ZAPISNIK
s 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve
održane 28. srpnja 2015. godine
Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Sali za
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/15-01/10, URBROJ: 2137/17-151 od 22. srpnja 2015. godine.
Sjednicu je u 09,00 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve (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,
3. Marina Ivančan,
4. Zlatko Senjan,
5. Zlatko Popec,
6. Ivan Molnar,
7. Ivan Tuba,
8. Stjepan Fosić,
9. Dražen Kolarić,
10. Marijan Jaković.
11. Siniša Frančić
Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni:
1. Boris Poljanac, pročelnik,
2. Tajana Čubrić, viši stručni suradnik za proračun
Sjednici nisu nazočni Općinski načelnik Općine Molve Zdravko Ivančan niti
zamjenik općinskog načelnika Mirko Paša.
Predsjednik vijeća konstatira da je na početku 30. sjednice Općinskog vijeća
nazočno 11 članova od 11 članova Općinskog vijeća, te da vijeće može pravovaljano
odlučivati.
Predsjednik je predložio sljedeći
DNEVNI RED
1. Pitanja vijećnika
2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Općinskog
vijeća Općine Molve i njegovih radnih tijela te članovima vijeća mjesnih odbora
Općine Molve
3. Prijedlog Pravilnika o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve
4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Molve
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Molve za
2015.godinu
6. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za 2015. godinu
7. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova
održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih putova na području Općine Molve za
razdoblje od 2015. do 2017. godine
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8. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova
malčiranja javnih površina na području Općine Molve za razdoblje od 2015. do 2017.
godine
9. Prijedlog Ugovora o prijenosu prava vlasništva trafostanice u ul. Braće Novakovića
na Elektru Koprivnica
10. Usvajanje Zaključka o korištenju proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za
6. mjesec 2015. godine

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 11 glasova „ZA“, bez rasprave
usvojilo zapisnik s 28. i 29. sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik vijeća predložio je
DOPUNU DNEVNOG REDA
1. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova nabave radnih bilježnica za učenike
Osnovne škole Molve u školskoj godini 2015./2016.
Nadopuna dnevnog reda usvojena sa 10 glasova ZA i 1 suzdržanim glasom.
Ivan Tuba predložio da 2. i 4. točka dnevnog reda zamjene mjesta, ali predsjednik
Općinskog vijeća to ne smatra svrsishodnim, te ostaje kod svog prijedloga Dnevnog
reda.

Dnevni red usvojen sa 9 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa.

Točka 1.
Pitanja vijećnika

Stjepan Fosić – se obraća vijeću govoreći o problemima u Općini i njegovom
nezadovoljstvu radom Vijeća.
Dražen Kolarić – traži da se na sljedećoj sjednici vijeća pripremi izvješće o dužnicima
(pravnih i fizičkih osoba) u Općini Molve, pošto ima još nekih iz 1993. godine. Dakle
izvješće o svim subvencijama, kreditima i pomoćima koja su do sada bila.
Ivan Tuba – postavlja pitanja u vezi Općinskog odmarališta u Novom Vinodolskom.
Pitanje načelniku-tko odlazi tamo na izlete?
Marijan Jaković – Tko trga ceste u centru Molvi? Zašto se komunalni redar ne odnosi
prema svim stanovnicima isto, zašto netko čisti a netko ne čisti ispred svoje kuće?
Stjepan Fosić – Čišćenje okoliša u Molvama? Zašto je nered u Molvama, pogotovo pošto
se bliži blagdan Velike Gospe?
- Kad će biti sjednica Selskog komunalnog društva?
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Točka 2.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Općinskog
vijeća Općine Molve i njegovih radnih tijela te članovima vijeća mjesnih odbora
Općine Molve
Uvodno obrazloženje daje pročelnik Boris Poljanac. Općinski načelnik Općine Molve
predlaže da se zbog štednje i teške situacije Proračuna Općine Molve izvrši smanjenje
naknade vijećnicima Općine Molve sa dosadašnjih 700,00 kuna na 340,00 kuna te
članovima radnih tijela Općinskog vijeća sa 252,00 kune na 100 kuna te isto tako i
naknada za rad članovima vijeća mjesnih odbora Općine Molve sa 252,00 kuna na 100,00
kuna. Naknade predsjedniku i zamjenici predsjednika Općinskog vijeća ostaju
neizmjenjene.
Ivan Tuba – protiv usvajanja 2. točke dnevnog reda. Ističe da je za usvajanje te točke
potrebno smanjenje naknade svim članovima vijeća a ne samo pojedincima, te predlaže
volontiranje vijećnika.
Zlatko Senjan – predlaže skidanje 2.točke sa dnevnog reda
Stjepan Fosić – predlaže da se iznosi vrate na prijašnje stanje.

Općinsko vijeće sa 11 glasova PROTIV nije usvojilo Odluku o izmjenama Odluke o
naknadi troškova članovima Općinskog vijeća Općine Molve i njegovih radnih
tijela te članovima vijeća mjesnih odbora Općine Molve.

Točka 3.
Prijedlog Pravilnika o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve
Uvodno obrazloženje daje pročelnik Boris Poljanac. Novim Pravilnikom o radu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve, a zbog teške financijske situacije u
Proračunu Općine Molve želi se privremeno suspendirati dosadašnja prava zaposlenika
općinske uprave i to:
1. pravo na putne troškove – u cijelosti, što znači da će djelatnici od svoje plaće
plaćati prijevoz da bi došli na posao u Općinu Molve;
2. regres za godišnji odmor - u cijelosti;
3. pravo na Božićnicu i pravo na poklon djetetu u povodu Blagdana Svetog Nikole
– u cijelosti;
4. pravo na jubilarne nagrade - u cijelosti.
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Ivan Tuba – napominje kako pročelnikovo obrazloženje po njemu nije valjano napisano,
te kako nijedan poslodavac ne smanjuje prava radnicima na taj način, ako je netko
tehnički višak onda se točno zna tko je to i koji je njegov posao u Općini.
Stjepan Fosić – ističe kako pročelnik nije kriv, nego on radi po nalogu načelnika, a on
samo njegove prijedloge zakonski formira. Svaki rad treba platiti, tako da je ova točka
promašaj.
Boris Poljanac (pročelnik) – Ovo je 1. puta u 20 godina postojanja Općine Molve da se
ukidaju materijalna prava zaposlenicima s obrazloženjem da se Općina Molve nalazi u
teškoj financijskoj situaciji. Državna revizija nije zatražila ukidanje i ograničenje
materijalnih prava zaposlenicima već je ovo autonomna odluka koja će biti predmet
kontrole zakonitosti akta.
Ovom odlukom Općina Molve svrstava se u red Općina koje javno iskazuju (iako to nije
istina) da ne mogu financirati materijalna prava zaposlenika odnosno da ne zna
raspolagati financijskim sredstvima racionalno transparentno,iako to nije istina ali se
ovakvim odlukama vi javno legitimirate prema drugima. Vi ne spadate u red
najsiromašnijih općina, Općina Molve je najbolja općina u okolici.
Marina Ivančan – predlaže povlačenje te točke s dnevnog reda dok se o njoj detaljnije
ne raspravi.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Pravilnik o radu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Molve.
Općinsko vijeće Općine Molve sa 4 glasa PROTIV i 6 SUZDRŽANIH nije donijelo
Pravilnik o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve.
Gospodin Marijan Jaković napušta sjednicu te se utvrđuje da je nazočno 10 vijećnika.

Točka 4.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Molve
Uvodno obrazloženje daje pročelnik Boris Poljanac. Sukladno tumačenju Ministarstva
uprave Republike Hrvatske od 15. lipnja 2015. godine o pravima lokalnih dužnosnika i
uputi za postupanje kojom smo najkasnije do 30. rujna 2015. godine dužni uskladiti opće
akte kojima se uređuju materijalna prava lokalnih dužnosnika sa Zakonom o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi, ovom Odlukom o izmjeni Odluke o plaći i drugim
materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Molve
predlaže se ukidanje slijedećih prava lokalnih dužnosnika:
1. pravo na naknadu troškova za prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća
završetka radnog vremena u visini koja se isplaćuje članovima Općinskog vijeća;

nakon

2. pravo na regres za godišnji odmor;
3. pravo na Božićnicu;
4. pravo na isplatu pomoći za slučaj smrti u obitelji na način kako je to uređeno za
službenike JUO Molve.
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Također, zamjenik načelnika, g. Mirko Paša, promijenit će svoj radnopravni status
iz profesionalnog u volonterski te će mu sukladno članku 6. stavak 1. Zakona o plaćama
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10), naknada
za rad iznositi 50% umnoška koeficijenta i osnovice općinskog načelnika.

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i
zamjenika Općinskog načelnika Općine Molve.

Točka 5.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Molve za
2015.godinu

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2015. godinu («Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije» broj 19/14. i 3/15.) u članku 6. stavku 1. brojka
6.598.000,00, zamjenjuje se brojkom 5.930.000,00.

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2015.godinu.

Točka 6.
Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za 2015. godinu
Po ovoj točki nije bilo rasprave.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo je
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za 2015. godinu.

5

Točka 7.
Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova
održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih putova na području Općine Molve za
razdoblje od 2015. do 2017. godine

Po ovoj točki nije bilo rasprave.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo je
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih
cesta i poljskih putova na području Općine Molve za razdoblje od 2015. do 2017. godine.

Točka 8.
Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova
malčiranja javnih površina na području Općine Molve za razdoblje od 2015. do
2017. godine

Po ovoj točki nije bilo rasprave.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo je
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova malčiranja javnih površina na
području Općine Molve za razdoblje od 2015. do 2017. godine.

Točka 9.
Prijedlog Ugovora o prijenosu prava vlasništva trafostanice u ul. Braće
Novakovića na Elektru Koprivnica

Stjepan Fosić – navodi svoje mišljenje kako je HEP ipak trebao dati dio isplate Općini i
ne slaže se sa ovim prijedlogom.
Općinsko vijeće Općine Molve sa 9 glasova ZA i 1 PROTIV donosi
ZAKLJUČAK
Predlaže se općinskom načelniku da ispregovara prijenos prava vlasništva uz naknadu ili
premještanje trafostanice na drugu lokaciju.
Točka 10.
Usvajanje Zaključka o korištenju proračunske rezerve Proračuna Općine
Molve za 6.mjesec 2015. godine
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Općinsko vijeće Molve jednoglasno je sa 10 glasova „ZA donijelo
ODLUKU
o korištenju proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za 6.mjesec 2015. godine.

Točka 11.
Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova nabave radnih bilježnica za učenike
Osnovne škole Molve u školskoj godini 2015./2016.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo je
ODLUKU
o sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica za učenike Osnovne škole Molve,
učenicima s područja Općine Molve.

Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 10.32 sati.

KLASA: 021-05/15-01/10
URBROJ: 2137/17-15-2
U Molvama, 28. srpnja 2015.godine

ZAPISNIČAR
Danijela Plemenčić
_________________

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Kovaček
__________________

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