ZAPISNIK
sa 49. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve
održane 10. veljače 2017. godine
Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, na Trgu kralja Tomislava 32, u sali za
sastanke.
Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/1, URBROJ: 2137/17-17-1 od
6. veljače 2017. godine.
Sjednicu je u 09,10 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mijo Kovaček.
Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mijo Kovaček, predsjednik vijeća
Spomenka Žufika,
Zlatko Senjan,
Zlatko Vargić,
Marina Ivančan,
Siniša Frančić,
Ivan Tuba,
Zlatko Popec

Sjednici nisu bili prisutni:
9. Stjepan Fosić
10. Ivan Molnar
11. Dražen Kolarić
Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni:
1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve
2. Mirjana Matoš, pročelnica
Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 49. sjednice
Općinskog vijeća nazočno 8 članova Općinskog vijeća te da vijeće može pravovaljano
odlučivati.
Predsjednik vijeća pozvao je članove Općinskog vijeća da iznesu svoje primjedbe
na zapisnik sa 48. sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 48. sjednice općinskog Vijeća.
Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 48.
sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći
DNEVNI RED
1. Pitanja vijećnika
2. Odluka o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih
članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja
2017. godine do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju
redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave
3. Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete s područja Općine
Molve rođeno u 2017. godini
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4. Odluka o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja
Općine Molve za školsku godinu 2015/2016.
5. Odluka o najvišem dopuštenom iznosu potpora Općine Molve u 2017. godini
6. Odluka o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na
trihinelu u 2017. godini
7. Odluka o potporama za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke
8. Odluka o suzbijanju zaraznih bolesti putem odstrela grabežljivaca
9. Odluka o potpori proljetne sjetve poljoprivrednicima s područja Općine Molve za
2017. godinu
10. Odluka o izmjeni Odluke o subvencioniranju troškova ozakonjenja nezakonito
izgrađenih zgrada na području Općine Molve
11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju troškova nabave radnih bilježnica i
dijela udžbenika za učenike Osnovne škole Molve u školskoj godini 2016./2017.
12. Razmatranje i donošenje Zaključka o prethodnoj suglasnosti na prijedlog odluke
načelnika o financiranju Programa Nogometnog kluba Mladost Molve za 2017. godinu
13. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje financijske
izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2016. godinu
14. Zaključak o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa za Tuba Darka
15. Zaključak o davanju suglasnosti na Zaključak Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“
o oslobađanja duga Dijane Kiš

Zlatko Vargić primjećuje da su u dnevnom redu razne odluke o budućim i bivšim
isplatama te nema jasnu sliku što je još preostalo za isplatiti od bivših odluka. Predlaže
da se u toku vijeća izlista po kontima koliko je ostalo zaostataka po subvencijama, za
pomoći za školovanje, da li je ostalo za udruge, koliko je ostalo za naknade vijećnika i td.
Ako ne danas da se za sljedeći saziv isprinta koliko je preostalo dugovanja.
Zdravko Ivančan odgovara da ima još repova i iz 2012. godine, 2 milijuna kuna se
prenosi, plaća se koliko se stiže. Veliki dio stavaka je plaćen. Za političke stranke će se
isplatiti čim to financijska sredstva omoguće. Mnoge općine to niti ne isplaćuju jer
nemaju iz čega. Vijećničke naknade isto nisu plaćene godinu dana jer je bio preveliki pad
proračuna. Jednokratne pomoći za novorođenu djecu se isplaćuju, idu svojim tokom, za
prošlu godinu većim dijelom je plaćeno, moramo donijeti novu odluku za ovu godinu. Za
učenike i studente je sve plaćeno, nema dugovanja. Za umjetno osjemenjivanje za 2016.
godinu zahtjevi koji su zaprimljeni su isplaćeni, a novi će se isplatiti 2017. godine. Za
radne bilježnice i knjige nismo imali sredstava, stoga je isplata prebačena na ovu godinu.
Dobit ćete izvješće što nije plaćeno na nekom od drugih vijeća. Sada se rade obračuni za
2016. godinu.
Mijo Kovaček traži da se za sljedeću sjednicu općinskog vijeća pripreme obveze koje su
ostale nepodmirene.
Mirjana Matoš napominje da je do 15.2. rok za objavu godišnjih financijskih izvještaja
koji su sada u izradi i bit će objavljeni na internetu.
Dnevni red je usvojen sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom „UZDRŽANI“.
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Točka 1.
Pitanja vijećnika
Pitanja nije bilo.
Točka 2.
Odluka o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka i
nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve za razdoblje
od 1. siječnja 2017. godine do stupanja na snagu odluke Vlade Republike
Hrvatske o raspisivanju redovitih izbora za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Mirjana Matoš pojašnjava da se s obzirom na predstojeće izbore ne može predvidjeti
sastav vijeća, pa se donosi odluka od 1. siječnja do stupanja na snagu odluke o
raspisivanju izbora. Načelnik je predvidio da se za političke stranke, razmjerno tom
razdoblju isplate sredstva kao i prošle godine, stoga bi bilo 1.500,00 kuna po vijećniku,
uvećano za 10% za dvije osobe ženskog spola.
Zlatko Vargić pita da li se do 30.6. namjerava isplatiti za 2017. te da li će biti isplate i
za protekle godine.
Zdravko Ivančan odgovara da će se za 2016. godinu plaćati dok bude mogućnost.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom „UZDRŽANI“ donijelo
Odluku o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka i
nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve za razdoblje
od 1. siječnja 2017. godine do stupanja na snagu odluke Vlade Republike
Hrvatske o raspisivanju redovitih izbora za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Točka 3.
Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete s područja
Općine Molve rođeno u 2017. godini

Zdravko Ivančan pojašnjava da je odluka na tragu prošlih godina. Lani je rođeno oko
30-toro djece, ovo se pokazalo pozitivnom mjerom jer je s 11 djece prije nekoliko godina
poraslo na 20 i sad 30 novorođene djece. To je mogućnost da se mladi zadrže na
području Općine Molve i mogućnost da se otvore nova radna mjesta. Uvjet je da budu 2
godine žitelji na području Općine Molve. S time je povezan i vrtić koji zadržava
zaposlene, isto kao i škola.
Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“ donijelo
Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete s područja
Općine Molve rođeno u 2017. godini
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Točka 4.
Odluka o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja
Općine Molve za školsku godinu 2015/2016.
Zdravko Ivančan obrazlaže da nije bio raspisivan natječaj dok nije sve bilo isplaćeno iz
2014/2015. godine, u siječnju je isplaćena zadnja rata. Pomoć za đake je 400,00 kuna
mjesečno, a za studente 700,00 kuna, ti su iznosi predloženi Odboru za prosvjetu.
Pokušavamo za prošlu školsku, odnosno akademsku godinu nagraditi đake i studente, a
oni koji idu u viši razred dobivaju sredstva da se mogu školovati. Ovo je bespovratna
pomoć, a to nema gotovo niti jedna općina niti grad, već daju kredite.
Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“ donijelo
Odluku o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja
Općine Molve za školsku godinu 2015/2016.
Točka 5.
Odluka o najvišem dopuštenom iznosu potpora Općine Molve u 2017. godini
Zdravko Ivančan obrazlaže da je za naše OPG-e i obrtnike, trgovačka društva, iznos
godišnje subvencije od strane Općine Molve ne može biti veći od 35.000,00 kuna,
odnosno 115.000,00 kuna u razdoblju od 2015-2017. godine. Svi će morati, ako su dobili
od neke druge strane, potpisati izjavu ako jesu ili nisu dobili kakvu subvenciju, inače će
morati vratiti sredstva u državni proračun.
Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“ donijelo
Odluku o najvišem dopuštenom iznosu potpora Općine Molve u 2017. godini
Točka 6.
Odluka o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na
trihinelu u 2017. godini

Zdravko Ivančan pojašnjava da su 2016. godine isplaćene sve subvencije za
osjemenjivanje do 6. mjeseca, ovih idućih 6 mjeseci isplatit će se u veljači. Ove godine je
prijedlog za prvo osjemenjivanje junica i krava 250,00 kuna. Prije se je trošilo oko
250.000,00 kuna, a prošle godine je bilo oko 110-120.000,00 kuna. To je veliki pad, je li
tu problem i manji broj stoke i zatvaranje farmi. Trebalo bi povećati stočni fond. Predlaže
da se za umjetno osjemenjivanje nazimica i krmača odobri 115,00 kuna, a za držanje
krmača 150,00 kuna za one koji imaju svoje neraste i ne koriste uslugu umjetnog
osjemenjivanja. Nada se da ćemo barem zadržati postojeće stanje.
Zlatko Vargić pita da li je u ovom proračunu predviđeno plaćanje za 2016. te da li su
predviđena dovoljna sredstva ako se bude isplaćivalo i za 2016. i 2017. Da ne bi
raspravljali i odobrili, a nećemo isplatiti, kome će to ostati, za iduću godinu? Trebalo bi se
držati u okvirima i isplaćivati koliko je moguće za godinu za koju je odluka donijeta.
Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“ donijelo
Odluka o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na
trihinelu u 2017. godini

4

Točka 7.
Odluka o potporama za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke

Zdravko Ivančan uvodno navodi da prošle godine nismo imali ovakvu odluku te bi bilo
dobro da se OPG-ima i lovcima pomogne s financiranje do 40% premije osiguranja. To je
pokušaj da potaknemo OPG-e da osiguraju imovinu i ne ovise o proračunu i EU. Proteklih
godina bilo je nekoliko tuča, mrazeva i bolesti. Pomognut će se i lovačkom društvu za
osiguranje lovišta.
Zlatko Vargić pita postoji li takva stavka u proračunu, a načelnik odgovara da postoji, s
tim da se sredstva daju unazad nakon što je polica plaćena.
Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“ donijelo
Odluku o potporama za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke

Točka 8.
Odluka o suzbijanju zaraznih bolesti putem odstrela grabežljivaca

Zdravko Ivančan obrazlaže da zbog učestalog i povećanog javljanja mještana da su
prije svega lisice, a sad se pojavljuju i čagljevi, poklali perad, komunalni redar je morao
ići van, lisice hodaju po Molvama. Razmišljalo se je o zdravlju žitelja te predlaže da se za
svaku odstrijeljenu lisicu i čaglja plati po 100,00 kuna, a najviše 1.000,00 kuna po
jednom lovcu koji mora biti s područja Općine Molve, a svaki odstrel mora biti registriran
i papirnato zaveden.
Zlatko Vargić smatra da je to pozitivno i da društva čine koliko mogu, naše društvo je
odstrelilo dosta lisica, međutim problematika je na većim lovozakupnicima poput Šuma i
uvijek dolazi do svježih migracija prema selu. Nailazili smo na problematiku zbrinjavanja
prilikom predaje lešina veterinarskim stanicama.
Mirjana Matoš pojašnjava da se traži da lovci dostave zapisnik s potvrdom lovačkog
društva da je odstrel izvršen ove godine na području Općine Molve.
Zdravko Ivančan se nadovezuje da će se intenzivno pokušati obratiti ministarstvu da
nam se omogući da se donese nova uredba o koncesiji i da se prepusti lovačkim
društvima, ali da granice našeg lovišta budu veličine Općine Molve. Zajednički će se
pokušati s Novim Virjem i Golom kako bi se moglo kvalitetnije upravljati i gospodariti
lovištima i vršiti pravovremene odstrele životinja koje rade štete. Kod nas jako malo
rade, nisam vidio da hrane životinje, niti da imaju čeke.
Ivan Tuba navodi da ne zna da li molvarska lovačka udruga ima u lovno-gospodarskoj
osnovi čaglje. Da se ne subvencionira nešto što se ne smije odstrijeliti. Odluku treba
donijeti u skladu s lovno-gospodarskom osnovom LD Fazan. Kad lovac ide, na dozvoli za
odstrel piše da za taj dan ima dozvolu za odstrel npr. zec, lisica, jarebica, pa bi trebalo
točno pisati čagalj, odnosno naziv divljači koja se upucava, a ne može se pisati ako ga
nema u lovno-gospodarskoj osnovi. Ministarstvo treba dozvoliti koliko se čagljeva smije
upucati.
Zdravko Ivančan odgovara da lovci moraju donijeti papir o zbrinjavanju, ne mogu
zbrinuti nešto, ako ne smiju odstreliti.
Ivan Tuba smatra kao da se onda sugerira, odnosno navodi na krivolov.
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Zdravko Ivančan odgovara da lovac ne može donijeti zapisnik ako ne smije odstrijeliti
životinju, on će snositi konsekvence.
Sjednicu privremeno napušta vijećnik Ivan Tuba te se vraća pod točkom 9.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo
Odluku o suzbijanju zaraznih bolesti putem odstrela grabežljivaca

Točka 9.
Odluka o potpori proljetne sjetve poljoprivrednicima s područja Općine Molve za
2017. godinu

Zdravko Ivančan navodi da 2016. godine nismo imali ovakvu odluku jer nije bilo
mogućnosti isplaćivati. U proračunu je osigurano 200.000,00 kuna i u planu je da se
subvencioniraju proljetne kulture. Maksimalni iznos po jednom OPG-u je 2.000,00 kuna,
na javni poziv mogu se javiti od 15.3. do 5.5.2017. godine. Potpora će se isplatiti do
kraja godine.
Mijo Kovaček u odluci ne vidi koja će dokumentacija biti potrebna, a pročelnica
odgovara da će se to staviti u javni poziv, kao i prošli put. Mijo Kovaček smatra da bi rok
možda trebao biti do 15.5. do okončanja zakonskog roka za podnošenje zahjeva.
Načelnik predlaže da se samo odluka nadopuni s prilozima koji će se tražiti uz zahtjev.
Mijo Kovaček navodi da se zahtjevi mogu podnositi i kasnije, ali to država penalizira s 1%
dnevnog kašnjenja.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasa „UZDRŽANI“
donijelo
Odluku o potpori proljetne sjetve poljoprivrednicima s područja Općine Molve za
2017. godinu

Točka 10.
Odluka o izmjeni Odluke o subvencioniranju troškova ozakonjenja nezakonito
izgrađenih zgrada na području Općine Molve
Zdravko Ivančan navodi da se samo radi o produženju roka za podnošenje zahtjeva za
legalizaciju do kraja 2017. godine jer još uvijek nisu donijeta za sve rješenja.

Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“ donijelo
Odluku o izmjeni Odluke o subvencioniranju troškova ozakonjenja nezakonito
izgrađenih zgrada na području Općine Molve
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Točka 11.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju troškova nabave radnih
bilježnica i dijela udžbenika za učenike Osnovne škole Molve u školskoj godini
2016./2017.

Zdravko Ivančan obrazlaže da nije bilo moguće zadužiti prošlogodišnji proračun jer su
financijska sredstva toliko pala, da nije bilo moguće isplatiti te predlaže da se to sada
isplati u tekućoj godini. Radi se približno o iznosu od 35.000,00 kuna.
Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“ donijelo
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju troškova nabave radnih
bilježnica i dijela udžbenika za učenike Osnovne škole Molve u školskoj godini
2016./2017.

Točka 12.
Razmatranje i donošenje Zaključka o prethodnoj suglasnosti na prijedlog odluke
načelnika o financiranju Programa Nogometnog kluba Mladost Molve za 2017.
godinu
Zdravko Ivančan obrazlaže da do 70.000,00 kuna može donositi sam odluke, a iznad uz
suglasnost vijeća, stoga moli vijeće da odobri 180.000,00 kuna NK Mladosti.
Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“ donijelo
Zaključak o prethodnoj suglasnosti na prijedlog odluke načelnika o financiranju
Programa Nogometnog kluba Mladost Molve za 2017. godinu

Točka 13.
Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje
financijske izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2016. godinu

Mirjana Matoš ukazuje da su uz ovu točku bile priložene bilješke koje sadrže
obrazloženje izvještaja.
Zdravko Ivančan ukazuje da su obveze na kraju 2016. godine bile 38.419,00 kuna, dio
je bio prenijet i iz prošle godine.
Pod ovom točkom privremeno je odsutna vijećnica Spomenka Žufika.
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo
Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnje financijske izvještaje Dječjeg
vrtića „Pčelica“ Molve za 2016. godinu
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Točka 14.
Zaključak o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa za Tuba Darka

Mirjana Matoš pojašnjava da je g. Tuba rekonstruirao poljoprivredne građevine: staju,
nadstrešnicu i spremište poljoprivrednih proizvoda. U listopadu mu je izdano rješenje za
plaćanje komunalnog doprinosa za ukupni obujam od 2.533,33 m3, na iznos od 5.066,74
kuna. Gospodin je podnio zamolbu da ga se oslobodi plaćanja doprinosa. Prema Odluci o
komunalnom doprinosu postoji mogućnost da se obveznika oslobodi ako su takve
građevine od interesa za Općinu Molve. Prijedlog načelnika je da ga se u cijelosti oslobodi
plaćanja komunalnog doprinosa.
Zdravko Ivančan navodi da se je to radilo i prije za OPG-e po programima, to je u
skladu s potporama i ulazi u ukupni iznos. Nada se da će biti i više poljoprivrednika i
obrtnika koji bi nešto gradili. Za ovakve namjene smatra da je to u redu, da im se olakša
poslovanje.
Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“ donijelo
Zaključak o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa za Tuba Darka

Točka 15.
Zaključak o davanju suglasnosti na Zaključak Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
„Pčelica“ o oslobađanja duga Dijane Kiš

Mijo Kovaček navodi da je u materijalima zamolba Dijane Kiš kao i zaključak Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića.
Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“ donijelo
Zaključak o davanju suglasnosti na Zaključak Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
„Pčelica“ o oslobađanja duga Dijane Kiš

Zdravko Ivančan moli da uđe u zapisnik da se pod točkom potpore za proljetnu sjetvu
nadopiše da se radi o iznosu stavke od 200.000,00 kuna.

Budući da je dnevni red bio iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 10.12
sati.
KLASA: 021-05/17-01/1
URBROJ: 2137/17-17-2
Molve, 10. veljače 2017.
ZAPISNIČAR
Mirjana Matoš

PREDSJEDNIK VIJEĆA

___________________

_____________________

8

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