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ZAPISNIK 
sa 46.  sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 11. studenog 2016. godine 

 
 

          Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, na Trgu kralja Tomislava 32, u sali za 
sastanke. 

 
          Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/12, URBROJ: 2137/17-16-1 

od 8. studenog 2016. godine. 
 

          Sjednicu je u 09,10 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mijo Kovaček. 
 

 Sjednici su nazočni svi članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 
1. Mijo Kovaček, predsjednik vijeća 

2. Spomenka Žufika, 
3. Stjepan Fosić, 

4. Zlatko Senjan, 
5. Zlatko Vargić, 

6. Ivan Molnar, 
7. Marina Ivančan, 

8. Siniša Frančić, 

9. Ivan Tuba, 
10. Dražen Kolarić, 

11. Zlatko Popec 
 

 
Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 
1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve 

2. Mirjana Matoš, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve 

3. Marina Džinić, viši savjetnik za proračun i financije 
 

           Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 46. sjednice 
Općinskog vijeća nazočno svih 11 članova Općinskog vijeća, te da vijeće može 

pravovaljano odlučivati.  

Predsjednik vijeća pozvao je članove Općinskog vijeća da iznesu svoje primjedbe 

na zapisnik sa 45. sjednice Općinskog vijeća. 

Gospodin Stjepan Fosić stavlja primjedbu na zapisnik da se dio piše kako nekima 

odgovara, te da u zapisnicima kod glasanja nigdje ne stoji tko je bio protiv te moli da se 

to naznači, jer on nije glasao „za“ i izričito je glasao protiv svega što nije dobro. 

Gospodin Kovaček upućuje na Poslovnik Općinskog vijeća u kojem stoji da se 

prilikom glasovanja navodi koliko je članova bilo za ili protiv, a ne poimenično. 

Pročelnica navodi da je, kada je g. Fosić govorio da neće namjeravati za pojedine 

točke, to i navodila u tekstu. 

  

Predsjednik zaključuje raspravu i daje na donošenje zapisnik s 45. sjednice 
općinskog Vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je s 10 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“ usvojilo 
zapisnik s 45. sjednice Općinskog vijeća. 
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Predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći 
 

DNEVNI RED 

1. Pitanja vijećnika 

2. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Molve za 2017. godinu s Planom razvojnih 

programa i projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu 

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg 

vrtića „Pčelica“ Molve za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. kolovoza do 31. 

listopada 2016. godine 

5. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Selskom 

komunalnom društvu MOLVE d.o.o. za zaduženje 

6. Razmatranje i donošenje Zaključka o sufinanciranju plaćanja troškova  skupljanja i 

odvoza otpada samcima na području Općine Molve 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje 

komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora - zimske službe na području Općine 

Molve za razdoblje od 15.11.2016. do 15.03.2017. godine 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na 
području Općine Molve 

9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Programa ukupnog razvoja Općine 
Molve 

10. Razmatranje i donošenje Zaključka o prijedlogu Mate Popeca za suca porotnika 

Dnevni red je usvojen s 11 glasova „ZA“. 

Točka 1.  

Pitanja vijećnika 

Dražen Kolarić postavlja upit kada će biti isplaćene do kraja učeničke pomoći te je li 
točna informacija da je dano „naj-ženi“ 4.000,00 kuna. 

Zdravko Ivančan odgovara da planira isplatiti ovaj mjesec ako stigne renta u 
planiranom obimu, s obzirom da je bio remont, a ukoliko ne bude moguće, isplatit će se 

na dva puta. Na drugo pitanje odgovara da navedeno nije točno, niti Martina Gazdek, niti 
Nadica Ivančan nisu dobile nikakve novčane nagrade. Općina je platila troškove u svrhu 

održavanja same manifestacije. 

Stjepan Fosić postavlja upit kada dolazi vozilo, odnosno valjda se je uplatilo s obzirom 

da je Audi prodan te kada načelnik namjerava isplatiti naknade vijećnicima. 

Zdravko Ivančan odgovara da će Selsko komunalno društvo nabaviti vozilo 8+1 i da bi 
kroz leasing do kraja ove godine trebalo biti nabavljeno. U pogledu naknade vijećnicima, 

navodi da razmišlja o tome da se naknade ukinu.  

Stjepan Fosić komentira da načelnik neće ništa platiti jer je novac od prodaje auta 

potrošen. Navodi da vijećnici ne znaju koliko općina duguje kome, niti tko i koliko duguje 
općini te traži da se podaci daju vijećnicima kako bi pomogli napraviti proračun. Smatra 

da je prema fondovima trebao pokrenuti postupke pred 3 godine. U pogledu gradnje hale 
navodi da je potrebno utrošiti pola milijuna kuna da se odveze kamenje i beton. 

Mijo Kovaček upozorava g. Fosića da ne zloupotrebljava točku pitanja vijećnika za ono 

što nisu pitanja. 
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Stjepan Fosić pita gdje je u proračunu osigurano milijun kuna za sudske sporove, te 
misli da će fakture odvjetnice iznositi 300.000,00 kuna.  

Zdravko Ivančan odgovara da smo dobili sudski spor u prvom stupnju i da ne treba biti 

pesimističan. 

 

Točka 2.  

Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Molve za 2017. godinu s Planom 

razvojnih programa i projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu 

Zdravko Ivančan uvodno navodi da se u prijedlogu proračuna za 2017. godinu vidi 
slijed već započetih aktivnosti; od gradnje reciklažnog dvorišta, asfaltiranja nerazvrstanih 

cesta za koje se je moralo riješiti imovinsko-pravne odnose. Sve ove godine od 2014. 
nadalje, potrošeno je puno financijskih sredstava za izradu projektne dokumentacije. 

Samo  dokumentacija za nerazvrstane ceste koštala je 250.000 kn za geodetski elaborat 

i podlogu. Dio sredstava za mjeru 7.2. smo već platili. Oko 8 milijuna kuna su izvorna 
sredstva u proračunu, od rente očekujemo oko 6 milijuna, iduće godine planira se izraditi 

nove zone i povećati komunalnu naknadu. Da bismo ostvarili planiranih 18.416.000,00 
kuna, ne bi mogli dobiti niti za projektnu dokumentaciju za reciklažno dvorište da nismo 

imali planirana sredstva u proračunu. Iz dopisa Fonda za zaštitu okoliša, za 2017. godinu 
nam preporučuju da osiguramo 20% u proračunu, a ostalo će oni financirati. Stoga je u 

proračunu predviđeno 2,3 milijuna kuna za izgradnju reciklažnog dvorišta, 80% se 
planira financiranje od strane Fonda, a 10% od Županije, te se nadamo da će nam 

Županija pomoći i do potpunog financiranja tog iznosa. Nadalje, od značajnijih projekata 

su asfaltiranje nerazvrstanih cesta, projekt koji se priprema dvije i pol godine. Baš danas 
je gotova i građevinska dozvola. Plaćanje apliciranog projekta je u 100%-tnom iznosu od 

strane Agencije. Načelnik podsjeća da ovakvi fondovi, odnosno sredstva za mjere 7.2, 
7.4. namijenjena za ruralni razvoj, koji idu preko Ministarstva poljoprivrede, nisu do 

nedavno niti postojali, stoga se nisu niti mogli do sada koristiti, moglo se je eventualno 
aplicirati na IPARD. Od većih investicija je također uređenje starog društvenog doma, tj. 

kino sale, projekt koji će koštati 2,3 milijuna kuna i također se u 90% financira od mjere 
7.4. Ministarstva poljoprivrede. Svake godine se može aplicirati 1 objekt od značaja za 

Općinu Molve, što je sve trebalo biti planirano u Programu ukupnog razvoja. Također se 

planira urediti društvene domove u Repašu i Molve Gredama, nositelji projekta bili bi 
DVD-i. Vrijednost projekta je oko 1,2 milijuna kuna. U Molve Gredama je problem što je 

neki od bivših načelnika radio WC-e i sad ne možemo dobiti uporabnu dozvolu jer nije 
bilo građevinske dozvole, a glavni projekt uređenja je napravljen. Nada se da će se iduće 

godine moći prijaviti i projekt uređenja lovačkog doma. Rashodi su planirani da se 
smanje na minimum, ne možemo ići u bilo kakve projekte ako nećemo imati priljev novih 

sredstava. Najvažnije je da ostanemo pri programu za mlade, djecu, novorođenčad, vrtić 
i školstvo. Plan je napraviti zelene otoke, koje Fond financira u iznosu od 40%, trebali bi 

urediti pročistač, još smo u dilemi da li mijenjati cijeli cjevovod kod pročistača ili sanirati 

postojeći. U planu je i izgradnja kotlovnice osnovne škole. Kod subvencija ne planiramo 
ništa mijenjati u odnosu na ovu godinu, odnosno namjeravamo i dalje subvencionirati 

umjetno osjemenjivanje, ispitivanje na trihinelu, subvencioniranje kamata obrtnicima i 
poljoprivrednicima, kapitalna ulaganja. Najvažnije stavke potrošnje su sredstva za 

održavanje same imovine, javne rasvjete, kanalizacije i sl. U planu je da se iduće godine 
stavi lim na krovište vrtića jer krovište curi, u planu je izdvojiti sredstva u iznosu od 

200.000,00 kuna od kojih bi 50% dala županija, a 50% naših sredstava. Načelnik 
napominje da bi želio čuti amandmane ili prijedloge vijećnika što uvrstiti u proračun. 

Stjepan Fosić smatra da je sve ovo uzalud. Pita načelnika da li se sjeća tko je napravio 

baraku i nadstrešnicu na Molve Gredama dok je još bio mali i zašto ga proziva u vezi 
toga. Napravljen je WC, ali nije ništa površinski mijenjano. U Krbuljinu treba postaviti 

nove plastične cijevi jer postojeće puštaju. 
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Zdravko Ivančan odgovara da je nadograđen WC i zbog toga ne možemo dobiti 
uporabnu dozvolu.  

Stjepan Fosić u pogledu vrtića odgovara da je na vrtiću bila postavljena šindra jer je 

bilo potrebno žurno nešto napraviti jer je prokišnjavalo. Kad je došao za načelnika, dvije 
godine su bili problemi, a on nije napravio problem. Postavlja upit načelniku na koji način 

namjerava vratiti dug banci. 

Mijo Kovaček ponovo ukazuje da se ovaj prijedlog proračuna može mijenjati 

amandmanima.  

Ivan Molnar podnosi prijedlog da se stavi stavka: kanalizacija Repaš – Molve Grede – 

Gornja Šuma, s obzirom da se druge godine otvaraju za to mjere koje se sufinanciraju u 
100%-tnom iznosu i u Đurđevačku Podravinu dolazi 265 milijuna kuna, neke općine su 

počele s pripremama, a mjera se odnosi na naselja do 2.000 stanovnika. 

Stjepan Fosić predlaže da se u proračun unese stavka za obaveze iz sudskog postupka. 

Zdravko Ivančan odgovara da bi stavke za sufinanciranje kanalizacije povećale 

proračun za oko 10 milijuna kuna. Iduće godine ne može ići ova stavka jer se planira 
asfaltiranje nerazvrstanih cesta, ali može ići 2018. godine. Možemo staviti sredstva za 

izradu projektne dokumentacije. Potrebno je napraviti okvirne troškovnike jer je to veliki 
zahvat. 

Zlatko Vargić smatra da je proračun za 2017. godinu rađen na temelju projekcija 
dobivanja sredstava iz Fondova. Međutim, u projekcijama za 2018. i 2019. nema više 

toga jer je smanjen za oko 8-9 milijuna kuna u odnosu na proračun za 2017. Smatra da 
to nije u redu jer trebamo pokušati izvući sredstva iz fondova kad će se otvarati da 

rasteretimo naš proračun. Postavlja pitanje jesmo li aplicirali, postoji li dokumentacija, 

odnosno u kojoj je fazi i da li je već odobrena pa smo to stavili u proračun ili je ovo samo 
proračun lijepih želja, kao što je bio i ovogodišnji. S ovakvim proračunom navodi, 

opteretili ste sami sebe. Primjećuje da on radi proračun, napravio bi takav koji bi 
rebalansom samo mogao ići u plus. Zanima ga je li proračun za 2017. godinu realan. 

Postavlja upit, s obzirom na velike iznose stavaka za održavanje javnih površina, da li 
fakture dolaze od našeg komunalnog društva ili nekih drugih radnika. 

Mijo Kovaček pojašnjava da bi se apliciralo postoje dalje točke na ovoj sjednici koje su 
uvjet aplikacije, a dokumentacija do aplikacije je napravljena i natječaj je za ceste 

raspisan od 4.11 do 23.12.2016.  

Zdravko Ivančan odgovara da smo za reciklažno dvorište dobili povrat sredstava. 
Krajem veljače dobivena je građevinska dozvola. Dobili smo sredstva koja su prebačena 

tvrtki Artom koja je radila projektnu dokumentaciju. Za gradnju još nije natječaj 
raspisan, a kad će biti raspisan, moramo osigurati 20% naših sredstava. Stavku smo 

morali imati u proračunu da bi mogli aplicirati za projektnu dokumentaciju, a nismo znali 
hoće li se ove godine graditi ili iduće. Bez osiguranih sredstava ne smijemo ulaziti u 

projekt. 

Zlatko Vargić pita zašto nije onda prijenos ovih sredstava i u 2018. i 2019. godini. 

Zdravko Ivančan odgovara da za 2018. godinu imamo u planu sportski teren, ali 

nemamo još troškovnik, ne zna se niti tko će biti nositelj projekta za lovački dom. Za 
kanalizaciju također se ne zna koliko će koštati. Izrada većih projekata košta 50-

60.000,00 kuna. Sustav kotlovnice za hlađenje i grijanje za dom, školu, dvoranu i vrtić 
također se još ne zna troškovnik da bi se moglo planirati. Iduće godine možemo prijaviti 

samo kino salu i ceste. Stoga je i prijedlog da se ide s onim što je gotovo.  

Stjepan Fosić smatra da nemamo novac niti za osigurati 20% financiranja za reciklažno 

dvorište. Do kraja godine je preostalo izvršenje proračuna prema udrugama, isplata 
plaća, sredstva za djecu. 

Zdravko Ivančan obavještava vijeće da je neki dan bio sastanak s udrugama i da je 

donijet zaključak da se svima smanje sredstva za 30%. U pogledu odgovora na drugo 
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pitanje g. Vargića, odgovara da s našim komunalnim društvom imamo ugovor o 
održavanju zelenih površina i da je sada to smanjeno u odnosu na prijašnje godine na 

700-800.000,00 kuna s 1.7 milijuna kuna. Nitko drugi ne obavlja ove poslove za općinu. 

Stjepan Fosić pita kada će otvoriti stavku i rješavati crkvu izvana, nije riješena 
kanalizacija u Đurđevačkoj, Marijanskoj. Općina Molve ima dozvole koje je još g. Kolar 

napravio za sve ulice. 

Dražen Kolarić primjećuje da je za Repaš stavka 30.000,00 kuna te hoće li dom proći 

na fondovima. 

Zdravko Ivančan odgovara da će se natječaj raspisati 1.12. te da ne zna hoće li proći, 

ovisi o projektu hoće li biti toliko zanimljiv da dobije prednost u odnosu na ostale 
projekte. 

Stjepan Fosić smatra da niti jedan projekt neće proći jer treba dati zadužnice, novca 
nema za početak radova. Za avans se traži očitovanje banke, mjenice, a mi smo 

neuredni. Napominje da ako ti avans ne treba, moraš sam isfinancirati, a mi to ne 

možemo.  

Mijo Kovaček odgovara da se dobiva avans, nakon što je projekt za koji se je apliciralo, 

odobren i to 50% odobrenih ugovorenih sredstava na početku investicije. 

Zdravko Ivančan odgovara da smo već dobili tako novac za projektnu dokumentaciju 

za reciklažno dvorište, kao i za zelene otoke. 

Stjepan Fosić podsjeća na peticiju u vezi gradnje reciklažnog dvorišta u Marijanskoj 

ulici, da baš nema na cijeloj općini druge lokacije za to. Smatra da je to smrad, zaraza i 
bolest. 

Zlatko Vargić postavlja pitanje u vezi UHDDR Repaš, neće li biti predviđena sredstva i 

za Molve, na što načelnik odgovara da će biti uvršteno u proračun. 

Točka 3.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. 

godinu 

S obzirom da nije bilo rasprave o navedenoj točki, 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 11 glasova „ZA“ donijelo  

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića „Pčelica“ 

Molve za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 

Točka 4.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. kolovoza do 31. 

listopada 2016. godine 

 

Marina Džinić pojašnjava da je proračunska zaliha potrošena u iznosu od 31.568,63 

kuna. Sredstva su iskorištena u svrhu jednokratne pomoći OPG-u Vesne Premec iz Molvi, 
uslijed požara štaglja izazvanog udarom groma, što je bilo odobreno zaključkom 

Općinskog vijeća. Utrošeno je za nabavu greda, rogova i dasaka za sanaciju krovišta te 

usluge sanacije odvoza otpada i dovoza zemlje. 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 11 glasova „ZA“ donijelo 
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Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe 

Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. kolovoza do 31. listopada 2016. 

godine 

 

Točka 5.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Selskom 

komunalnom društvu Molve d.o.o. za zaduženje 

 

Zdravko Ivančan obrazlaže da bi SKD moglo graditi višenamjensku halu, koja bi bila za 

potrebe komunalnog društva, ali i za proizvodnu namjenu, bila bi veličine oko 500 m2, 

zidanog i montažnog dijela, potrebna je suglasnost vijeća da bi se mogla dobiti kreditna 

sredstva. 

Stjepan Fosić navodi da je protiv toga da se dira i rastraja općinska imovina. Moli 

načelnika da ne stavlja pod hipoteku društveni dom jer je upitna svrha i prihod te kako 

Selsko namjerava vraćati kredit, od kojih sredstava. 

Zdravko Ivančan odgovara da je započeta gradnja trafostanice kod farme g. Jakovića, 

a na toj čestici je upisan dug oko 6 milijuna i mogli bi ostati bez nje te razmišlja da 

umjesto za tu trafostanicu platimo za trafostanicu kod hale. 

Stjepan Fosić govori da to nije Jakovićeva trafostanica, već se je moglo tamo širiti, 

ciljano se je išlo da se pomogne poljoprivrednicima. Zamjera načelniku da sve što je 

ostalo za platiti je razdijelio za kampanju. 

Zdravko Ivančan pita g. Fosića kako je mogao uplatiti 200-300.000 kuna na zemljište 

koje ima opterećenje. Zašto nije stavio trafostanicu na čisto zemljište, imali smo 

zemljište koje je bilo općinsko vlasništvo. 

Ivan Molnar pita može li se Selsko prijaviti na kakav natječaj, a načelnik mu odgovara 

da za to nema namjene, jer je d.o.o. 

Ivan Tuba postavlja upit koji su planovi u hali i što bi se njenom izgradnjom dobilo, s 

obzirom da je Selsko nerentabilno, a sada bi se išlo zaduživati.  

Zdravko Ivančan odgovara da je u planu dati halu u najam i zaposliti određeni broj 

ljudi, imamo potražnju za halom. 

Ivan Tuba smatra da ako već treba hala, treba pronaći strateškog partnera, a ne 

zaduživati općinu. Investitoru treba dati zemlju, omogućiti mu sve potrebne uvjete, za to 

se je zalagao još nekad. Protiv je ovog prijedloga i ne namjerava za njega glasati. Nema 

ništa protiv hale, ali to treba realizirati na drugi način. 

 

Sjednicu privremeno napušta Ivan Tuba (vraća se pod točkom 8.) te vijeće nastavlja s 

radom s 10 vijećnika. 

 

Zdravko Ivančan pojašnjava da je obrtnicima dao usmenu obavijest da ukoliko su 

zainteresirani da će, ukoliko žele graditi, dobiti pomoć u vidu komunalne infrastrukture, 

ali nitko nije bio zainteresiran. 

Zlatko Vargić također se ne slaže s novim zaduženjem te pita zašto nije u prilogu, ako 

se zna, kome će se dati u najam i za koju namjenu te zašto nije napravljen plan o 

mjesečnoj naknadi i otplati kredita. Navodi da neće glasati o tome bez nekog 

obrazloženja te pita da je načuo da će se raditi nekakva aukcijska hala. Kao što je i sam 

načelnik rekao, obrtnici za to nemaju interesa i ne zna kome se to radi. Pita je li 

napravljeno istraživanje tržišta tko bi bio zainteresiran uzeti halu u najam. 
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Zdravko Ivančan odgovara da je dobio pismo namjere Udruge „Drava-Sava“, isto tako 

je zainteresiran proizvođač namještaja iz Koprivnice, također je još jedna tvrtka 

zainteresirana, koja se još nije pismeno očitovala o tome. 

Stjepan Fosić dodaje neka načelnik napravi halu, ali bez hipoteke. 

Mijo Kovaček nije načelno protiv da se gradi hala, ali je očekivao vidjeti financijsko 

zaduženje. Ne zna niti je li Nadzorni odbor Selskog komunalnog društva o tome 

raspravljao. Ne zna u kojoj je fazi projekt i može li se dobiti građevna dozvola. Postavlja 

pitanje iz kojih će se sredstava vraćati kredit, da li iz najma. Očekivao je financijsku 

podlogu. 

Zdravko Ivančan odgovara da je gotova građevna dozvola. 

Stjepan Fosić predlaže načelniku, da s obzirom da je dobio odobrenje vijeća za 

kratkoročni kredit od 1.2 milijuna kuna od 1.siječnja, neka digne milijun kuna i neka radi 

bez hipoteke i opterećivanja općinske imovine. 

Mirjana Matoš pojašnjava da Selsko mora prvo pokrenuti postupak dobivanja kredita 

kroz postupak javne nabave. Za to mu je potrebna prethodna suglasnost općinskog 

vijeća da smije ići u javnu nabavu dizanja kredita od najpovoljnije banke. Kao osiguranje, 

u dokumentaciji za nadmetanje će se staviti da je općina suglasna, da u slučaju 

realizacije kredita, općina dopušta hipoteku, odnosno založno pravo na novom 

društvenom domu, s obzirom da Selsko nema svoju imovinu kojom bi moglo garantirati. 

Ako Selsko dobije kredit, ponovo ide odluka na vijeće da bi se dala suglasnost da se 

smije zatražiti odobrenje Ministarstva financija. Tek ako Ministarstvo financija, nakon što 

dobije svu dokumentaciju na uvid, da suglasnost, SKD smije dići kredit i tek onda se 

upisuje založno pravo. 

Stjepan Fosić stavlja primjedbu da SKD ima dug u banci, pribojava se da će Općina 

ostati bez Doma. Pita zašto se to dozvoljava te da načelnik pokušava obmanuti ljude. 

Zdravko Ivančan odgovara da se tu plaća i trafostanica. 

Stjepan Fosić ukazuje da se na tom mjestu nalazi beton. 

Mijo Kovaček pita koliko iznosi projektantski troškovnik izgradnje hale, a načelnik 

odgovara 56.000 kuna i da je plaćen dio, a trošak izgradnje hale 1.300.000 kuna plus 

PDV te je potrebno kupiti trafostanicu. 

Zdravko Ivančan navodi da je jako bitno da si SKD vrati PDV od gradnje. SKD za sada 

nema niti pravo sjedište. 

Stjepan Fosić moli vijeće da se taj iznos uštedi kroz pola godine, da se ne daje pod 

hipoteku Društveni dom. 

Zdravko Ivančan navodi da je ovo način da SKD zaživi s injekcijom novih sredstava da 

se može samo financirati, možda da se proširi djelatnost na sušare, silose i skladišta. 

Stjepan Fosić odgovara da se te iste sušare i silosi mogu kupiti polovni za 200-300.000 

kuna. Ovaj prijedlog sigurno neće podržati. Navodi da se već tri i pol godine raspravlja u 

prazno, a rezultata nema, samo su napravljeni dugovi. 

Zdravko Ivančan mu odgovara da ima vjetar u leđa samo jer je općina izgubila 30-35 

milijuna kuna. Navodi da je računao, dok je on bio načelnik, da fali 20 milijuna kuna, te 

postavlja pitanje preko čega je to išlo. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „PROTIV“ donijelo 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Selskom komunalnom društvu Molve 

d.o.o. za zaduženje 

Točka 6.  
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Razmatranje i donošenje Zaključka o sufinanciranju plaćanja troškova 

skupljanja i odvoza otpada samcima na području Općine Molve 

 

Zdravko Ivančan obrazlaže da je koncesionar bio najpovoljniji kod postupka koncesije s 

cijenom 27,50 kuna (s PDV-om) po spremniku, a zbog toga što su samci dovedeni u 
nepovoljniji položaj, predlaže da s obzirom na iznos koncesije koju će dobiti Općina 

Molve, da se iz tog dijela pomogne samcima, starijima od 55 godina s primanjima do 

1.500,00 kuna mjesečno i da im Općina pripomogne s 15 kuna mjesečno. Za veća 
kućanstva, odvoz otpada je sada povoljniji. 

Zlatko Vargić postavlja pitanje zna li se koliko iznosi projekcija toga i je li ta stavka u 
proračunu. 

Zdravko Ivančan odgovara da će se raspisati poziv pa će se vidjeti koliko će se ljudi 
javiti, uvrstit će se u proračun. Nije bilo moguće pozvati ljude, a da nemamo donesenu 

odluku. 

Mijo Kovaček navodi da će korisnici plaćati puni iznos cijene usluge, ako će PDV biti 

manji i računi će biti manji. 

Zlatko Vargić navodi da nitko nije protiv, međutim nema sve podatke o broju osoba za 

koje se donosi odluka. 

Stjepan Fosić se pridružuje takvom stavu i pita kako se to namjerava plaćati, da ljudi 

sami plaćaju, a njima će se vraćati novac? 

Mirjana Matoš smatra da g. Fosić dobro poznaje svoje mjesto i zna koliko ima samačkih 

domaćinstava, ako se uzme da ih je maksimalno 100, iako se očekuje oko 60, to je 

projekcija do maksimalno 1.500,00 kuna mjesečno za općinu. Nećemo znati koje su to 

osobe, sve dok se ne raspiše poziv. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 10 glasova „ZA“ donosi 

 

Zaključak o sufinanciranju plaćanja troškova skupljanja i odvoza otpada 

samcima na području Općine Molve 

Točka 7.  

Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 

obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora - zimske službe na 

području Općine Molve za razdoblje od 15.11.2016. do 15.03.2017. godine 

Zdravko Ivančan obrazlaže da se je na natječaj javio obrt Fides II i prihvatio naše 

uvjete te ponudio cijenu od 290,00 kuna s PDV-om te ima sve uvjete iz ponude te 

predlaže da ga se prihvati da se može potpisati ugovor. Nitko drugi se nije javio. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 10 glasova „ZA“ donijelo 

 

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova 

na temelju pisanog ugovora - zimske službe na području Općine Molve za 

razdoblje od 15.11.2016. do 15.03.2017. godine 

 

Točka 8.  
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Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na 

području Općine Molve 

Zdravko Ivančan uvodno navodi da se radi o operaciji 7.2. za koju smo dobili 

građevinsku dozvolu i sada trebamo aplicirati na natječaj fonda. Ne mogu biti svi projekti 

od 4,3 milijuna kuna, već samo jedan, po nama bi trebalo dati prednost najvećem. Treba 

riješiti pitanje Ulice Mihovila Pavleka Miškine i Petra Preradovića da se uredi nezavršeni 

dio i to je dionica dužine 3,8 km i nada se da ćemo to moći aplicirati ove godine, a iduće 

godine možemo aplicirati drugu dionicu, moraju biti vezane jedna uz drugu. Iduće godine 

možemo ili Mačkove ili kod farme g. Jakovića i ostaju Repaš i Jade kad se opet raspiše 

natječaj. Predlaže vijeću da donese suglasnost da se možemo javiti na natječaj. 

Stjepan Fosić smatra da je jadno i žalosno da općina ne može dovršiti ulicu, da se za to 

ne može izdvojiti 100-200.000 kuna. 

Zdravko Ivančan odgovara da kad je postao načelnik, odmah je krenuo završavati sve 

nezavršene ulice, konkretno za Štvanju u Repašu je plaćeno za 80.000,00 kuna za 

dodatne radove, sve je bilo plaćeno, ali nije bilo napravljeno. Napravljeno je proširenje 

Ulice M.P. Miškine jer je bilo mimo projekta. Pala su nam sredstva i nismo imali više 

kako. 

Stjepan Fosić odgovara da su se radili kolni ulazi, dva dječja igrališta. 

Pod ovom točkom nedostaje Siniša Frančić te je vijeće u sastavu od 9 vijećnika. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“,  1 „PROTIV“ i 1 

„UZDRŽANI“ donijelo 

Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Molve 

 

Točka 9.  

Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Programa ukupnog razvoja Općine 

Molve 

Mirjana Matoš podsjeća da su vijećnici dobili PUR prije 2 tjedna kako bi se mogli 

očitovati na program. Na temelju ovog Programa, koji je strateški dokument, moći će se 

dalje izrađivati druga dokumentacija.  

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“,  1 „PROTIV“ i 1 

„UZDRŽANI“ donijelo 

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Molve za 2016. godinu 

 

Točka 10.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o prijedlogu Mate Popeca za suca porotnika 

 

Na sjednicu se vraćaju Siniša Frančić i Ivan Tuba te vijeće nastavlja s radom u punom 

sastavu. 



10 
 

Mirjana Matoš obrazlaže da je od županijskog suda iz Varaždina stigao dopis da se 

Virje, Novo Virje i Molve očituju u vezi imenovanja suca porotnika, s obzirom da je do 

sada bio g. Popec, ostaje prijedlog da ga se ponovo imenuje za daljnji mandat za suca 

porotnika. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 11 glasova „ZA“ donijelo 

 

Zaključak o prijedlogu Mate Popeca za suca porotnika 

Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 11.10 sati. 

KLASA: 021-05/16-01/12 

URBROJ: 2137/17-16-2 

U Molvama, 11. studeni 2016. 

 

ZAPISNIČAR        PREDSJEDNIK VIJEĆA 

 

___________________      _____________________ 

 

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


