ZAPISNIK
sa 47. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve
održane 16. prosinca 2016. godine
Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, na Trgu kralja Tomislava 32, u sali za
sastanke.
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/13, URBROJ: 2137/17-16-1
od 13. prosinca 2016. godine.
Sjednicu je u 09,05 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mijo Kovaček.
Sjednici su nazočni 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 47. sjednice
Općinskog vijeća nazočno 10 članova Općinskog vijeća (sjednici nije nazočio Ivan Molnar)
te da vijeće može pravovaljano odlučivati.
Predsjednik vijeća pozvao je članove Općinskog vijeća da iznesu svoje primjedbe
na zapisnik sa 46. sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje na donošenje zapisnik s 46. sjednice
općinskog Vijeća.
Općinsko vijeće Općine Molve je s 10 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik s 46.
sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći
DNEVNI RED
1. Pitanja vijećnika
2. Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Molve za 2017. godinu s Planom razvojnih
programa i projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu
3. Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba na području Općine Molve u 2017.
godini i to:
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3.1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
3.2. Programa održavanja komunalne infrastrukture
3.3. Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi
3.4. Programa javnih potreba u kulturi
3.5. Programa javnih potreba u sportu
3.6. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
3.7. Programa javnih potreba u osnovnom školstvu
3.8. Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
4. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2017.
godinu
5. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune
Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2016. godinu

Dnevni red je usvojen s 10 glasova „ZA“.

Točka 1.
Pitanja vijećnika
Stjepan Fosić smatra da bi realan proračun mogao biti 7-8 milijuna kuna, tako bi
trebalo biti već zadnje dvije godine. Navodi da je Općina Molve zadužena u banci
1.200.000 kuna, Selsko komunalno društvo 200.000 kuna, od odvjetnice će doći 300.000
kuna na naplatu početkom iduće godine u vezi spora koji se vodi od 2008. godine, nije
još raspisan niti natječaj za učenike i studente, a kad se uključi i legalizacija, smatra da
su stvarne obveze oko 4-4,5 milijuna kuna. Traži sve papire na stol da se vidi gdje je
općina u problemima jer općina mora biti zdrava. Plaće i tekuće obaveze nose kroz
godinu 3-3,5 milijuna kuna. To znači da je proračun potrošen s realnih 7-8 milijuna kuna.
Apelira na predsjednika vijeća i vijećnike. Postavlja upit u vezi naknada vijećnicima za
cijelu 2016. godinu, za što postoji stavka u proračunu, a za što su vijećnici zakinuti.
Smatra da je tu zakinuta i država kroz obveze plaćanja doprinosa na naknade. Upoznaje
vijeće da je renta stigla u iznosu od 390.000 kuna i još se do kraja godine očekuje
naknada za zauzetost površina i komunalna naknada. Navodi da ne namjerava
sudjelovati u donošenju proračuna, niti ne namjerava glasati te zapravo ne traži odgovor
na postavljene primjedbe. Za vrijeme njegova mandata, navodi da nitko nije dobio otkaz
niti je kome skidao plaće.
Zdravko Ivančan smatra da ako g. Fosić ne želi sudjelovati u proračunu, valjda mu nije
stalo do njega. Navodi da je uvažen amandman vijećnika HDZ-a te je uvrštena stavka za
izradu projektne dokumentacije za kanalizaciju za Molve Grede, Repaš, Gornju Šumu i
Čingi Lingi. Za to je da se iduće godine napravi troškovnik i zatraži od Fonda regionalnog
razvoja sufinanciranje tih mjera. Žao mu je što g. Fosić nije dao neki prijedlog jer uvijek
govori da ništa ne valja i sve treba rušiti. Proračun se donosi na osnovi prihoda
prethodne godine s naznakama koje imamo od ministarstava, odnosno Vlade. U 3.
mjesecu ove godine, temeljem odluke Vlade, proračun se skidao za 2-2,5 milijuna kuna,
na bazi cijene plina. Napominje da nova karta koju smo dobili, odnosno povećanje
naknade još nije u primjeni te se to planira u 2017. godini. Naše eksploatacijsko polje
nije više 39 nego 49% i na temelju toga se bazira povećanje proračuna. Prema Vladi je
upućen zahtjev od strane 28 načelnika i nekoliko dožupana da se nešto promijeni. Obraća
se oporbi da uporno ne želi ništa pridonijeti. Veseli ga da su sada otvoreni fondovi te da
smo jučer prijavili projekt za mjeru 7.2., a vidjet ćemo za što ćemo dobiti sredstva.
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Primjećuje da s obzirom da još nisu raspisane mjere 7.4. nismo niti mogli aplicirati, ali
smo spremni za prijavu kada se raspiše, tako da općina ne troši svoja sredstva, ako ih
može dobiti iz fondova. Uvezi naknada vijećnicima, ukazuje da je u planu da jedan dio
isplate ide do kraja godine jer se nije znalo da će biti toliki pad proračuna. Ovaj proračun
je planiran s 50-60% sredstava od fondova i županije, a te pomoći su realne. Iduće tri
godine treba raditi na tome da se iz fondova izvuče novac.
Stjepan Fosić smatra da iz toga neće biti ništa, jer načelnik već tri godine priča o tome.
Zdravko Ivančan odgovara da je mjera 7.2. raspisana u studenom i mi smo pokrenuli
postupke da se imovina prenese na općinu. Dobivena je građevinska dozvola, a od
ministarstva je zatraženo mišljenje u vezi utjecaja na okoliš. Nada se da će općina povući
neka sredstva za ovu mjeru na koju smo se javili. Te mjere su tek sad raspisane i
njegova želja je bila da se javimo i puno prije, ali nije bilo moguće do danas.
Dražen Kolarić postavlja upit hoće li se isplaćivati božićnice za građanstvo.
Zdravko Ivančan odgovara da je novac ostavljen i da će se isplaćivati sada, nakon 15.
prosinca.
Zlatko Vargić napominje da ima obaveze u tvrtci zbog kojih neće biti u mogućnosti
ostati na vijeću te se je htio osvrnuti na diskusije s prošlog vijeća i ovog sada.
Sjednicu napuštaju na kraju ove točke Stjepan Fosić, Zlatko Vargić i Dražen Kolarić te
vijeće nastavlja s radom sa 7 vijećnika.

Točka 2.
Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Molve za 2017. godinu s Planom
razvojnih programa i projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu

Zdravko Ivančan uvodno navodi da su promjene u odnosu na prijedlog proračuna, a s
obzirom na natječaj na fondu Ministarstva graditeljstva sljedeće: u pogledu sredstava za
uređenje i adaptaciju vrtića, planira se iznos od 1.000.000 kuna, u smislu promjene
krovišta i poboljšavanja energetske učinkovitosti, planira se 50% sredstava dobiti od
ministarstva, te će se zatražiti od županije financiranje dijela investicije od 25%.
Proračun je planiran u iznosu od 22.615.000 kuna, ali od toga se oko 11-12 milijuna
računa dobiti iz prihoda po spomenutim mjerama fondova i županije. Dok se ne napravi
troškovnik za kanalizaciju za Molve Grede, Repaš, Gornju Šumu i Čingi Lingi, ne može se
niti planirati tako velika investicija te je stavljena stavka u proračunu za izradu projektne
dokumentacije. Za 2017. godinu u planu je, uz sada prijavljene nerazvrstane ceste,
uređivati i kino salu u kulturno-multimedijski centar, i to fasadu, krovište i unutrašnjost,
to je projekt vrijedan 2.225.000 kuna i fond bi tu sufinancirao 90%. Natječaj bi trebao
biti raspisan u veljači, cijeli projekt je gotov. Ostali domovi Molve Grede i Repaš imaju
također gotovu dokumentaciju, za to su dani u najam DVD-ima na 12 godina da se mogu
prijaviti na mjeru 7.4. Od većih kapitalnih investicija je planirana je i izgradnja
reciklažnog dvorišta 2,3 milijuna kuna, od naših sredstava trebamo planirati samo 20%,
ostalo je od Fonda za zaštitu okoliša. Mjera nije bila raspisana ove godine. Od naših 20%
županija bi trebala financirati 10%. U planu je uređenje ulica, Braće Novakovića, bio je
problem sa županijskom cestom jer nešto nije bilo napravljeno po projektu pa se je
moralo mijenjati. Osim staze, trebala bi biti i elektrifikacija, a za Medvrti je u planu javna
rasvjeta. Ove godine smo započeli uređenje glavnog cjevovoda kod pročistača kod kojeg
ulazi podzemna voda, prošle godine je snimljeno, ali zbog nedostatka financija, ove
godine nije se išlo u ovu investiciju. U siječnju se planira i izmjena revizionih okna, a išla
bi i sanacija pročistača, potrebno je urediti motore, laguna je složena. U planu je kod
Trga braće Radića napraviti sekundarnu kanalizaciju i završni sloj asfalta te urediti kolne
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prilaze. Planovi su da se 2018. proba ići u projekt pastoralnog centra, za iduću godinu je
predviđena stavka za projektnu dokumentaciju, kako bi se mogla napraviti nadgradnja
vjerskog turizma. U planu je za 2019. godinu i sportski rekreativni centar Krbuljin, jer se
svake godine možemo javiti samo za jednu investiciju.
Zlatko Senjan obavještava vijeće da se je jučer sastao Odbor za financije te je, sve što
je načelnik sada iznio, odbor prihvatio.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo
Proračun Općine Molve za 2017. godinu s Planom razvojnih programa i
projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu

Točka 3.
Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba na području Općine Molve u
2017. godini i to:

3.1.

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

3.2.

Programa održavanja komunalne infrastrukture

3.3.

Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi

3.4.

Programa javnih potreba u kulturi

3.5.

Programa javnih potreba u sportu

3.6.

Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi

3.7.

Programa javnih potreba u osnovnom školstvu

3.8.

Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo prethodno navedene

Programe i plan javnih potreba na području Općine Molve u 2017. godini

Točka 4.
Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2017.
godinu

Mirjana Matoš navodi da je u ovoj odluci pojašnjeno na koji će se način izvršavati
proračun za 2017. godinu: od čega se sastoji proračun, na koji način osiguravamo
sredstva u proračunu, a što se odnosi i na proračunskog korisnika, odnosno Dječji vrtić
„Pčelicu“ jer njegov Financijski plan i izmjene i dopune, neovisno o vrsti izvora
financiranja, stupaju na snagu po dobivenoj suglasnosti Općinskog vijeća Općine Molve.
U pogledu zaduživanja, u skladu sa zaključkom vijeća od prije dvije sjednice, za
otklanjanje nelikvidnosti, koristit će se okvirni kredit po poslovnom računu kod poslovne
banke u iznosu od 1.200.000,00 kuna u idućoj godini. Također pravna osoba u
većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Molve ne može se zaduživati (osim
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kratkoročno) bez odluke Općinskog vijeća. Za sljedeću godinu planira se 30.000,00 kuna
za hitne, nepredviđene i druge namjene. U pogledu preraspodjele, proračunska sredstva
mogu se preraspodijeliti na proračunskim stavkama najviše do 5% rashoda i izdataka.
Općinski načelnik može rasporediti sredstva Proračuna, koja nisu programima, tekućim ili
kapitalnim projektima raspoređena korisnicima, a može u cijelosti ili djelomično otpisati
potraživanja ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom
potraživanja, odnosno zbog drugog opravdanog razloga. Ova odluka, kao i proračun i svi
programi, stupa na snagu od 1.1.2017. godine.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo
Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2017. godinu

Točka 5.
Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune
Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2016. godinu

Marina Džinić upoznaje vijeće da su zadnje izmjene i dopune financijskog plana
usvojene na 33. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića održanoj 8. prosinca. Ukupni
financijski plan vrtića se umanjuje za 23.913,76 kn. Kao prihodovna strana, otvorila se
stavka pomoći Ministarstva obrazovanja koje je u listopadu donijelo odluku da će se
sufinancirati roditeljski udio za pripadnike romske manjine. Vrtić polaze djeca dviju
romskih obitelji, za sada je pozitivna odluka ministarstva došla samo za jedno dijete, za
koje je uplatilo 1.200 kuna, a očekuje se da će biti i pozitivna odluka za drugo dijete. Za
svrhu sufinanciranja javnih potreba u predškolskom odgoju od Ministarstva je odobreno
3.840,00 kuna za što je nabavljena stručna literatura, igračke i slikovnice. Ono što bi
Općina Molve trebala osigurati za cijelu 2016. godinu je iznos od 1.122.804,44 kune.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo
Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana
Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2016. godinu

Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 9.50 sati.
KLASA: 021-05/16-01/13
URBROJ: 2137/17-16-2
U Molvama, 16. prosinac 2016.
ZAPISNIČAR

PREDSJEDNIK VIJEĆA

___________________

_____________________

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