ZAPISNIK
s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve
održane 31. ožujka 2014. godine

Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u sali za
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/14-01/2, URBROJ: 2137/17-14-1
od 24. ožujka 2014. godine.
Sjednicu je u 9:02 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. Ivan Molnar
10. Dražen Kolarić
11. Ivan Tuba
Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni:
Zdravko Ivančan, općinski načelnik,
Mirko Paša, zamjenik općinskog načelnika,
Marina Džinić, viši savjetnik za financije i računovodstvo,
Mirjana Matoš, pročelnica.

Predsjednik vijeća konstatirao je da je na početku 12. sjednice Općinskog vijeća
nazočno svih 11 članova Općinskog vijeća, te vijeće može pravovaljano odlučivati.
Predsjednik vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 11. sjednice
Općinskog vijeća.
Ivan Tuba je primijetio da je u zapisniku stajalo da je odsutan od 11.38, a sjeća
se da je bio s vijećnicima nakon sjednice. Pročelnica odgovara da je nekih 10 minuta
prije završetka sjednice izašao te da je isto pribilježila. G. Tuba je suglasan da može tako
ostati u zapisniku.
Zapisnik s 11. sjednice općinskog vijeća usvojen je jednoglasno s 11 glasova ZA.
Predsjednik vijeća dao je nadopunu Dnevnog reda pod prvom točkom „Pitanja
vijećnika“, a da se ostale pomaknu za jedno mjesto te je upitao želi li tko od vijećnika
dati još koju dopunu dnevnog reda. Drugih nadopuna nije bilo.
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Predsjednik vijeća predložio je sljedeći
DNEVNI RED
1. Pitanja vijećnika
2. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2014. godinu
s Planom razvojnih programa i Projekcija proračuna Općine Molve za razdoblje 2015–
2016.
3. Razmatranje i donošenje:
3.1. Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Molve u 2014. godini
3.2. Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine
Molve u 2014. godini
3.3. Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u kulturi na području
Općine Molve u 2014. godini
3.4. Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u sportu na području
Općine Molve u 2014. godini
4. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na:
4.1. Godišnje financijske izvještaje Proračuna Općine Molve za razdoblje 01. siječnja
do 31. prosinca 2013. godine
4.2. Konsolidirane Financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 01. siječnja do
31. prosinca 2013. godine
5. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju:
5.1. Izvješća o radu načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2013. godine
5.2. Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata
infrastrukture na području Općine Molve u 2013. godini

i

uređaja

komunalne

5.3. Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Molve u 2013. godini
5.4. Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za
razdoblje srpanj - prosinac 2013. godine
5.5. Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za
razdoblje siječanj - ožujak 2014. godine
6. Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na:
6.1. Financijske izvještaje Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve za razdoblje od 01. siječnja
do 31. prosinca 2013.
6.2. Godišnji obračun Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2013.
godinu
7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim
pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Molve
8. Razmatranje i donošenje Odluke o subvenciji podizanja novih višegodišnjih nasada u
voćarstvu u 2014. godini
9. Razmatranje i donošenje Odluke o subvenciji podizanja novih nasada povrća, cvijeća
te aromatičnog i ljekovitog bilja u 2014. godini
10. Razmatranje i donošenje Odluke o subvenciji izgradnje zaštićenog prostora za
poljoprivrednu proizvodnju povrća, cvijeća, jagoda te ljekovitog i aromatičnog bilja u
2014. godini
11. Razmatranje i donošenje Zaključka povodom zamolbe Ruže Cenkovčan
Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno s 11 glasova ZA
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Točka 1.
Pitanja vijećnika
Stjepan Fosić je na početku sjednice postavio upit hoće li ove godine biti kakvih
aktivnosti i radova na području Općine Molve, odnosno vezano uz kanalizaciju na
Sigečecu, u Đurđevačkoj oko škole, kao i što je s putom kod kuće kod Sračekovog, zatim
u ulicama P. Preradovića i M.P. Miškine, pokraj Kiševog itd.
Načelnik odgovara da se je krenulo s košnjom i sadnjom drveća, odnosno
uređenjem ulica. Prvo se je krenulo od Đurđevačke, oko škole. Preko Selskog
komunalnog društva naručeno je rušenje po zamolbi ravnatelja i posađeno je novo
drveće. Svi zatečeni projekti nastavljaju se i dalje. Radi se projektna dokumentacija za
Medvrte za javnu rasvjetu. Radi se na Sigečecu te je dogovoreno s Komunalijama da se
krene s prepumpnom stanicom. Ove godine je u planu izrada projektne dokumentacije
koja je preduvjet da se Općina javi na fondove. Jedna prepumpna stanica bit će i u
Đurđevačkoj. U vezi ulice kod Kišovog zavoja, razmatra se kupnja zemljišta, ali po
izmjeri tamo ne treba proširenje, već treba maknuti šljivu ili zdenac, no još će se vidjeti
što će se učiniti. Napominje da je razgovarao u vezi te problematike sa ŽUC-om u vezi
gradnje kružnog toka, no da mu je rečeno da tamo ne ide kružni tok. Također se radi i
projektna dokumentacija od Sračekovog do županijske ceste za Đurđevac - tu se isto
planira prijava na fondove. U pogledu zone Brzdeljeva u planu je isto izrada projektne
dokumentacije, a trenutno se radi na parcelaciji zemljišta. Ne želi raditi na način da se
ide u projekte za koje nisu osigurana financijska sredstva.
Stjepan Fosić daje primjedbu na to da načelnik stalno upotrebljava izraz bivša
vlast u smislu da nešto nije napravila. Drveće se nije moglo posaditi u ulicama
P.Preradovića i M.P.Miškine jer nisu bile gotove. Prema odgovoru načelnika u vezi
europskih fondova mišljenja je da se neće ništa raditi jer smatra da se prvo treba nešto
napraviti, a onda tražiti novac. U vezi uređenja naselja i „zlatnog cvijeta“ smatra da su te
nagrade bacanje novca za komad papira i da zna da su i drugi gradovi odustali od toga.
Načelnik odgovara da je g. Fosić u lipnju posadio čemprese koji su se osušili. U
pogledu europskih fondova ništa se ne smije pokrenuti osim projektne dokumentacije, a
ne može se javiti na natječaj dok se mjere prvo ne raspišu. Napominje da je u vrijeme
mandata g. Fosića renta bila najveća, 23.2 milijuna, no 2012. je ostalo 825.000 kuna
minusa, a sjeća se da je 2011. godine bilo govora da je konačno načelnik uspio doći do
pozitivnog poslovanja.
Stjepan Fosić opovrgava da je ostavio bilo kakav minus i podsjeća na to što se
događalo 2008. godine te da je za njegova mandata stvorena imovina.
Marijan Jaković upozorava da se na ovakav način ne može raditi. Takve teme se
trebaju raspravljati kroz odbore i staviti na dnevni red sjednica vijeća. To su preozbiljne
teme; kanalizacija, građevinske dozvole. Smatra da je vijeće imalo institut odlučivanja
koji su oduzeli načelnici. Prisjeća se da se 2000/01. načelnik nije usudio ništa ići rušiti, a
da nije o tome prethodno odlučio odbor. Ukazuje na problem s brezama i lipama jer su
lipe simbol hrvatstva i slavenstva, a breze obilježje rusofilstva te smatra da je ovo što se
događa politička poruka. Vezano uz spomenutu cestu navodi da je na njoj bilo petero
mrtvih. Smatra da se ovakvim napadima na načelnika ne može doći do rješenja, već se ti
problemi trebaju raspravljati na vijeću kroz dnevni red. Moli predsjednika vijeća da se
češće sazivaju vijeća na kojima će se odlučivati o Molvama.
Načelnik predlaže da se dapače treba raspravljati o poslovnim zonama, neka se
vijećnici nađu i o tome raspravljaju i neka zovu investitore. Nijednom se nije raspravljalo
o Brzdeljevoj, već se je došlo na gotov čin s HEP-om. Bilo bi mu drago da se tema
Brzdeljeve razradi na vijeću.
Marijan Jaković smatra da je netočno da vijeće nije raspravljalo o zonama ili
gradnji, bila je i javna rasprava, postoje i odluke vijeća i općinski proračun. Predlaže da
se posadi barem 1.000 lipa pred svim kućama.
Načelnik se slaže da je ovo prekratko vrijeme da bi se išta moglo riješiti. Za lipe
navodi da nisu srušene, već su ravnateljica i ravnatelj malo dali prikratiti grane jer to
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pomaže drveću da se pomladi. I župnik je isto tako postupio. Breze oko škole su
porušene i ne zna o kojim brezama govori g. Jaković, breze nije općina sadila, već je
sađeno ukrasno drveće, da se u mjestu malo potakne nešto novo i ljepše, a kad se nađu
lipe na niskoj podlozi, sadit će se i one.
Predsjednik vijeća uključuje se u raspravu i navodi da one točke koje su
nominirane su i uvrštene u današnji prijedlog dnevnog reda. Niti jednom vijećniku nije
onemogućeno da svojim zahtjevom pokrene raspravu o bilo kojem pitanju, da dade
prijedlog i da se donese odluka. Ukazuje i da su ovlasti vijeća danas i vijeća nekad
drugačije te da je nekad vijeće imalo i izvršne ovlasti.
Daljnjih pitanja nije bilo.

Točka 2.
Greška: Referentni izvor nije nađen
Marina Džinić navodi da su ovo prve izmjene i dopune Proračuna. Proračun se
povećava s 22.317.842 za 722.400 kn, što znači novi iznos proračuna od 23.040.242 kn.
Stavka vatrogastva i civilne zaštite povećala se je za 13.000 kn jer su povećane donacije
DVD-u Molve za kupnju svečanih uniformi i mlaznice za gašenje požara. Povećala se je
za 5.000 stavka donacije Udruzi vinogradara i voćara. Povećana je i stavka za subvencije
poticanja gospodarskih subjekata i zapošljavanja u smislu sufinanciranja najma
poslovnog prostora za 40.000 kn. Stavka subvencija za kapitalna ulaganja povećana je
za 160.000 kn jer se otvara stavka za subvencije poljoprivrednicima za podizanje
staklenika i plastenika u iznosu od 60.000 kn i za 100.000 kn se povećava subvencija za
podizanje nasada. Stavka za edukaciju i stručno osposobljavanje povećava se za 70.000
kn. Za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture povećava se stavka za
100.000 kn radi osiguranja sredstava za snimanje kanalizacijske mreže i sanaciju. Za
sanaciju pročistača otpadnih voda stavka se povećava s 250.000 na 450.000 kn. Za
nabavu betonskih cvijetnjaka stavka se povećava za 30.000 kn. Za KUD Molve stavka se
povećava za 10.000 kn radi planiranog osnivanja pjevačkog zbora u Repašu koji bi
djelovao u sklopu KUD-a jer je potrebno nabaviti orgulje. Za Udrugu „Žena“ Molve Grede
povećava se stavka za 15.000 kn povodom zamolbe za sredstva radi obilježavanja 50-te
godišnjice rada udruge. Za unapređenje i poticanje umjetničkog stvaralaštva otvorena je
nova stavka u iznosu 20.000 kn. Za kapitalnu donaciju Lovačkom društvu je povećana
stavka za 10.000 kn, a za najam sportske dvorane povećana je stavka na 100.000 kn.
Uvedena je i nova stavka radi sufinanciranja tečaja jahanja u iznosu 10.000 kn, a za
gradnju teniskog terena stavka je smanjena na 20.000 kn. Za rad gerontodomaćica
povećana je stavka za 50.000 kn. Općina ima namjeru pomoći školi za posebne potrebe
u Đurđevcu vezano za kupnju prijenosnog računala te je osigurano 5.000 kn.
S obzirom da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje Proračun za
2014. godinu s Planom razvojnih programa i Projekcija proračuna za razdoblje 2015–
2016. na donošenje.
Općinsko vijeće Općine Molve je s 10 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donijelo
Proračun Općine Molve za 2014. godinu s Planom razvojnih programa i Projekcija
proračuna Općine Molve za razdoblje 2015–2016.

Točka 3.
3.1.
Razmatranje i donošenje Greška: Referentni izvor nije nađen
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Pročelnica navodi da se radi o tri promjene, tj. za repromaterijal, cvijeće i
drveće, ukrasne sadnice i cvijetnjake stavka je povećana sa 100.000 kn na 130.000 kn,
za sanaciju pročistača otpadnih voda povećanje je s 250.000 na 450.000 kn te je za
izvanredno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture stavka povećana sa
138.500 na 238.500 kn.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo
Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Molve u 2014. godini
3.2.
Razmatranje i donošenje Greška: Referentni izvor nije nađen
Pročelnica navodi da se radi o samo jednoj promjeni odnosno o povećanju
stavke s 50.000 na 100.000 kn vezano za rad dviju gerontodomaćica te se za isti iznos
povećava cijeli program.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo
Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Molve u 2014. godini
3.3.
Razmatranje i donošenje Greška: Referentni izvor nije nađen
Pročelnica navodi da se radi o povećanju za rad KUD-a, a vezano uz osnivanje
zbora s 80.000 na 90.000 kn. Za Udrugu Hrvatska žena iz Molve Greda iznos se
povećava s 15.000 na 30.000 kn i dodaje se nova točka za poticanje umjetničkog
stvaralaštva u iznosu 20.000 kn.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo
Program o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u kulturi
na području Općine Molve u 2014. godini
3.4.
Razmatranje i donošenje Greška: Referentni izvor nije nađen
Pročelnica navodi da se radi o smanjenju vrijednosti cijelog programa s 843.000
kn na 756.750 kn. Lovačkom društvu „Fazan“ povećava se stavka za 10.000 kn, za
najam sportske dvorane se povećava stavka s 50.000 na 100.000 kn, a smanjuje se
stavka za gradnju teniskog terena sa 100.000 kn na 20.000 kn te se dodaje nova stavka
radi subvencioniranja tečaja jahanja za djecu u iznosu od 10.000 kn.
Prijava za raspravu nije bilo.
Vijećnik Siniša Frančić privremeno je bio odsutan pod ovom točkom.
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Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 10 glasova ZA donijelo
Program o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u sportu na području Općine
Molve u 2014. godini

Točka 4.
a.
Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Greška: Referentni
izvor nije nađen
Marina Džinić navodi da je Općina svake godine dužna podnijeti godišnji
financijski izvještaj do 28. veljače. Ukratko navodi koji se obrasci obavezno predaju.
Prihodi poslovanja realizirani za 2013. iznose 18.392.551 kn. Od poreza je ostvareno
1.019.080 kn, od pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna 300.652 kn,
od prihoda s osnove imovine 15.884. 697 kn, odnosno od toga od naknade za korištenje
mineralnih sirovina 15.641.455 kn. Od komunalnih doprinosa i naknada dobivenu su
prihodi u iznosu od 647.336 kn.
Rashodi poslovanja realizirani su u iznosu 15.528.500 kn, a obuhvaćaju rashode
za zaposlene od 3.247.531 kn, materijalne rashode od 5.021.643 kn, financijske rashode
u iznosu 76.953 kn, subvencije u iznosu 1.132.664 kn, pomoći u iznosu 573.476 kn,
naknade građanima u iznosu 2.632.461 kn i ostale rashode u iznosu 2.843.772 kn.
Rashodi vezani za izgradnju i nabavu nefinancijske imovine iznose 3.851.163 kn. Primici
od financijske imovine i zaduživanja iznose 1.600.009 kn, a izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova 498.956 kn. Ukupni prihodi i primici iznose 19.992.560 kn, a ukupni
rashodi i izdaci 19.878.619 kn te je krajnji rezultat za 2013. godinu višak prihoda i
primitaka u iznosu od 113.941 kn. Preneseni manjak iz prethodnih godina iznosi 825.727
kn te se kod sljedećih izmjena i dopuna trebaju osigurati prihodi za pokriće manjka.
Ukupna imovina Općine Molve na 31.12.2013. godine iznosi 111.272.926 kn, a obveze
na taj dan iznosile su 1.789.469 kn, od čega stanje dospjelih obveza iznosi 1.141.431
kn, a nedospjelih obveza 648.038 kn.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo
Zaključak o davanju suglasnosti na
Godišnje financijske izvještaje Proračuna Općine Molve
za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine

b.
Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Greška: Referentni
izvor nije nađen
Marina Džinić obrazlaže da su konsolidacijom obuhvaćeni i Vrtićevi vlastiti
prihodi koje je ostvario i realizirani rashodi po tim prihodima. Vrtić je ostvario uplate s
osnove sufinanciranja smještaja djece u iznosu od 147.656 kn i s osnove osiguranja,
odnosno refundacije naknada štete u iznosu 265 kn. Dio rashoda koji je realiziran
temeljem ostvarenih prihoda dječjeg vrtića iznosi 159.374 kn uvećano za dio koji se
financira od financijske imovine u iznosu 34 kn.
Prijava za raspravu nije bilo.
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Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo
Zaključak o davanju suglasnosti na
Konsolidirane Financijske izvještaje Općine Molve
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine

Točka 5.
5.1.
Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Greška: Referentni izvor nije
nađen
Načelnik navodi da je u lipnju naslijedio već započete poslove koji su se morali
dovršiti i platiti. Na kraju godine Općina je bila preko 100.000 kn u plusu. Obveze su do
danas uglavnom plaćene. Renta je bila u tom razdoblju smanjena za oko 13%, odnosno
iznosila je približno 1,16 milijuna kn. Projekti i subvencije su realizirani. Podsjeća da je
Vijeće 2012. godine donijelo odluku o pomoći za sušu, ali nije bila realizirana, stoga je
izmjenama proračuna 2013. ta pomoć isplaćena do kraja kolovoza 2013. Bili su i započeti
poslovi s HEP-om u vezi trafostanice, te je dogovoreno da se plati 50% sredstava u svrhu
završetka projekta radi spajanja sustava s Medvrtima. Preostalih 50% Općina nije dužna
platiti dok se ne pokrene poduzetnička djelatnost u bilo kojoj poslovnoj zoni.
Prema programima za subvencioniranje kamata bilo je sveukupno 6 korisnika
kredita uz ostale stalne korisnike po kreditima HBOR-a te je bilo nekoliko korisnika
prema odluci u vezi subvencija kamata dugovanja za porez i doprinose.
Umjetno osjemenjivanje krmača i junica na cjelogodišnjem nivou iznosi 364.385
kn, a predstavlja prema izjavama veterinara, povećanje broja plotkinja od oko 30-40%
odnosno, zadržao se je stočni fond. Za proljetnu sjetvu isplaćeno je poljoprivrednicima
252.636 kn i za subvencije osiguranja usjeva lovišta 2.460 kn, za osiguranje stoke 8.395
kn i za osiguranje usjeva 960 kn. Išlo se je pomoći obrtnicima i poljoprivrednicima kroz
stručno osposobljavanje i dobivanje certifikata te je utrošeno 50.000 kn.
Bivšu halu Poler iznajmili smo dvjema tvrtkama koje su se javile na natječaju
Erdecu i Prizmi VV i koji su zaposlili ljude s područja Općine Molve. Iznajmljena je i
pekara tvrtki Granador i trenutno ima 8 zaposlenih. Bilo je dosta rashoda u vezi
održavanja nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, sanacije deponija, okoliša oko jezera
Sekuline, zimske službe itd, što je u drugom polugodištu 2013. iznosilo 846.895 kn.
Zavožena je i većina poljskih puteva. Selskom komunalnom društvu su dodijeljene
kapitalne pomoći za nabavu stroja za čišćenje nogostupa, ormare za zapaljive tekućine i
motorni puhač. Od izgradnje pješačkih staza i kolnih prilaza u M.P. Miškine ostale su
situacije od 61.993 kn te je ukupna vrijednost radova iznosila 485.265 kn. U Ulici
P.Preradovića također je bila izgradnja nogostupa i kolnih prilaza i to je plaćeno 121.018
kn. Asfaltirano je parkiralište oko crkve u Repašu i završetak Štvanje za što je plaćeno
96.575 kn. Zbog nepredviđenih okolnosti trebalo je izvesti radove na asfaltiranju kolnika
u ulicama M.P. Miškine i P. Preradovića u Molvama što je koštalo 42.237 kn. Još je bilo
potrebno izgraditi i oko 8 plinskih priključaka da se ne bi kasnije trgao asfalt. U ulici
Medvrti naručena je izrada posebne geodetske podloge za projektiranje i usluga
pribavljanja PGP-a za izradu projekta javne rasvjete.
Na području Čingi Lingija, Molve Ledina i Gornje Šume izvršena je rekonstrukcija
kabelske javne rasvjete, u vrijednosti 53.399 kn.
Vjerskim zajednicama je isplaćeno 93.439 kn, sportskim udrugama 293.250 kn,
od čega je najviše isplaćeno NK Mladost.
U pogledu socijalne zaštite i humanitarne skrbi te naknada obiteljima i
kućanstvima; pomoći za novorođenu djecu iznosile su 274.000 kn, za rad dviju
gerontodomaćica utrošeno je 63.236 kn te su darovi za djecu iznosili 28.440 kn.
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Isplaćene su božićnice u iznosu od 109.600 kn i pomoglo se je kod pokrenutih ovrha
građanima.
Osnovnoj školi Molve je za redovan rad, prijevoz učenika i prehranu isplaćeno
232.680 kn, za školski sportski klub 5.000 kn, za nabavu nefinancijske imovine 10.250
kn i za uređenje sanitarnog čvora i rasvjete 25.000 kn. Pomoglo se je roditeljima i djeci
da imaju besplatne radne bilježnice koje su nabavljene u vrijednosti 104.414 kn od
najpovoljnijeg dobavljača K.Ž.M.-PROM. Isplaćene su i pomoći za troškove prijevoza
učenika srednjih škola za siječanj-lipanj. Isplaćene su i pomoći učenicima i studentima u
iznosu 599.500 kn. Pomogli smo i vrtiću za kapitalne investicije manjeg obima – kupnju
klime, opreme za rad u iznosu od 6.929 kn. Plaćeno je i obrazovanje predškolske djece
za tečaj engleskog jezika u iznosu od 8.640 kn. Na kraju načelnik izražava zadovoljstvo
što je Općina Molve za 2013. ostvarila pozitivan rezultat od 113.939 kn.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje
srpanj - prosinac 2013. godine
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5.2.
nađen

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Greška: Referentni izvor nije

Marina Džinić pojašnjava da se izvješće odnosi na cijelu 2013. godinu. Njime se
prikazuje ono što je obuhvaćeno Programom gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. sa svim izmjenama i dopunama, te se za pojedine stavke
proračuna za koje su bila planirana sredstva prati realizacija u 2013. godini. Značajnih
odstupanja plana i realizacije nema, tj. nema odstupanja većih ili manjih od 10%.
Prijava za raspravu nije bilo.
Vijećnik Ivan Molnar privremeno je bio odsutan pod ovom točkom.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 10 glasova ZA donijelo
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2013. godini

5.3.
nađen

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Greška: Referentni izvor nije

Marina Džinić pojašnjava da se i ovaj program veže na realizaciju, a veći dio je
spomenuo načelnik, s time da je ovo realizacija koja prati razdoblje cijele 2013. godine.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Molve u 2013. godini

5.4.
nađen

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Greška: Referentni izvor nije

Pročelnica pojašnjava da je načelnik dužan redovito izvještavati Općinsko vijeće
o korištenju sredstava proračunske zalihe te da u drugom polugodištu 2013. godine nije
bilo rashoda s te osnove.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo
Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe
Proračuna Općine Molve za razdoblje srpanj - prosinac 2013. godine
5.5.
Razmatranje i donošenje Greška: Referentni izvor nije nađen
Pročelnica izvještava Vijeće da nije bilo rashoda s osnove proračunske zalihe u
prva tri mjeseca 2014. godne.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo
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Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe
Proračuna Općine Molve za razdoblje siječanj - ožujak 2014. godine

Točka 6.
6.1.
Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na Greška: Referentni izvor nije
nađen
Marina Džinić pojašnjava da prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u
proračunskom računovodstvu, obveznici sastavljanja financijskih izvještaja za razdoblje
1.1-31.12.2013. obvezni podnijeti financijske izvještaje. Dječji vrtić je bio dužan do 17.2.
predati svoje izvještaje Općini Molve i nadležnom Uredu za reviziju. Prihodi poslovanja
koje je Dječji vrtić „Pčelica“ ostvario iznose 1.475.382 kn, a čine ga prihodi od imovine,
nespomenuti prihodi, prihodi s osnove osiguranja i naknade štete. Prihodi za financiranje
rashoda poslovanja su prihodi iz Proračuna Općine Molve za financiranje redovne
djelatnosti i iznose 1.320.496 kn te pokrivaju rashode za zaposlene u iznosu od
1.002.277 kn, materijalne rashode u iznosu od 314.293 kn, naknade štete u iznosu od
2.000 kn i financijske rashode u iznosu od 1.925 kn. Vrtiću su dodijeljena i sredstva za
nabavu nefinancijske imovine u iznosu 6.930 kn vezano za nabavu opreme za održavanje
i zaštitu (2 klima uređaja). Ukupni prihodi i primici iznose 1.475.382. kn, a realizirani
rashodi 1.473.956 kn. Uzevši u obzir ukupne prihode i primitke i rashode i izdatke,
rezultat poslovanja je manjak od 11.452 kn. Preneseni manjak prihoda i primitaka iznosi
2.356 kn te je ukupni manjak prihoda i primitaka koji se prenosi kao manjak u sljedeće
razdoblje 13.809 kn. Stanje vrijednosti imovine i obveza vrtića na 31.12.2013. iznosi
208.661 kn. Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 107.066 kn, od čega su
dospjele obveze 3.649 kn.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo
Zaključak o suglasnosti na Financijske izvještaje Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve za
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013.
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6.2.
nađen

Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na Greška: Referentni izvor nije

Marina Džinić uvodno spominje da Zakon o proračunu propisuje temeljna
proračunska načela, u ovom slučaju se osvrće na načelo jedne godine, odnosno da
proračunska godina traje od 1.1 do 31.12. Ovaj godišnji obračun financijskog plana
pokazuje koliko je planirano, a koliko ostvareno u 2013. godini. Vidljivo je koliko su
realizirani opći prihodi i primici, prihodi po posebnim propisima i prihodi od imovine.
Indeks pokazuje da nema značajnih odstupanja, odnosno da je izvršenje u skladu s
planiranim. Općina Molve je za 2013. godinu na vrtić prenijela ukupno 1.327.425 kn.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo
Zaključak o suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Dječjeg vrtića
„Pčelica“ Molve za 2013. godinu

Točka 7.
Greška: Referentni izvor nije nađen
Načelnik podsjeća da je kazao, kada je došao za načelnika, da neće koristiti
mogućnosti koje bi mogao imati po zakonu, sve dok ne konsolidira rad općine. S obzirom
da su se sada stekli uvjeti, predlaže koeficijent 4,0 s obzirom na zakonsku mogućnost da
ima koeficijent 4,26.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve je s 10 glasova ZA 1 glasom UZDRŽANI donijelo
Odluku o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Molve

Točka 8.
Greška: Referentni izvor nije nađen
Načelnik obrazlaže da je u cilju provođenja programa poljoprivrede, došlo i
vrijeme za realizaciju tih programa. Predlaže da se pomogne ljudima u ovom
trogodišnjem razdoblju od primanja u EU da se ljudi sami mogu zaposliti. Subvencija se
odnosi na podizanje višegodišnjih nasada, uključujući i vinovu lozu i jagode, s tim da
podizanje nasada loze može biti i u susjednoj općini jer Molve nisu vinogradarski kraj.
Subvencije se odnose na povrat sredstava u iznosu 50% poljoprivrednim gospodarstvima
koja nisu u sustavu PDV-a, a oni koji su u sustavu samo na neto iznos. Kod troškova
kupljenog gnojiva subvencionirat će se najviše 500 kg gnojiva po ha, a za troškove
zaštitnih sredstava 500 kn po ha. Uvjeti kod podnošenja zahtjeva su kopija računa sa
specifikacijom sadnica/gnojiva/zaštitnih sredstava i kopija listova A i B zahtjeva za
potporu u 2014. Uzeta je u obzir i odredba EU Komisije o ograničenju potpore u
trogodišnjem razdoblju po jednom korisniku u iznosu od 15.000 Eura.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo
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Odluku o subvenciji podizanja novih višegodišnjih nasada u voćarstvu u 2014.
godini

Točka 9.
Greška: Referentni izvor nije nađen
Načelnik obrazlaže da će se ovom odlukom pokušati animirati poljoprivrednici da
podignu nasade povrća, cvijeća, aromatičnog i ljekovitog bilja. Smatra da ima dovoljno
prostora za obavljanje dodatne djelatnosti jer bi svi htjeli kupiti domaće povrće.
Subvencije su isto 50%, razlika je isto jesu li ili nisu u sustavu PDV-a te se
subvencioniraju sadnice, supstrat, zaštitna sredstva i gnojiva. Gnojiva idu isto po 500 kg
po hektaru nasada, a pesticidi 500 kn po hektaru. Najmanja površina koja će se
subvencionirati će biti 1.500 m2, a za cvijeće 100 m2.
Prijava za raspravu nije bilo.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo
Odluku o subvenciji podizanja novih nasada povrća, cvijeća te aromatičnog i
ljekovitog bilja u 2014. godini

Točka 10.
Greška: Referentni izvor nije nađen
Načelnik obrazlaže da se i ova odluka nadovezuje na prethodne te će se
zainteresiranima pomoći kod izgradnje staklenika i plastenika za povrće i voće. Najmanja
površina prostora koja će se subvencionirati je 100 m 2. Županija ima slične programe,
samo s nižim iznosima subvencija. Maksimalni iznos je 20.000 kn po gospodarstvu.
Stjepan Fosić ukazuje da je načelnik na tragu onog što su i oni htjeli napraviti i
napominje da je to bila njihova ideja i program i drago mu je da se to realizira. Općina
Molve treba biti uzor drugim općinama i ne treba se oslanjati na druge. Također pita
zbog čega se ide u snimanje kanalizacije. Ukazuje da u vrijeme kada se je radila
kanalizacija, cijevi nisu bile spojene na prsten, no pročistač nikad nije bio ugašen.
Zamjera što se nikad ne spominje g. Kolar, a zna se tko je 16 godina upravljao.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 11 glasova ZA donijelo
Odluku o subvenciji izgradnje zaštićenog prostora za poljoprivrednu proizvodnju
povrća, cvijeća, jagoda te ljekovitog i aromatičnog bilja
u 2014. godini

Točka 11.
Greška: Referentni izvor nije nađen
Predsjednik vijeća navodi da su vijećnici primili zamolbu i zaključak kojim je
načelnik već odobrio i iscrpio svoje mogućnosti te otvara raspravu o zamolbi.
Marijan Jaković pita zašto pojedine zamolbe dolaze pred vijeće, a većina ne.
Načelnik odgovara da zamolbe do 5.000 kn može sam isplatiti jer je tražio da se
donese odluka kojom se propisuje iznos do kojeg može sam odobravati. Obitelj moli da
im se pomogne da ih ne blokiraju jer su ušli u program vraćanja duga Poreznoj upravi.
Nada se da će to Ministarstvo financija riješiti na neki način ili otpisati ili nagodbom, to su
veliki problemi u selu. Svi zaposleni mogu imati zaštićeni račun, a poljoprivrednici ne
mogu te im sva sredstva koja dobiju od poljoprivrede uzme država.
Marijan Jaković smatra da se ne može dati novac, ako se ne zna po kojem
programu. Ako je to za socijalnu skrb, postoji točno koji su uvjeti.
Načelnik pita po kojem se programu prije isplaćivalo.
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Predsjednik vijeća pita ima li konkretan prijedlog za rješavanje ovog zahtjeva.
Stjepan Fosić govori da nije protiv pomaganja, ali pita na temelju čega će se
odobriti u ovom slučaju jer na Molvama ima stotinu ljudi koji su blokirani.
Marijan Jaković smatra da to treba riješiti na razini države i vidjeti kako će
djelovati Županija, a neki novac će se za to morati osigurati.
Marina Ivančan predlaže da im se pomogne s 2.000 kn po osobi jer smatra da
će još biti takvih zamolbi.
Marijan Jaković predlaže da im se da ukupno 5.000 kn, ali ne zna na osnovi
čega se daje te s koje će stavke to biti.
Marina Džinić objašnjava da će se sredstva iskoristiti sa stavke programa
socijalne pomoći i ostalih novčanih pomoći, stavka postoji, ali načelnik ne može odobriti
sredstva veća od 5.000 kn, jer im je već toliko dao.
Predsjednik vijeća pita jesu li vijećnici usuglašeni da se glasuje o prijedlogu da
se odobri po 2.500 po osobi te kako nije bilo prigovora protiv takvog prijedloga daje
prijedlog na glasovanje.
Općinsko vijeće Općine Molve je s 9 glasova ZA i 2 glasa UZDRŽANI donijelo
Zaključak o odobravanju pomoći Ruži i Ivici Cenkovčan
Predsjednik vijeća zaključuje sjednicu u 11:07 sati.
KLASA: 021-05/14-01/2
URBROJ: 2137/17-14-2
Molve, 31. ožujak 2014.

ZAPISNIČAR
Mirjana Matoš
_________________

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Kovaček
__________________

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