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ZAPISNIK 

sa 48.  sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 29. prosinca 2016. godine 

 

 

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

sastanke. 

          Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/14, URBROJ: 2137/17-16-1 

od 28. prosinca 2016. godine. 

 

          Sjednicu je u 09,10 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. Marina Ivančan, 

7. Siniša Frančić, 

8. Ivan Tuba, 

9. Dražen Kolarić 

 

Sjednici nisu bili prisutni: 

10. Zlatko Popec 

11. Ivan Molnar 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve 

2. Marina Džinić, viši savjetnik za proračun i financije 

 

           Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 48. sjednice 

Općinskog vijeća nazočno 9 članova Općinskog vijeća te da vijeće može pravovaljano 

odlučivati.  

Predsjednik vijeća pozvao je članove Općinskog vijeća da iznesu svoje primjedbe 

na zapisnik sa 47. sjednice Općinskog vijeća. 

 Predsjednik zaključuje raspravu i daje na donošenje zapisnik sa 47. sjednice 

općinskog Vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je s 9 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 47. 

sjednice Općinskog vijeća. 

  

  

 

Predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći 

 

DNEVNI RED 

1. Pitanja vijećnika  

2. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2016. godinu i  
projekcija za 2017. i 2018. godinu s Planom razvojnih programa 

3. Razmatranje i donošenje: 
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3.1. Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Molve u 2016. godini 

3.2. Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2016. godini 

3.3. Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Molve u 2016. godini 

3.4. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Molve u 2016. godini 

3.5. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 

području Općine Molve u 2016. godini 

3.6. Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi 

na području Općine Molve u 2016. godini 

3.7. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine 

Molve u 2016. godini 

3.8. Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području 

Općine Molve u 2016. godini 

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

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

prosinca 2016. godine 

5. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne 

zaštite na području Općine Molve u 2016. godini 

6. Zaključak o davanju suglasnosti na Zaključak Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ 

o oslobađanja duga Nine Gašparić 

Dnevni red je usvojen s 9 glasova „ZA“. 

Točka 1.  

Pitanja vijećnika 

Stjepan Fosić postavlja pitanje načelniku u vezi njegova ponašanja te tko je dao nalog 

ravnateljici vrtića u vezi naplaćivanja dugova. Također pita zašto je djelatnici dječjeg 

vrtića dan otkaz jer se radi o osobi koja dugo radi u vrtiću i treba joj vratiti radno mjesto 

i pomoći joj. Ponovo postavlja upit u vezi isplate naknada vijećnicima. Navodi da je do 

sada 45 milijuna došlo u Općinu Molve, 15 milijuna je potrošeno na „hladan pogon“ 15-

20 milijuna je potrošeno na subvencije, pita gdje je ostatak novca i koliki je stvarni dug. 

Potrošeno je 5 proračuna, a po petom proračunu, odnosno proračunu za 2017. godinu 

moraju se vratiti dugovi. 

Zdravko Ivančan smatra da se radi o osobnim komentarima i mišljenjima, a ne 

konkretnim pitanjima. Općina je javno i transparentno svakih 6 mjeseci donosila 

polugodišnje i godišnje izvještaje te se ništa ne skriva. Pad proračuna unatrag nekoliko 

godina je 30-35 milijuna kuna, nekad je bilo lakše planirati, planira se prema prethodnoj 

godini, a svake godine se dogodi pad rente bilo zbog manje cijene plina ili zbog 

obračuna. Ovo stanje se mora promijeniti jer je neodrživo. U prvih 6 mjeseci imali smo u 

plusu 1,8 milijuna kuna u odnosu na rashode, a u 9 mjeseci oko 2,5 milijuna kuna. Moli 

da mu g. Fosić u buduće postavi konkretna pitanja, a ne da iznosi svoje osobne poglede 

prema općini. 

Stjepan Fosić ponovo se javlja za riječ i navodi da načelnik troši svakodnevno 700-800 

kn na reprezentaciju. Za vrijeme njegova mandata je reprezentacija bila oko 70.000 

kuna godišnje. 

Zdravko Ivančan pita g. Fosića je li spreman odgovarati za klevete. Navodi da je 

reprezentacija općine smanjena s 300.000 kn na 130.000 kn godišnje. U trošak 

reprezentacije spadaju i Dani općine. 
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Mijo Kovaček upozorava obojicu da ovakve rasprave vode nakon vijeća, a sada se mogu 

postavljati pitanja. 

Zlatko Vargić postavlja pitanje u vezi potraživanja općine, je li bilo po tome što 

napravljeno, kakve mjere, obavijesti, kakvo je sada izvršenje za ovu godinu u pogledu 

istog, da li se stari dug potraživanja akumulira ili se obveze vraćaju, odnosno hoće li se 

raditi kompenzacije po tome. Također postavlja upit u vezi laptopa za vijećnika. 

Zdravko Ivančan navodi da se pokušava redovno naplatiti koliko je to moguće, poslane 

su opomene za komunalne naknade. Ne ide se s ovrhama, pokušava se naplatu vršiti 

mirnim putem. G. Jakoviću je poslan dopis da vrati laptop, međutim on se još nije 

odazvao, a g. Jaković bi trebao vratiti laptop na revers kojim je zadužen. Navodi da će se 

potruditi da mu se nabavi laptop kao i ostalim vijećnicima. 

Zlatko Vargić pita koliko će biti stavka prenesena u idući proračun.  

Zdravko Ivančan odgovara da se povrat kredita ne može staviti u proračun, kad ne 

znamo koliko bi to moglo biti. Neki postupci vjerojatno neće biti nikad niti naplaćeni. Kad 

je propala tvrtka g. Toša, trebalo se je upisati u stečajnu masu, odvjetnica je rekla da 

smo odustali nekoliko godina prije, od toga jer je to samo trošenje novca. Bilo je 

promašaja 2009. godine, ali i prije. Kad bude malo više vremena u siječnju i veljači, 

stavit će se na Odbor za financije i pred vijeće da se pronađe pozitivno rješenje. 

Stjepan Fosić smatra da g. Vargić nije pitao u vezi toga, već u vezi dugovanja osoba 

koje su bile za vrijeme njegova mandata pozivane i ponovo su potpisale da se slažu da 

su dužni i platili su dio radi toga da ne odu u zastaru. Pitanje nije bilo u vezi Toša. 

Smatra da su siromašniji vratili, a oni imućniji još nisu vratili sav dug. 

Zlatko Vargić pojašnjava da ga zanima kakvo je dnevno punjenje proračuna, od poreza 

na dohodak, komunalne naknada itd. te da li se i dalje akumulira dug te da li se o tome 

vodi briga. Potrebno je upozoriti svakog tko je dužan. 

Zdravko Ivančan odgovara da se ono što se može kompenzira sa subvencijama. Pitanje 

je u vezi starih dugovanja koliko naplata pravno košta. 

Stjepan Fosić pita, s obzirom da su dijeljene božićnice mještanima, je li se gledalo koji 

su dužni općini da se kompenzira, smatra da načelnik nije štitio interes općine. 

 

Točka 2.  

Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2016. 

godinu i  projekcija za 2017. i 2018. godinu s Planom razvojnih programa 

 

Zdravko Ivančan uvodno navodi da su na tragu planova iz prošlih godina, svi projekti 

koje smo pokrenuli, reciklažno dvorište, nerazvrstane ceste, bile su započeti i stavljene 

stavke u proračun kako bi se mogli javiti na natječaj, međutim Fond osim projektne 

dokumentacije, nije ništa raspisao, tako da se sve te mjere umanjuju ili na nulu ili na 

iznos za projektnu dokumentaciju. U investicije se nije išlo jer nije bilo novaca, osim u 

vezi pročistača, što je malo veći zahvat. 

Marina Džinić navodi da su knjiženja napravljena do početka 12. mjeseca uzevši u obzir 

prihodovana sredstva, s time da će još računi za 12. mjesec dolaziti do kraja siječnja. 

Postoje stvari koje su naručene te se očekuju do kraja godine, tu su još i troškovi režija 

koji će stići i druge obveze koje imamo sukladno sklopljenim ugovorima, te je temeljem 

toga. Osvrće se na najznačajnije stavke radi kojih je smanjen proračuna s 22.299.868 kn 

za 8.866.934,48 kn, pa je proračun ovim zadnjim izmjenama sveden na iznos od 

13.432.933,52 kn.  

Odgovara i na pitanje g. Vargića te navodi da prihodi od poreza pristižu redovito, Porezna 

uprava vrši naplatu prihoda. Od Porezne uprave u siječnju se zatraži izlist stavaka 
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potraživanja od pojedinih poreza da se vidi koliko je stvarno potraživanje od prihoda od 

poreza. U pogledu komunalne naknade, opomene su poslane i one se šalju redovito. 

Najviše se za komunalnu naknadu prihoduje od INA-e, a oko 110.000 kn od ostalih. Ove 

godine imali smo dosta prihoda od legalizacije, naplaćeno je do prosinca oko 95.000,00 

kn. Do prosinca, s osnove naknade za naplatu dugovanja po kreditima, naplaćeno je oko 

50.000 kuna. 

U skladu s proračunom za iduću godinu i njegovim projekcijama, korigirane su i stavke za 

2016. te projekcije za 2017. i 2018. godinu. Stavke koje su bile planirane u 2016. sada 

su uključene u proračun za 2017. godinu te su ili svedene na nulu ili smanjene: dodatna 

ulaganja na galeriji - uređenje prostora za etno zbirku, dodatno ulaganje na zgradi kino 

sale, sanacija pročistača, izgradnja sekundarne kanalizacije na Trgu braće Radića, 

izgradnja reciklažnog dvorišta, izgradnja nogostupa u Đurđevačkoj ulici i Ulici braće 

Novakovića, asfaltiranje i izgradnja nogostupa kod Trga braće Radića, asfaltiranje 

lokalnih nerazvrstanih cesta, gradnja kabelske javne rasvjete u ulicama Medvrti i braće 

Novakovića. Stavke subvencija također su svedene na nulu jer nije bilo raspisanih 

natječaja: poticanje pčelarstva, poticanje gospodarskih subjekata i zapošljavanje, 

poticanje mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, ispitivanje 

plodnosti tla, okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta, osiguranje usjeva, 

nasada i stoke, za premije osiguranja lovišta, za izradu projektne dokumentacije radi 

prijave na EU fondove, subvencije udomiteljima za opremanje objekata. 

Zlatko Vargić komentira koliko se proračun može promašiti i koliko nije realan. Radi se 

o minus 8 milijuna. Otpao je dio od fondova, znači oko 2 milijuna manje. Znači da nisu 

izvršene stavke koje su bile planirane za 2016. odnosno kod komunalne infrastrukture 

gdje je umanjenje za 6,5 milijuna, što govori da se ništa nije radilo. Niti da su stigla 

sredstva iz fondova, ne bi zakrpalo ono što je bilo planirano. Na zadnjim izmjenama 

trebalo je napraviti viziju kako će se proračun puniti i na temelju toga napraviti proračun 

za 2017. Smatra da je proračun kad se donosi neka reklama kojom se zavarava narod te 

smatra da je to i proračun za 2017. godinu. Svaki dio koji je u 2016. godini sada 

prekrižen, planiran je da će se ostvariti u idućoj godini. Navodi da su zakinute udruge, 

poljoprivreda, crkva. 

Zdravko Ivančan mišljenja je da je g. Vargić pogrešno iščitao, jer da je proračun 

umanjen za 9 milijuna radi EU fondova, tu su u pitanju kino sala, reciklažno dvorište i 

nerazvrstane ceste. Proračun za 2016. se je radio na osnovi 2015. godine. Da u ožujku 

nije došlo do smanjenja od oko 2,5 milijuna od rente, imali smo za toliko nedostatak 

sredstava. Udruge su dobivale po planu koji je bio iz prošlih godina, ali smo ga morali za 

30% umanjiti. Nijedna udruga nije imala kapitalne investicije osim ribiča iz Repaša i 

DVD-a Molve u vezi kamiona. Radi EU-fondova potrebno je bilo imati proračunsku stavku. 

Naši DVD dobivaju i više nego što su prije dobivali. Nijedna se udruga nije javila da ima 

kakvu radionicu za koju su joj potrebna sredstva, već samo za redovne potrebe. 

Stjepan Fosić smatra da su svi podnosili zahtjeve, od djece, vrtića, školskih nagrada, 

ljudi su digli ruke. Predlagao je da se proračun izmijeni na realnih 7-8 milijuna kuna. Tko 

će biti načelnik, morat će staviti proračun u okvire u kojima treba biti. Četiri godine se 

ništa nije napravilo na pročistaču, kanalizaciji Medvrtima, Marijanskoj, Trgu. Na 

pročistaču su stajali  kupljeni kandelaberi za cijele Medvrte, koliko zna ostala su samo 2, 

gdje su oni završili. Ako je renta pala, proračun se je trebao posložiti prema 

mogućnostima. 

Zdravko Ivančan navodi da subvencija nije bilo, osim za osjemenjivanje. Rješavamo 

kredit, a nemamo trafostanicu, upućuje na trafostanicu kod farme g. Jakovića. 

Mijo Kovaček sagledava koliko je proračun realno ostvariv u prihodovnoj i rashodovnoj 

strani. Promatrajući nacrt za 2016. i 2017. godinu u prihodovnoj strani, komentira da su 

realizirani prihodi za prvih 9 mjeseci od 7.1 milijuna kuna. Da i po milijun kuna dođe 

mjesečno ovih zadnjih mjeseci, to je ispod 10 milijuna. Proračun će završiti prenesenim 

obavezama i zanima ga koliki će biti manjak za 2017. godinu. Prihoda realno nema. 
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Zdravko Ivančan odgovara da je bilo rečeno da će se ugasiti Selsko komunalno društvo 

jer će ići preustroj, pa nije bilo dozvoljeno, a djelatnici bi došli pod općinu. 

Stjepan Fosić odgovara da djelatnici najmanje koštaju općinu, a on najviše. 

Mijo Kovaček ponovo upozorava da se osobne stvari ne rješavaju na sjednici vijeća. 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 2 glasa 

„UZDRŽANI“  donijelo 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2016. godinu i  projekcije za 2017. 

i 2018. godinu s Planom razvojnih programa 

 

Točka 3.  

Razmatranje i donošenje izmjena Programa javnih potreba na području Općine 

Molve u 2016. godini i to: 

3.1. Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Molve u 2016. godini  

3.2. Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2016. godini 

3.3. Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Molve u 2016. godini 

3.4. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Molve u 2016. godini 

3.5. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 

području Općine Molve u 2016. godini 

3.6. Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi 

na području Općine Molve u 2016. godini 

3.7. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine 

Molve u 2016. godini 

3.8. Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području 

Općine Molve u 2016. godini 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 1 

glasom „UZDRŽAN“  donijelo 

 

Programe o izmjenama Programa i plana javnih potreba na području Općine 

Molve u 2016. godini 

 

Točka 4.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

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

prosinca 2016. godine 

 

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

glasom „UZDRŽAN“ donijelo 
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Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za 

razdoblje od 1. studenog do 31. prosinca 2016. godine 

Točka 5.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne 

zaštite na području Općine Molve u 2016. godini 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 9 glasova „ZA“ donijelo 

Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Molve u 2016. godini 

 

Točka 6.  

Zaključak o davanju suglasnosti na Zaključak Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ o oslobađanja duga Nine Gašparić 

 

Stjepan Fosić pita je li to od 2012. godine te mu je odgovoreno da nije, već sada. 

Zdravko Vargić moli da se navede u ovakvim slučajevima razlog. 

Zlatko Senjan pojašnjava da su njezinu zamolbu i obrazloženje dobili na Upravnom 

vijeću Dječjeg vrtića. Navedena osoba je dobila otkaz. 

Marina Džinić objašnjava da se ne radi samo o otpisu duga, već i oslobađanju plaćanja 

participacije za cijelu pedagošku godinu 2016/2017. Njezin dug je bio 1.500,00 kn koji je 

imala za 5 mjeseci u 2016. godini (od po 300,00 kn), a ujedno se oslobađa i još do kraja 

godine. 

Stjepan Fosić pita što ako se u međuvremenu zaposli, nitko nije protiv takvih stvari. 

Zdravko Ivančan smatra da bi trebalo napraviti program da se i drugim samohranim 

roditeljima omogući oslobađanje plaćanja vrtića.  

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 9 glasova „ZA“ donijelo 

Zaključak o davanju suglasnosti na Zaključak Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ o oslobađanju duga Nine Gašparić 

 

Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 10.20 sati. 

KLASA: 021-05/16-01/14 

URBROJ: 2137/17-16-2 

U Molvama, 29. prosinac 2016. 

 

ZAPISNIČAR        PREDSJEDNIK VIJEĆA 

(po tonskom zapisu) 

___________________      _____________________ 

 

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


