komunalije vršile sanaciju, s kojim pravom 

se je dozvolilo da potrgaju asvalta sa JCB-om, jer nisu imali odgovarajuću adekvatnu  

zaštitu čime je cesta „izgrebana“ i ima „grabe“? Da li će protiv njih ići kaznena prijava? 

Drugo što sam tražio je da poklopci koji su ugrađeni se zaštite po Zakonu kako ne bi 

vibrirali i stvarali buku prilikom prelaska vozila. Ostala su tri komada koja stvaraju 

nesnosnu buku i ljudi ne mogu spavati. Dvije godine taj poklopac nije popravljen i nije 

postavljena guma.   

 

          Načelnik –vidio sam što se događa u ulici Ključeci odnosno prvo je asvalt počeo 

bubriti pa je nastalo ulegnuće, a razlog tome je taj što je privatni vodovod, kada su se 

radili nogostupi i cesta,  bio blokiran, te se je navodno odblokirao i počela je izbijati voda. 

Tada je došlo do oštećenja asvalta prilikom čega sam zvao Komunalije koji su izašli na 

teren, sanirali kvar i napravili asvalt, te vratili u prvobitno stanje. Priznajem da se 

prilikom izvođenja radova događaju i pogreške, te radimo na tome da ta cesta bude 

akekvatna. Što se tiće poklopaca oni će se riješiti. 

 

          Marijan Jaković – da li ste dali prijavu Državnom inspektoratu jer je taj vodovod 

očito  napravljen ilegalno i protupravno. Kolnik je oštećen i nije vraćen u prvobitno 

stanje. 

 

          Načelnik – Komunalije su preuzele saniranje, a redar je pokrenuo prijavu. 

 



 
 

3 
 

          Stjepan Fosić – pita zašto nije plaćena zimska služba od prošle godine, knjige 

nisu plaćene od prošle godine, vijećnici nisu dobili dnevnice što je ponižavajuće, mjesnim 

odborima za prošli saziv nije isplaćeno. Što znaći da je Općina propala. Ovo je vijeće 

uzaludno i o čemu će se raspravljati. Podsjećam da će Općina Molve prihodovati do kraja 

godine 4.200.000,00 kuna od čega će plaće iznositi 1.300.000,00 kn, pozajmica se mora 

vratiti od 900.000 kn, udrugama, školi, studentima i ostalima 3.800.000,00 kn, a ne 

znamo koliki su dugovi. Mi želimo pomoći, a ne znamo što se događa i kolike dugove ima 

Općina, moramo sjesti i razgovarati. Mjenice će doći na naplatu od 3.800.000,00 kn i 

Općinu će mo izgubiti, a odvjetnici koja vodi spor isto nije plaćeno. 

 

          Načelnik – što se tiće odvjetnice dužni smo 10.000 kn i to će biti plaćeno i 

predlažem da odvjetnica dođe na sljedeće vijeće i obrazloži situaciju. Ostala pitanja 

vezano za zimsku službu i knjige je plaćeno, napominjem da sve ide svojim tokom i 

računi se plaćaju. Vezano za naknade vijećnicima i mjesnim odborima one će se platiti i 

riještiti sustavno. Obaveze su za đake i studente što će se sada isplatiti. 

 

            

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

 

Točka 2. 

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2015. godinu s 

Planom razvojnih programa i Projekcije za 2016. i 2017. godinu 

 

 

            Uvodno obrazloženje daje Tajana Čubrić. 

 

          Tajana Čubrić – drugim izmjenama i dopunama proračuna Općine Molve ukupni 

prihodi poslovanja povećavaju se za 928.000 kn,  rashodi poslovanja povećavaju se za 

269.820 kn, te ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 

1.077.466 kn. Također primici od financijske imovine smanjuju se za 928.000 kn. Važnije 

izmjene odnose se na sljedeće: 

- Projekt dodatna ulaganja na galeriji ukupan rashod povećava se za 30.000 kn s time da 

će većina ulaganja biti financirana od županije u iznosu od 100.000 kn. 

- Nabava kotlova i peći na pelete za vrtić i dom smanjuje se 200.000 kn i neće se 

provoditi, ostaje iznos od 20.000 kn za projektnu dokumentaciju. 

- uređenje poslovne zone Brzdeljeva smanjuju se za 638.000 kn u ukupnom iznosu a 

vezani su za trafostanicu, te u proračunu ostaje 50.000 kn za troškove. 

- rashodi za subvencije, za umjetno osjemenjivanje stavka se smanjuju  za 50.000 kn, za 

okrupnjavanje za 20.000 kn, te rashodi poljoprivrednicima i obrtnicima za stručno 

osposobljavanje smanjuje se za 60.000 kn tako da ostaje 50.000 kn u proračunu. 

- aktivnosti održavanja cesta, uvodi se nova stavka malčiranje lokalnih nerazvrstanih 

cesta  u iznosu od 80.000 kn što je i ukupan iznos stavke. 

- rashodi vezani za održavanje javnih površina i groblja stavka se povećava od 132.500 

kn 

- projekt opremanja dječjeg igrališa i uređenje, uvodi se nova stavka uređenje 

eksterijera na dječnim igralištima u Repašu, Gornjoj Šumi, Konačka i Molve u iznosu od 

40.000 kn, te se povećava stavka za nabavu košarkaške opreme za igrališta u iznosu od 

5.000 kn. 

- rashodi za projekt sanacije pročistača otpadnih voda, stavka se povećava u iznosu od 

50.000 kn tako da ukupna stavka iznosi 200.000 kn. 

- rashodi za nabavku komunalnog vozila, stavka se smanjuje u ukupnom iznosu od 

700.000 kn. 

- projekt izgradnje sekundarne kanalizacije na Trgu braće Radića povećava se za 60.000 

kn, te se uvodi nova stavka kanalizacija u Đurđevačkoj ulici od 20.000 kn. 

- projekt pješačke staze u Đurđevačkoj ulici povečava se za 100.000 kn, a ukupan iznos 

projekta iznosi 160.000 kn. 
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- stavka za izgradnju nogostupa u ulici Braće Novakovića povečava se za 60.000 kn, te je 

ukupan iznos projekta 100.000 kn. 

- otvara se nova stavka za postavljanje završnog sloja asvalta u iznosu od 73.033,00 kn 

- za projektiranje komunalne infrastrukture dodaje se nova stavka izrada geodetskog 

elaborata za nerazvrstane ceste u iznosu od 50.000 kn. 

- stavka za kulturu, donacije za tiskanje stručne literature smanjuje se za 20.000 kn tako 

da ukupna stavka iznosi 40.000 kn. 

- stavka udruge u sportu donacije se povečavaju za 10.000 kn u ukupnom iznosu. 

- rashodi za prehranu učenika stavka se smanjuje za 40.000 kn, te ostaje iznos od 

110.000 kn u proračunu. 

- rashodi za nabavu radnih bilježnica i knjiga stavka se smanjuje za 30.000 kn, te u 

proračunu ostaje 70.000 kn. 

Na kraju se uvrštava manjak od 807.646 kn iz prethodnih godina. 

Plan razvojnih programa imate u materijalima koji je vezan za sve ove projekte koje sam 

pročitala. 

 

          Predsjednik otvara raspravu. 

 

          Stjepan Fosić – smatram da nema potrebe rješavati stvari koje se ne budu 

mogle rješiti. Nadam se da HDZ neće podržati ove izmjene proračuna jer će se samo 

napraviti dugovi, a plaće, djeca i ostalo se neće riješiti, jer je situacija takva i renta se je 

smanjila.  

 

          Načelnik – ove sve stavke su u planu da se rade i mislim da bi bilo neodgovorno 

započeti dio posla i ne završiti ga. Krenut će se sa imovinsko pravnim odnosima sa 

nerazvrstanim cestama  za što se je raspisao natječaj koji je bio 170.000 kn, te se 

moraju riješiti imovinsko pravni odnosi, sada se još planira utrošiti 30-40 tisuća kuna, a u 

proračun smo stavili 50.000 kn. To su sve naše lokalne ceste koje moramo upisati na 

temelju postojećeg stanja što bi trebalo biti riješeno do devetoga mjeseca. Bitno je da 

možemo naplaćivati služnost INI za te ceste što će biti dodatni priljev sredstava. EU 

fondovi su otvoreni u devetom mjesecu gdje su mjere 7.2 i 7.4. za što se aktivno 

pripremamo sa 7 km cesta. Što se tiće galerije, ovih dana moramo dobiti suglasnost 

škole, a također i suglasnost županije za prijepis galerije na Općinu Molve. Pregovaram 

sa INOM i oni će dio svojih sredstava planirati, što se tiće izmjera i asvaltiranja. 

Nadalje je Đurđevačka ulica u kojoj prvo moramo rješavati kanalizaciju i prepumpnu 

stanicu, te nogostupe, a tako i ulicu Braće Novakovića. 

 

         Stjepan Fosić – što se tiće nerazvrsanih cesta mi smo taj dio priveli kraju i Šešet 

je sve odradio, a oko izmjena imamo župana za kojega smo glasali. Otiđite kod njega 

neka oni u svojim izmjenama osiguraju milion kuna za Općinu Molve, budući da oni 

dobivaju veliki dio naših novaca. Što se tiće reciklažnog dvorišta ono je određeno 

prostornim planom na novom smetlištu, molim da se ono ne radi iza groblja jer je na 

groblju kapelica i Marijansko svetište. 

 

         Načelnik – sa reciklažnim dvorištem se nije išlo gdje predlažete jer nema 

infrastrukture, ( struje, vode, kanalizacije ) budući da su to nužni minimalno tehnički 

uvjeti. 

 

          Marijan jaković – želim reći da ni jednim aktom nečemo rušiti načelnika i Općinu 

nego hoćemo pomoći i sudjelovati. Od prvoga dana govorim da vijeće ne radi i ne 

surađuje. Ovo nije primjerena rasprava i nemamo što raspravljati o smeću u izmjenama 

proračuna. Ovo što je kolegica iz računovodstva pročitala je lažno i neistinito i taj novac 

ne postoji koji je prikazan u papirima. Želim da se razgovara i ima čim više sjednica kako 

bi mogli zajednički doći do rješenja. Zajednički možemo i želimo preuzeti odgovornost za 

nedostatak novca. 
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         Mijo Kovaček – zanima me, budući da vidimo kako svaka mjera i subvencija ima 

svoj naziv, funkcijsku klasifikaciju, te ima prihod iz kojega se financira, za poticajne 

mjere u poljoprivredi  gdje stoji da je izvor financiranja pomoći EU-a. Mi ta sredstva, za 

te mjere nećemo imati, a trošimo ih za potrošnju. Iz kojih sredstava su plaćene 

subvencije? 

 

          Načelnik – ne bude se ništa plaćano dok Europska Unija ne izglasa novac. 

 

          Nakon rasprave  predsjednik vijeća daje točku na glasanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve sa 5 glasova „ZA“, 5 glasova „PROTIV“ i 1 

„SUZDRŽAN“ nije donijelo Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2015. 

godinu s Planom razvojnih programa i Projekcija za 2016. i 2017. godinu 

 

 

          Nakon glasanja predlagatelj povlači točku 3. Dnevnog reda i podtočke koje 

joj slijede, te se o njima neće raspravljati. 

 

Točka 4. 

Prijedlog Odluke o pokretanju i provedbi postupka likvidacije Selskog 

komunalnog društva Molve d.o.o. 

 

         Uvodno obrazloženje daje Danijela Plemenčić 

 

          Danijela Plemenčić -  u materijalima ste dobili godišnje izvještaje za 2014. 

godinu, a to su Bilanca, Račun dobiti i gubitaka, Odluka o pokriću gubitka ili raspodjeli 

dobiti S.K. Društva i Odluka o utvrđivanju financijskih izvještaja, te bilješke uz financijske 

izvještaje. Ovi izvještaji predaju se Fini do 20.07.2015. godine za prvih šest mjeseci. 

Selsko komunalno društvo osnovano je 27.01.2010. godine Rješenjem Trgovačkog suda, 

kojeg je osnivač Općina Molve. Sa današnjim danom S.K.Društvo ima 8 zaposlenih od 

čega 4 komunalnih radnika, 2 kuharice, 1 čistačica i 1 zaposlenik u računovodstvu. 

Ukupni prihodi za 2014. godinu iznosili su 1.168.167,82 kn, a ukupni rashodi 

1.188.811,09 kn. Sa danom 31.12.2014. godine stanje obveza prema Slatinskoj banci 

inosi 100.000 kn za okvirni kredit po poslovnom računu, obveze prama dobavljačima 

iznose 92.562 kn, obveze prema zaposlenicima 51.106 kn, a odnose se na neto plaće, 

doprinose za plaće, porez i još ostaju kratkoročne obveze u iznosu od 1.500 kn za 

jemčevinu koji iznose se treba vratiti uplatiteljima. Potraživanja od kupaca iznose 

196.979 kn, potraživanja od države od 15.211 kn koji iznos se odnosi na refundaciju 

bolovanja i plaćene predujmove poreza na dobit. Raspoloživo stanje na računu sa 

31.12.2014. godine je 7.683 kn. Utvrđuje se da je S.K Društvo u 2014. godini ostvarilo 

gubitak u iznosu od 20.643,27 kn koji će se pokriti iz zadržane dobiti iz prethodne godine  

koja je iznosila 39.657,71 kn.  

Komunalno društvo je u 2010. i 2011. godini poslovalo sa dobiti u iznosu od 34.955 kn, u 

2012. godini poslovalo je sa gubitkom od 53.119,80 kn. Navedeni gubitak dijelom se 

pokriva iz zadržane dobiti iz prethodnih godina. U 2013. godini poslovalo se je sa 

dobitkom u iznosu od 57.821 kn sa kojom dobiti se pokriva preneseni gubitak iz 

prethodne godine. U 2014. godini poslovalo se je sa gubitkom u iznosu  od 20.643,27 kn 

koji će se pokriti iz zadržane dobiti. 

Sa današnjim danom rashodi za 2015. iznose 299.052,58, a prihodi su 283.997,44 kn. 

Obveza je podnijeti polugodišnje izvještaje Fini koji se sastoje od Bilance i Račun dobiti i 

gubitaka. Raspoloživo stanje na žiro računu sa današnjim danom je 15.705,14 kn, 

potraživanja od kupaca iznose 120.497,00 kn, potraživanja od uplaćenih predujmova 

poreza na dobit u iznosu od 10.773 kn, te potraživanja od HZZ-a za refundaciju 

bolovanja od 3.002,88 kn. Obveze za kredit po transakcijskom računu koji se mora 

podmiriti iznosi 100.000 kn, obveze po ulaznim računima iznose 79.988 kn. 

Komunalno društvo je dobilo nalaz revizije koja se odnosila na sprječavanje i otkrivanje 

prijevara kod trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području 
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Koprivničko-križevačke županije, što znači revizija nije došla radi financijske kontrole. 

Revizija je donijela Plan provedbe naloga i preporuka koje je Selsko komunalno društvo 

dužno donijeti do kraja ove godine. 

 

          Predsjednik otvara raspravu. 

              

          Načelnik – vijeće je vidjelo kada se je donosio Proračun za 2015. godinu da su 

sredstva smanjena za Selsko komunalno društvo na 160.000 kn čime bi se pokrile plaće i 

ostali troškovi za prvih šest mjeseci, te se tada pristupi likvidaciji jer je nemoguće 

godišnje trošiti 1.100.000,00 kn, što smo uspjeli smanjiti, oko 100.000 kn ostane od 

kuhinje, a od košnje nema ničega, te sam prionut, zbog nedostatka financijskih 

sredstava,  da se S.K.D. ukine jer su građani dužni ispred svojeg kositi, a sukladno 

potrošnji sredstava od komunalne naknade  ne može se financirati potrošnja struje i 

košnja. Ako gledamo priljev i odljev sredstava opet smo u kriminalnim radnjama, 

godinama, a ne samo sada. Općina je prije imala odjel za komunalne djelatnosti, napravit 

će se sistematizacija radnih mjesta, pa će vijeće predlagati koliko će biti zaposlenih u 

tom odjelu nakon zatvaranja Selskog. Pokušavam biti odgovoran i od 01.07. ću raspisati 

natječaj za malčiranje općinskih površina, kao i nerazvrstanih cesta, a dalje će škola 

kositi svoje, župa svoje, a mi groblja i centar. Žao mi je što sedam ljudi za sada ostaje 

bez posla, ali to je za sada jedno prijelazno razdoblje dok se financije ne poprave. 

Za sada je najveći teret Selsko koje se ne može samo financirati. 

 

           Stjepan Fosić – Selsko komunalno društvo ne posluje sa gubitkom, već nema 

„gazde“ nad radnicima i ne radi se ništa. Ako su se groblja mogla ručno kositi  i sramota 

je da Općina ne može financirati selsko, uređenje općine, školu, crkvu i groblja.  Na 

terenu se ne radi ništa, a radnici ne daju zapisnike što su napravili. Godišnje Općina 

podijeli 500.000 kn  udrugama i na pomoći što nije potrebno. 

 

          Načelnik – popunjavat će se radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu , a 

ne trebamo plaćati PDV za učinjenu uslugu. Ja više kao nečelnik ne budem naručivao 

košnju jer ljudi ispred svojega moraju kositi i raskinut ću Ugovor sa Selskim komunalnim 

poduzećem. Ako ne, predložite na sljedećem vijeću za tjedan dana od čega će se 

sredstva skinuti za komunalno društvo. 

Predlažem da se ova točka makne i o njoj se raspravlja na sljedećem vijeću. 

 

          Marijan Jaković – općinsko vijeće ne radi i mi sada prvi puta raspravljamo o 

komunalnom poduzeću. Mi imamo ideje i određene programe kojima bi se poboljšala 

dohodovnost i omogućilo radnicima dodatni izvor prihoda. Selsko komunalno društvo 

može zarađivati novac. Gdje je nadzorni odbor u komunalnom društvu i prvi puta vidim 

da postoji izvješće revizije o kojem raspravljamo, ali dan prije likvidacije. Da smo 

raspravljali češće ne bi došlo do likvidacije. Kako radnicima koji rade i zasluže plaću dati 

otkaz, a u Jedinstvenom upravnom odjelu ne dijelimo otkaze. Ljudi neka rade, a mi 

budemo volonteri. Osobnog sam mišljenja da Općinu mogu voditi dvije osobe u 

Jedinstvenom upravnom odjelu, drugo ništa ne treba. 

 

          Načelnik – radnici rade svoj posao i zasluže plaću i ja moram štititi svoje radnike. 

 

          Mijo Kovaček – žalosno je što o selskom komunalnom društvu raspravljamo kada 

se je osnivalo i drugi puta dok je prijedlog za likvidaciju. Društvo nije ni registrirano kako 

treba, gdje u prijedlogu Odluke o osnovanju stoji da je svaki vijećnik član skupštine, 

odgovorna osoba je čelnik jedinice lokalne samouprave, a nadzorni odbor nije osnovan. 

Komunalno društvo ne zarađuje novac, korisnici komunalnih usluga plaćaju komunalnu 

naknadu, koja se zakonski troši na održavanje javnih zelenih površina, groblja, 

održavanje javne rasvjete. Održavanje javnih površina Općina je povjerila Selskom 

komunalnom društvu, što se mora financirati od komunalne naknade, koja nije dostatna, 

pa se razlika plaća od prihoda rente. 
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          Nakon rasprave Marijan Jaković predlaže da se sazove nova sjednica gdje će se 

utvrditi Nadzorni odbor Selskog komunalnog društva, da općinsko vijeće ima uvid u 

dokumentaciju, te da se postave prijedlozi kojima bi se vidjelo mogu li radnici zaraditi za 

plaće. 

           

          Predlagatelj povlači točku 4. dnevnog reda 

          Općinsko vijeće Općine Molve nije glasalo po točki 4. dnevnog reda, te se prelazi 

na sljedeću točku. 

 

Točka 5. 

Usvajanje Usklađene procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine 

Molve 

          Uvodno obrazloženje daje Boris Poljanac 

  

          Boris Poljanac – radi se o novim dokumentima zaštite i spašavanje, a što se tiće 

procjene ugroženosti usvojena je na 15. Sjednici 30. lipnja 2014. godine, međutim 

država je svoju suglasnost dala 02. rujna 2014. godine, po tome ispada da je naša 

procjena je usvojena prije suglasnosti države. Kako ne bi bilo komplikacija rečeno je da 

ponovno usvojimo procjenu ugroženosti. 

 

          Predsjednik otvara raspravu. 

          Prijava za raspravu nije bilo. 

 

          Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo 

 

Usklađenu procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine 

Molve 

 

Točka 6. 

Usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene Financijskog plana 

Dječjeg vrtića «Pčelica» Molve za 2015. godinu 

 

          Uvodno obrazloženje daje Tajana Čubrić. 

 

          Tajana Čubrić – ovdje se radi o uvrštenju viška prihoda poslovanja Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ na naknade troškova zaposlenima i rashode za usluge, te drugih dopuna nije 

bilo. 

        

          Predsjednik otvara raspravu. 

          Prijava za raspravu nije bilo. 

 

          Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo 

 

Zaključk 

 o davanju suglasnosti na izmjene Financijskog plana Dječjeg 

vrtića «Pčelica» Molve za 2015. godinu 

 
Točka 7. 

Usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji 

vrtić «Pčelica» Molve za ped. god. 2015/2016. 
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          Mijo Kovaček – u materijalima ste dobili odluke od Upravnoga vijeća Dječjeg 

vrtića. 

          Ivan Molnar – sva djeca su upisana i sve je po standardima. 

           

          Predsjednik otvara raspravu. 

          Prijava za raspravu nije bilo. 

 

          Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo 

 

Zaključk 

 o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić 

«Pčelica» Molve za ped. god. 2015/2016. 

 

Točka 8. 

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o subvenciji usluga umjetnog 

osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2015. godini 

 

        Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

          Načelnik – u cilju uštete financija i nedostatka subvencija za poljoprivredu, vratit 

će se subvencija usluga umjetnog osjemenjivanja na staro, znači ljudi će plaćati dolazak 

veterinara odnosno putne troškove u iznosu od 60,00 kn, a Općina snosi troškove 

osjemenjivanja. 

 

         Predsjednik otvara raspravu. 

 

          Boris Poljanac – napominjem da su korisnici usluga nakon provedbe ciklusa 

osjemenjivanja dužni donijeti potvrdu o brojnom stanju stoke čime se dokazuje korisnost 

subvencije. 

 

          Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali načelnik, Stjepan Fosić, Marijan Jaković 

predsejdnik daje točku na glasanje. 

 

 

          Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 6 glasova „ZA“ i 5 glasova 

„PROTIV“ donijelo 

 

Odluku 

o dopuni Odluke o subvenciji usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i 
pregleda mesa na trihinelu u 2015. godini 

 

Točka 9. 

Prijedlog Odluke o najvišem dopuštenom iznosu subvencija Općine Molve 

u 2015. godini 

              

          Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

          Načelnik – prijedlog je dala Europska unija, a radi se o tome da korisnici 

subvencija Općine Molve, OPG u sustavu PDV-a i izvan sustava PDV-a, obrt, trgovačka 

društva, zadruge, koji su ostvarili pravo na više subvencija iz Proračuna Općine Molve od 

1. siječnja 2013. godine, u skladu s mjerama lokalnih potpora male vrijednosti potpora, 

mogu ostvariti puni iznos potpora za 2015. godinu u ukupnom iznosu do 35.000,00 kuna. 
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          Predsjednik otvara raspravu. 

 

          Nakon rasprave predsjednik vijeća daje točku na donošenje. 

 

          Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 6 glasova „ZA“ i 5 glasova 

„PROTIV“ donijelo 

 

Odluku 

 o najvišem dopuštenom iznosu subvencija Općine Molve u 2015. 

godini 

 

Točka 10. 

Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva trafostanice u ul. Braće 

Novakovića na Elektru Koprivnica 

 

          Uvodno obrazloženje daje Mirko Paša. 

 
          Mirko Paša – potrebno je povečanje zakupljene snage trafostanice za halu Poler. 

Za sada Općina ima 53 kw zakupljene snage, a uvjet od Elektre da bi se moglo ostvariti 

bilo kakvo povećanje da se trafostanice prenese u njihovo vlasništvo. Ne vidim zašto je i 

do sada trafostanica bila u vlasništvu Općine Molve jer je Općina plaćala oko 70.000 kn 

tih 53 kw. Znači doplaćiva se snaga do 100-120 kw i prijenos trafostanice na Elektru. 

 

          Predsjednik otvara raspravu. 

 

          Marijan Jaković – zahtjevam na uvid ugovor na kojem se vidi što piše.  

 

          Općinsko vijeće se nije razjasnilo vezano uz točku 10. Dnevnog reda i traži 

prijedlog ugovora od Elektre za sljedeću sjednicu. 

 

          Predlagatelj povlači prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva trafostanice u ul. 

Braće Novakovića na Elektru Koprivnica, te se o toj točci više ne raspravlja. 

 

Točka 11. 

Usvajanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe Proračuna Općine Molve 

za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2015. godine 

 

          Mijo Kovaček – izvješće o korištenju proračunske zaliha dobili ste u 

elektronskom obliku u kojem se navodi da je u razdoblju od 01. svibnja 2015. do 31. 

svibnja 2015. godine bilo rashoda s osnove proračunske zalihe Sukladno zaključku 

Općinskog vijeća klasa: 053-01/15-02/11, Urbroj: 2137/17-15-2 od 31.03.2015., Naziv: 

ZAKLJUČAK o pomoći obitelji Matekov za kupnju građevinskog materijala u iznosu od 

35.000,00kn, sredstva su utrošena za: 

1. Građevinski materijal – čavli, šipke... KRKO d.o.o. u ukupnom iznosu od 522,95 

kn 

Ukupni iznos koji je utrošen je 522,95 kn. 

          Predsjednik otvara raspravu. 

          Prijava za raspravu nije bilo. 

          Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo  
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Izvješće 

 o korištenju proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. 

svibnja do 31. svibnja 2015. godine 

 

Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u  22,45 h 

 

 

KLASA:  021-05/15-01/8 

URBROJ: 2137/17-15-2 

U Molvama, 29. lipnja  2015. 

 

 

 

ZAPISNIČAR                                   PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Danijela Plemenčić         Mijo Kovaček 

 

_________________      __________________

  

 

 

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


