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ZAPISNIK 

s 50.  sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 17. ožujak 2017. godine 

 

 

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

sastanke. 

          Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/2, URBROJ: 2137/17-17-1 od 

13. ožujka 2017. 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. Marina Ivančan, 

4. Siniša Frančić, 

5. Ivan Tuba, 

6. Zlatko Popec 

 

Sjednici nisu bili prisutni: 

7. Zlatko Senjan 

8. Stjepan Fosić 

9. Zlatko Vargić 

10. Dražen Kolarić 

11. Ivan Molnar 

 

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 50. sjednice 

Općinskog vijeća nazočno 6 članova Općinskog vijeća te da vijeće može pravovaljano 

odlučivati.  

Predsjednik vijeća pozvao je članove Općinskog vijeća da iznesu svoje primjedbe 

na zapisnik sa 49. sjednice Općinskog vijeća. 

 Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 49. sjednice općinskog Vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 49. 

sjednice Općinskog vijeća. 

  

Općinski načelnik je predložio dopunu dnevnog reda novom točkom radi imenovanja 

članova skupštine Selskog komunalnog društva Molve d.o.o. 

Predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći 

 

DNEVNI RED 

1. Pitanja vijećnika 

2. Razmatranje i donošenje suglasnosti na 

2.1. Godišnje financijske izvještaje Proračuna Općine Molve za razdoblje 01. siječnja 

do 31. prosinca 2016.  godine 

2.2. Konsolidirane Financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 01. siječnja do 

31. prosinca 2016.  godine 
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3. Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj - 

prosinac 2016. godine 

4. Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o izvršenju Programa gradnje 

objekata i uređaja  komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2016. 

godini 

5. Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o izvršenju Programa održavanja 

komunalne  infrastrukture na području Općine Molve u 2016. godini 

6. Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o korištenju sredstava proračunske 

zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje siječanj - veljača 2017. godine 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti Selskom komunalnom društvu 

d.o.o. Molve za sklapanje ugovora s Udrugom Drava-Sava 

8. Razmatranje i donošenje Zaključka po zamolbi Vladimira Kolara 

9. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Skupštine 

Selskog komunalnog društva Molve d.o.o. 

Dnevni red je usvojen sa 6 glasova „ZA“. 

Točka 1.  

Pitanja vijećnika 

Pitanja nije bilo. 

Točka 2.  

2.1. Razmatranje i donošenje suglasnosti na Godišnje financijske izvještaje 

Proračuna Općine Molve za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2016.  godine 

 

Mirjana Matoš ukratko izlaže sadržaj izvještaja, uspoređujući podatke navedene na 

referentnoj stranici za 2015. i 2016. godinu. Ukupni prihodi i primici u 2015. iznosili su 

11.091.421 kn, a u 2016. 9.209.870.732 kn, dok su ukupni rashodi i izdaci u 2015. 

iznosili 12.150.846 kn, a u 2016. 9.358.732 kn. Manjak prihoda i primitaka u 2016. 

godini iznosi 148.862 kn. Ukupna vrijednost imovine u 2016. godini iznosila je 

104.842.688 kn. Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 3.905.091 

kn, a na kraju izvještajnog razdoblja iznosilo je 4.048.885 kn. Ukupni iznos obveza za 

rashode poslovanja iznosio je 1.693.332 kn. 

 

Zdravko Ivančan pojašnjava da je stanje ovih 4 milijuna obveza radi prenošenja 

obveza iz godine u godinu, u tome je sadržan okvirni kredit. Od 2015. godine odluke za 

pomoći se knjiže kao obveze, tu su i također izdane zadužnice. Navodi da su obveze 

slične onima iz 2012. godine. Obveze se pokušavaju smanjiti iz godine u godinu, ali je bio 

preveliki pad proračuna, zbog pada rente, što uvelike otežava poslovanje. Kako sredstva 

pristižu od rente, rješavaju se i obveze. Veliki su i troškovi održavanja. Očekuje se da će 

renta ove godine porasti te se nada da će na kraju godine biti i pozitivna bilanca. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ usvojilo 

Godišnje financijske izvještaje Proračuna Općine Molve za razdoblje 01. siječnja 

do 31. prosinca 2016.  godine 
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2.2. Razmatranje i donošenje suglasnosti na Konsolidirane Financijske 

izvještaje Općine Molve za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.  

godine 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ usvojilo 

Konsolidirane Financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 01. siječnja 

do 31. prosinca 2016.  godine 

 

Točka 3.  

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o radu načelnika za razdoblje 

srpanj - prosinac 2016. godine 

 

Zdravko Ivančan pojašnjava da je izvještaj na tragu rješavanja imovinsko-pravne 

problematike u vezi cesta, pripreme projektne dokumentacije za mjere 7.2. i 7.4., 

legalizacije općinskih objekata. Konačno smo uspjeli prijaviti neke projekte, prijavljene su 

u prosincu nerazvrstane ceste. Tu su i projekti DVD Repaš i Molve Grede te naša kino 

sala. Pokrenuta je adaptacija dječjeg vrtića – za obnovu fasade i krovišta i prijavljeno je 

na natječaj u veljači. Radilo se je na način da su se odluke vijeća izvršavale kako su 

dolazila proračunska sredstva. Poziva vijećnike da mu postave pitanja ako ih što 

detaljnije zanima iz priloženog izvještaja. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ donijelo 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 

2016. godine 

 

Točka 4.  

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o izvršenju Programa gradnje 

objekata i uređaja  komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2016. 

godini 

Mirjana Matoš navodi da su prošle godine u programu gradnje bila planirana sredstva 

od 830.000,00 kuna, no utrošeno je 2.500,00 kuna u svrhu izrade zahtjeva za ishođenje 

mišljenja Ministarstva zaštite i okoliša i prirode za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstanih 

cesta na području Općine Molve“. Nadali smo se da će biti ranije raspisan natječaj za 

rekonstrukciju nerazvrstanih cesta. Na natječaj koji je bio raspisan krajem godine smo se 

javili, ali s obzirom da još nismo dobili na našu prijavu ikakav odgovor, sredstva nisu bila 

utrošena, osim vezano za ishođenje mišljenja ministarstva. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ donijelo 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  

komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2016. godini 
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Točka 5.  

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o izvršenju Programa 

održavanja komunalne  infrastrukture na području Općine Molve u 2016. godini 

Mirjana Matoš navodi da smo planirali 61.000,00 za skupljanje i odvoz komunalnog 

otpada s javnih površina, a potrošili 52.483,50 kuna, za sanaciju divljih deponija planirali 

smo 10.000,00 kuna, a potrošili 4.731,25 kuna. Za održavanje čistoće i uređenje 

prometnih i zelenih površina planirano je 616.575,00 kuna, a realizirano je 602.346,43 

kuna, za nabavu repromaterijala, cvijeća, drveća, ukrasnih sadnica i cvijetnjaka planirano 

je 10.000,00 kuna, a realizirano 1.737,00 kuna. Za uređenje dječjih igrališta planirano je 

20.000,00 kuna, a realizirano 9.395,63 kuna. Za redovito i  izvanredno održavanje 

nerazvrstanih cesta i poljskih puteva planirano je 160.000,00 kuna, a realizirano je  

145.403,10 kuna. Za održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane 

pokojnika u naseljima Molve  i Repaš planirano je 30.000,00 kuna, a realizirano je 

30.369,50 kuna. Za održavanje spomen-obilježlja na grobljima planirano je 3.000,00 

kuna, ali sredstva nisu bila utrošena. Za popravak i zamjenu  rasvjetnih tijela planirano 

je 63.000,00 kuna, a realizirano je 49.867,84 kuna, za troškove električne energije za 

rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih 

cesta planirano je 207.000,00 kuna, a realizirano je 205.456,32 kuna te je za prigodno 

ukrašavanje javnih površina  planirano 10.000,00 kuna, a potrošeno 13.445,00 kuna. Za 

usluge tekućeg i investicijskog održavanja pročistača planirano je 20.000,00, ali nisu bila 

utrošena sredstva. Za radove na uređenju kanala planirano je 19.300,00 kuna, a 

realizirano je 10.000,00 kuna. Ukupno je za program održavanja komunalne 

infrastrukture za 2016. godinu bilo planirano 1.279.375,00 kuna, a potrošeno je 

1.157.736,47 kuna. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ donijelo 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne  

infrastrukture na području Općine Molve u 2016. godini 

 

Točka 6.  

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o korištenju sredstava 

proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje siječanj - veljača 2017. 

godine 

 

Mirjana Matoš navodi da je načelnik obvezan dostavljati vijeću redovita izvješća o 

korištenju sredstava proračunske zalihe, stoga se izvješćuje vijeće da u siječnju i veljači 

ove godine nije bilo trošenja s ove stavke. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ donijelo 

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe 

Proračuna Općine Molve za razdoblje siječanj - veljača 2017. godine 
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Točka 7.  

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti Selskom komunalnom 

društvu d.o.o. Molve za sklapanje ugovora s Udrugom Drava-Sava 

 

Zdravko Ivančan uvodno navodi da je bio raspisan javni poziv za iskazivanje interesa, 

upućen obrtnicima, tvrtkama i ostalim subjektima, zainteresiranim da se uključe u 

gradnju hale. Na natječaj se je javila Udruga Drava-Sava. Također je bio raspisan i 

natječaj za gradnju I. faze i najpovoljniji ponuditelj su bile Komunalije iz Đurđevca. 

Početkom travnja bi se trebala početi graditi hala. Plan je da nakon otprilike 50% otplate 

cjelokupnog iznosa najma, da tada taj zainteresirani subjekt može postati suvlasnik, ali 

ne više od 2/3 nekretnine. Uvjet je da i dalje ima registriranu djelatnost. Ujedno će i 

Selsko komunalno društvo tu imati svoje prostorije za obavljanje svoje djelatnosti. 

Udruga je ponudila 350.000,00 kuna na godišnjem nivou plus PDV. Do sada nismo imali 

ovakvu situaciju da se ulaže u zone kroz traženje partnerstva, odnosno suvlasništva. 

Predlaže da se Selskom komunalnom društvu da suglasnost za sklapanje ugovora s 

Udrugom. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 5 glasova „ZA“ i 1 glasom „UZDRŽANI“  

donijelo 

 

Odluku o davanju suglasnosti Selskom komunalnom društvu d.o.o. Molve za 

sklapanje ugovora s Udrugom Drava-Sava 

(Marina Ivančan je bila suzdržana iz razloga što je zaposlena u udruzi) 

 

 

Točka 8.  

Razmatranje i donošenje Zaključka po zamolbi Vladimira Kolara 

 

Zdravko Ivančan obrazlaže da je obitelj g. Kolara 2013. godine dobila pozajmicu od 

30.000,00 kuna, koju su oni vraćali kako su imali sredstava. Ovom zamolbom mole da im 

se otpiše kamata, a izvršili bi jednokratnu isplatu preostalog iznosa pozajmljenih 

sredstava. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ donijelo 

Zaključak o usvajanju zamolbe Vladimira Kolara 

 

 

Točka 9.  

Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova 

Skupštine Selskog komunalnog društva Molve d.o.o. 
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Zdravko Ivančan predlaže da se donese rješenje kojim bi predsjednik skupštine bio 

načelnik, a za članove Mijo Kovaček, Spomenka Žufika, Zlatko Popec i Marina Ivančan. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ donijelo 

 

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Skupštine Selskog komunalnog 

društva Molve d.o.o. 

 

 

 

Budući da je dnevni red bio iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 9.40 sati. 

KLASA: 021-05/17-01/2 

URBROJ: 2137/17-17-2 

Molve, 17. ožujka 2017. 

 

ZAPISNIČAR        PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Mirjana Matoš         

___________________      _____________________ 

 

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


