ZAPISNIK
s 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve
održane 7. kolovoza 2015. godine
Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Sali za
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/15-01/11, URBROJ: 2137/17-151 od 3. kolovoza 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,
3. Zlatko Senjan,
4. Zlatko Popec,
5. Ivan Molnar,
6. Ivan Tuba,
7. Stjepan Fosić,
8. Dražen Kolarić,
9. Marijan Jaković
10. Siniša Frančić.
Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni:
1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik,
2. Boris Poljanac, pročelnik,
3. Tajana Čubrić,
Sjednici nije nazočio član Općinskog vjeća:
1. Marina Ivančan
Predsjednik vijeća konstatira da je na početku 31. sjednice Općinskog vijeća nazočno 10
od 11 članova Općinskog vijeća, te da vijeće može pravovaljano odlučivati.
Predsjednik daje na raspravu i donošenje zapisnik sa 30. Sjednice općinskog vijeća.
Ivan Tuba – tražim da se preformulira moje pitanje kod točke 1. vezano za izlete u
Novi Vinodolski ,gdje ja nisam pitao tko tamo odlazi, već sam pitao pod kojim
uvjetima i kriterijima se tamo ide, jer možda ima i drugih zainteresiranih koji bi
posjetili odmaralište.
Općinsko vijeće Molve jednoglasno je sa 10 glasova „ZA“, uz napomenu gosp.
Ivana Tube, usvojilo zapisnik s 30. sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik vijeća pitao je želi li tko od vijećnika dati izmjenu ili dopunu dnevnog
reda.
Predsjednik vijeća predložio je
DOPUNU DNEVNOG REDA SA TOČKAMA
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9. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pčelica“
Molve
10. Odluka o povećanju iznosa sponzorstva knjige «Ozime i fakultativne krmne
kulture»
Dopune Dnevnog reda su usvojene sa 9 glasova ZA i 1 glas PROTIV.
Predsjednik je predložio sljedeći
DNEVNI RED
1. Pitanja vijećnika
2. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Molve za 2014. godinu
3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Općinskog
vijeća Općine Molve i njegovih radnih tijela te članovima vijeća mjesnih odbora
Općine Molve
4. Prijedlog Pravilnika o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve
5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog
načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Molve
6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Financijske izvještaje Dječjeg vrtića
„Pčelica“ Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine
7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za proslavu Dana Općine Molve
8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova nabave radnih bilježnica i dijela knjiga
za učenike Osnovne škole Molve u školskoj godini 2015./2016.
9. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pčelica“
Molve
10. Odluka o povećanju iznosa sponzorstva knjige «Ozime i fakultativne krmne
kulture»
Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 10 glasova ZA.
Točka 1.
Pitanja vijećnika
Stjepan Fosić - Postavlja pitanje načelniku o novcima na računu. Zašto se u
trenutku isplate načelniku,zamjeniku i radnicima ne isplati i naknada vijećnicima?
Drugo pitanje načelniku: Što on misli raditi ubuduće u Općini pošto dolazi još 5 renti?
„Ova Općina ide u propast! Želim da raspravljamo o problemima u Općini.“
Zdravko Ivančan - zahvaljuje se svim vijećnicima na nazočnosti te se ispričava
na izbivanju sa zadnje sjednice.
Odgovor prvo ide gosp. Ivanu Tubi- Na izlete ne odlazi nitko, osim prošle,2014. godine,
kada je išla Udruga Žena Molve, te Vatrogasno društvo. Ove godine je išlo 10
vatrogasaca na jedan dan.
Ako se vijeće složi dogovorit ćemo se i donijeti odluku ponovo o tom odmaralištu, to
može biti Hostel ali za to mora imati i uvjete. Postoje razne mogućnosti da se to pretvori
u turističku destinaciju,o tome se još razmišlja i planira pokrenuti u slijedećem
proračunu.
Stjepan Fosić- Nemojte donositi odluke samo na temelju političkog
opredjeljenja, idemo to zajedno napraviti neka naši ljudi tamo rade, školska djeca neka
idu na izlete, sve se može bez obzira tko je kupio to odmaralište u Novom Vinodolskom.
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Vijećnica Općinskog vijeća Marina Ivančan nazočna na sjednici od 9,21 sati tako
da od tada Vijeće radi u punom sastavu od 11 članova.
Zdravko Ivančan - odgovor daje gosp. Stjepanu Fosiću. Općina radi dobro,
završit će godinu u plusu. Plaće radnicima su isplaćene, nisu isplaćene zamjeniku i
načelniku, komunalnim radnicima ni vijeću jer se čeka renta. Nismo gori od drugih općina
kao što se to stalno govori, zaostatke uvijek platimo, a što se tiče đačkih i studentskih
kredita vijeće može donijeti odluku o kreditima. Studente i đake se po završetku
školovanja mora stimulirati i na neki način zadržati u našoj Općini Molve, pružiti im dobar
početak života.
Dražen Kolarić - na 30. sjednici tražio sam izvješće o dužnicima u Općini Molve i
nisam ih dobio. Što s tim? Isto tako tražim i da se vijeću ponesu izvješća o
subvencijama.
Vijećnica Općinskog vijeća Marina Ivančan nazočna na sjednici od 9,21 sati tako
da od tada Vijeće radi u punom sastavu od 11 članova.
Zdravko Ivančan- Bit će sve prikazano vijećnicima kad se ta izvješća naprave.
Ivan Tuba- želim da mi se pojasni riječ „volontiranje“ u vezi zamjenika načelnika
Mirka Paše.
Također vezano uz đake tj. njihove roditelje koji moraju prvo uplatnicom uplatiti knjige ili
kuhinju i onda to nositi na Općinu, može li se to pojednostaviti?
Zdravko Ivančan- vezano uz Mirka Pašu- „volontiranje“ je takav pravni naziv uz
kojeg dolazi i riječ „naknada“.
Boris Poljanac, pročelnik, pravnik, objašnjava kako je to naziv za osobu koja
vrši svoju poslovnu dužnost bez zasnivanja radnog odnosa i za to prima određenu
naknadu, ako je to pravo propisano zakonom.
Zdravko Ivančan dalje ističe vezano za uplatnice mora postojati dokaz o uplati.
Ja sam to već sve provjerio unaprijed i sa ravnateljem škole, ali se ti zakoni moraju
ispoštovati.Razgovarat ću sa ravnateljem pa vi kao vijeće možete donijeti odluku da se to
sve plati odjednom.
Marijan Jaković- ja se s tim ne slažem! Nigdje u svijetu Općine ne sufinanciraju
takve stvari. Županija uzima od Općine Molve 4 milijuna kuna,neka oni to plate pošto je
pod njihovom vlasti škola.
Stjepan Fosić- ja sam već 2012. godine rekao da dio rente odlazi Županiji. Tad
sam se već borio za da dio koji ode se i vrati. Sad nedavno svi smo bili svjedoci kako to
gradonačelnik grada Đurđevca radi. Svi su protiv toga da novac uplaćen od svih Općina u
Županiji odlazi samo u Križevce i tamo se troši na izgradnju svega. Tražio sam da taj dio
„kolača“ dođe i u našu Općinu.
Zdravko Ivančan- mi od svih Općina najviše dajemo u Županiju i ove godine
Županija će sa milijun kuna financirati parket u našoj Dvorani.
Marijan Jaković- molio bih našeg vijećnika i uvaženog nogometaša, Zlatka Popca
da se održi utakmica veterana za vrijeme turnira. Htio bih da pomogneš da se ta
veteranska ekipa oformi i da ona postoji bez financijske pomoći Općine, samo uz ljubav
prema nogometu.
Budući da više nije bilo pitanja prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.
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Točka 2.
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Molve za 2014. godinu
Uvodnu riječ daje načelnik Općine Molve, Zdravko Ivančan.
Zdravko Ivančan -zadovoljan sam sa izvještajem i moram reći da nije
obavljena samo 2014. godina nego i prijašnje godine. Ima nekih manjih nepravilnosti ali
one će se rješavati u hodu.
Jedino imamo malih problema sa imovinom koja nikad nije stavljena u funkciju, to su
nogostupi, ulice koje traže dozvolu da krene taj postupak i on ide ka tome.
Općinski vijećnik Marijan Jaković privremeno nenazočan od 9,40 sati, tako da
Općinsko vijeće radi u sastavu od 10 članova.
Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 10 glasova ZA usvojilo
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Molve za 2014. godinu.
Točka 3.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima
Općinskog vijeća Općine Molve i njegovih radnih tijela te članovima vijeća
mjesnih odbora Općine Molve
Zdravko Ivančan - predlažem 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 i to po sjednici, a ne mjesečno kao do sada. Naknade
predsjedniku i zamjenici predsjednika Općinskog vijeća ostaju neizmjenjene.
Stjepan Fosić- Izlaže svoje mišljenje koje odstupa od načelnikovog. Smatra da
nije dobro smanjivati naknade vijećnicima. Predlaže da svi vijećnici rade za 0 kn, pošto
se već smanjuju naknade.
Mijo Kovaček- Napominje kako mu se ne sviđaju obrazloženja uz svaku točku.
Svugdje piše samo da smo u financijskoj krizi, bez objašnjenja što smanjenje određenog
dijela nosi sa sobom.
Ivan Tuba- Smeta ga raspravljanje o davanjima i smanjenju vijećnicima. Ako se
smanjuje nekima onda bi se trebalo smanjiti svima, može i rad za 0 kn, samo da su
uključeni svi, a ne određeni ljudi.
Općinski vijećnik Marijan Jaković ponovo nazočan na sjednici od 9,45 sati, tako
da Općinsko vijeće radi u punom sastavu od 11 članova.
Marijan Jaković- Općina financira sve, to nema smisla.
Zdravko Ivančan i Stjepan Fosić raspravljaju međusobno o financijskoj situaciji u Općini
Molve.
Nakon rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje točku na usvajanje.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV donijelo
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ODLUKU
o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Općinskog vijeća Općine
Molve i njegovih radnih tijela te članovima vijeća mjesnih odbora Općine Molve.
Točka 4.
Prijedlog Pravilnika o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve
Boris Poljanac- Daje uvodno obrazloženje, a za putne troškove napominje da su
to putni troškovi radnika Općine Molve,oni su neoporeziv dio ili lijepo rečeno, poklon
Države.
Zdravko Ivančan- smatram da je to dobro,dok se situacija u Općini Molve ne
popravi. Odnosi se na sve zaposlenike, bez izuzetka pa tako i na mene.
Marijan Jaković- Nemoralno je i nepošteno da se na ovaj način to radi. Ova
mjera koju je načelnik predložio ne ujedinjuje ljude nego suprotno, ona produbljuje još
veću nepravdu i nemoral.
Radnika treba platiti. Postoji sto drugih načina gdje novce uštedjeti, ovo je najgori način.
Općinsko vijeće Općine Molve sa 5 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa
nije donijelo
Pravilnik o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve.
Točka 5.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Molve
Boris Poljanac- po zakonu načelnik i zamjenik načelnika imaju pravo promijeniti
tijekom svog mandata način obavljanja svoje dužnosti profesionalno u volonterski i
obrnuto.
Zamjenik načelnika podnio je zahtjev da mu se promijeni način obavljanja
dužnosti zamjenika načelnika iz profesionalnog u volonterski, što bi značilo obnašanje
dužnosti bez zasnivanja radnog odnosa, uz naknadu kako zakon to priznaje.
Općinsko vijeće Općine Molve

je sa 6 glasova ZA i 5 PROTIV donijelo

ODLUKU
o dopuni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i
zamjenika Općinskog načelnika Općine Molve.
Točka 6.
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Financijske izvještaje Dječjeg
vrtića „Pčelica“ Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine
Tajana Čubrić- daje uvodno obrazloženje- za prvo polugodište 2015. godine
Dječji vrtić „Pčelica“ Molve ostvario je prihode poslovanja u iznosu 670.707,84 kn, te
rashode poslovanja u iznosu 680.011,25 kn.
Rashodi za zaposlene - 452.416,10 kuna,
Naknade troškova zaposlenima – 37.680,10 kuna,
Rashodi za materijal i energiju 44.793,49 kuna,
Rashodi za usluge – 12.323,10 kuna
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Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 19.875,28 kuna
Naknade građanima i kućanstvima u naravi – 19.375,00 kuna.
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinski vijećnik Zlatko Senjan privremeno nenazočan na sjednici od 10,15 sati, tako
da Općinsko vijeće radi u sastavu od 10 članova.
Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Financijske izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.
Točka 7.
Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za proslavu Dana Općine Molve
Općinski vijećnik Zlatko Senjan ponovo nazočan na sjednici od 10,25 sati, tako
da Općinsko vijeće radi u punom sastavu od 11 članova.
Boris Poljanac - daje uvodno obrazloženje o ovoj točci. Radi se o sredstvima u
iznosu do 30.000,00 kuna za besplatnu konzumaciju jela i pića za mještane Općine Molve
povodom manifestacije “Norijade” u Općini Molve.
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova ZA ,4 PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom
donijelo
ODLUKU
o odobravanju sredstava za proslavu Dana Općine Molve
Točka 8.
Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova nabave radnih bilježnica i dijela
knjiga za učenike Osnovne škole Molve u školskoj godini 2015./2016.
Boris Poljanac- daje uvodno obrazloženje. Općina Molve sufinancirati će
troškove kupnje radnih bilježnica i dio udžbenika za učenike Osnovne škole Molve,
učenicima s područja općine Molve, u iznosu od 40% nakon dostavljenog plaćenog
računa.
Predsjednik otvara raspravu.
Ivan Tuba- Smeta ga procedura, na prošlom vijeću se glasalo za 50%, a sada se
već glasa za 40 % sufinanciranja.
Boris Poljanac- Nova odluka uvijek derogira raniju odluku o istoj stvari.
Stjepan Fosić- pročelnik radi samo što načelnik kaže da se napravi. Djeca su
naša, ako za djecu ne možemo dati novac, za koga možemo? Djeca najviše znače za ovo
selo, za ovu Općinu, a mi novce dajemo na razne nebitne stvari.
Nakon rasprave vijećnika, predsjednik daje prijedlog Odluke na usvajanje.
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Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova ZA, 4 PROTIV i 1 SUZDRŽANIM
glasom donijelo
ODLUKU
o sufinanciranju troškova nabave radnih bilježnica i dijela knjiga sa 40% za
učenike Osnovne škole Molve u školskoj godini 2015./2016.
Točka 9.
Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pčelica“
Molve
Općinska vijećnica Marina Ivančan nenazočna na sjednici od 10,45 sati, tako da
Općinsko vijeće radi u sastavu od 10 članova.
Uvodno obrazloženje daje pročelnik.
Boris Poljanac- Prijedlog je da se za dva radna mjesta, kuharice i spremačice
povećaju koeficijenti koji u realnom iznosu iznose 500 kn. Predlaže se da se isto kao i
djelatnicima uprave brišu putni troškovi.
Predsjednik otvara raspravu.
Ivan Molnar- Došlo je velikog nerazmjera kuharice i spremačice u odnosu na
visoku stručnu spremu po pravilniku koje nam je dalo Ministarstvo prosvjete. Da se
ublaže tenzije do kojih dolazi u vrtiću, a i spremačica radi sada dva posla.
Nakon rasprave, predsjednik vijeća daje Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika
o radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve na usvajanje.
Općinsko vijeće nije donijelo odluku o Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika o
radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve jer je glasovalo sa 5 glasova ZA, 1 PROTIV i 4
SUZDRŽANA glasa.
Točka 10.
Odluka o povećanju iznosa sponzorstva knjige «Ozime i fakultativne krmne
kulture»
Boris Poljanac- zamolbu ste dobili u materijalima uz dopunu dnevnoga rada, radi
se o tome što je načelnik za sponzorstvo odobrio 5.000 kn. Budući da taj iznos nije
dovoljan traži se povećanje za 1.250,00 kn jer je iznos veći od 5.000 kuna.
Predsjednik otvara raspravu.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova ZA i 4 PROTIV donijelo
ODLUKU
o odobravanju 1.250,00 kuna za povećanje iznosa sponzorstva knjige “Ozime i
fakultativne krmne kulture” autora prof. dr. sc. Zvonimira Štafe.
Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 10:50 sati.

KLASA: 021-05/15-01/11
URBROJ: 2137/17-15-2
U Molvama, 7. kolovoza 2015.
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ZAPISNIČAR
Danijela Plemenčić
_________________

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Kovaček
__________________

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