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ZAPISNIK 

s 51.  sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 31. ožujka 2017. godine 

 

 

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

sastanke. 

          Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/3, URBROJ: 2137/17-17-1 od 

27. 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. Zlatko Popec 

6. Zlatko Senjan 

7. Ivan Tuba 

 

Sjednici nisu bili prisutni: 

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 

3. Marina Džinić, viši savjetnik za proračun i financije 

 

           Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 51. sjednice 

Općinskog vijeća nazočno 7 članova Općinskog vijeća te da vijeće može pravovaljano 

odlučivati.  

Predsjednik vijeća pozvao je članove Općinskog vijeća da iznesu svoje primjedbe 

na zapisnik sa 50. sjednice Općinskog vijeća. 

 Predsjednik daje na donošenje zapisnik s 50. sjednice općinskog Vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 50. 

sjednice Općinskog vijeća. 

  

Općinski načelnik je predložio dopunu dnevnog reda novom točkom povodom zamolbe 

Damira Rakačića i Natalije Židovec 

Predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći 

 

DNEVNI RED 

1. Pitanja vijećnika 

2. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2017. godinu i  
projekcija za 2018. i 2019. godinu s Planom razvojnih programa 

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

infrastrukture na području Općine Molve u 2017. godini 

3.2. Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2017. godini 

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

Molve u 2017. godini 

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

Molve u 2017. godini 

4. Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Molve za 

2016. godinu s izvršenjem Plana razvojnih programa 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o nabavi jednostavne vrijednosti 

6. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom Općine Molve za 2016. godinu 

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

komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora: 

7.1. održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Molve u trajanju od 2 godine 

7.2. malčiranje javnih površina na području općine Molve u trajanju od 2 godine 

7.3. zimske službe na području Općine Molve za razdoblje od 15.11.2017. do 

15.03.2018. godine 

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

području Općine Molve 

9. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih 

potreba u socijalnoj skrbi na području Molve u 2016. godini 

10. Razmatranje i donošenje Zaključka po zamolbi Rakačić Damira i Natalije Židovec 

Dnevni red je usvojen sa 7 glasova „ZA“. 

Točka 1.  

Pitanja vijećnika 

Pitanja nije bilo. 

Točka 2.  

Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2017. 

godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu s Planom razvojnih programa 

 

 

Zdravko Ivančan pojašnjava da se je u ove izmjene proračuna uvrstio manjak iz 2016. 

godine te najavljuje moguće povećanje rudne rente te mogućnost povrata od strane HEP-

a na 0,50 kuna, o čemu se razmatra u Vladi te se nada da će se iz toga podmiriti 

postojeće obveze. Neke stavke na kraju godine su povećane i stoga ovaj rebalans ide u 

smjeru da se to pokrije. Najznačajnije nove stavke su izrada projektne dokumentacije za 

gradnju hale u zoni Brzdeljeva, planira se 100.000,00 kn, a očekuje se i povrat od 

županije. Kad stigne suglasnot od ŽUC-a, planira se izgradnja nogostupa i rasvjete u Ulici 

braće Novakovića, iznos je povećan na 190.000,00 kn. U planu je raspisivanje natječaja 

za radove na galeriji, njeno pretvaranje u etno zbirku. Ukupan iznos radova je 

197.000,00 kuna te je ostalo za izradu dokumentaciju. U planu je da dobijemo 50% 

povrata sredstava od županije. Za izgradnju nogostupa u Đurđevačkoj ulici planira se 

200.000,00 kuna te se isto planira dobiti 50% od županije. Napominje da su jučer stigla 

gospoda iz Zavoda za prostorno uređenje te je zbog izrade karata na novi način, 
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predložen aneks da cijena bude ukupno 25.000,00 kuna za IV. izradu prostornog plana. 

U travnju će se prikupljati podaci od strane vlasnika nekretnina u vezi promjene 

prostornog plana. Taj dio se zbog toga nije stigao dostaviti u materijalima. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ usvojilo 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2017. godinu i  projekcija za 2018. 

i 2019. godinu s Planom razvojnih programa 

 

Točka 3.  

Razmatranje i donošenje: 

3.1. Programa o izmjenama i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2017. godini 

 

3.2. Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Molve u 2017. godini 

 

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

Općine Molve u 2017. godini 
 

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

Općine Molve u 2017. godini 

 

Mirjana Matoš ukratko pojašnjava promjene. Kod programa gradnje ukupna vrijednost 

programa povećana je za 124.500,00 kuna, radi povećanja stavke za izgradnju 

nogostupa u Ulici braće Novakovića sa 150.000,00 kuna na 194.500,00 kuna i novu 

stavku asfaltiranja nogostupa u Ulicama Ključeci, Petra Preradovića i Mihovila Pavleka 

Miškine u iznosu 80.000,00 kuna. Kod programa održavanja ukupna vrijednost programa 

povećana je za 20.000,00 kuna jer se je povećala planirana stavka za sanaciju divljih 

deponija. Kod Programa kulture Ukupna vrijednost programa povećan je s 2.554.500,00 

kuna na 2.673.000,00 kuna jer je povećan iznos za kapitalnu donaciju za uređenje 

prostora za etno zbirku u galeriji sa 100.000,00 kn na 201.500,00 kn i iznos za nabavu 

umjetničkih djela s 10.000,00 kn na 27.000,00 kn, što je vezano uz izradu pisanica. Kod 

Plana socijalne skrbi ukupna vrijednost programa povećana je sa 130.000,00 kuna iz 

razloga što je povećana stavka za naknade građanima i kućanstvima u naravi sa 

70.000,00 na 200.000,00 kuna. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 

 

Program o izmjenama i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Molve u 2017. godini 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 

 

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2017. godini 
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Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Molve u 2017. godini 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Molve u 2017. godini 

 

Točka 4.  

Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine 

Molve za 2016. godinu s izvršenjem Plana razvojnih programa 

 

Marina Džinić navodi da je uz materijale predano i objašnjenje izvještaja o izvršenju 

proračuna za prošlu godinu, što je njegov sastavni dio. Načelnik je ovaj godišnji izvještaj 

dužan podnijeti predstavničkom tijelu do 1. lipnja 2017. godine, a nakon toga se 

dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju. S obzirom na lokalne izbore 

i donošenje Odluke Vlade o raspuštanju vijeća, morali smo malo prije dati na podnošenje 

da bi se u zakonskom roku mogao dostaviti nadležnim tijelima. Rezultat, koji je već 

utvrđen i kod predaje godišnjih financijskih izvještaja, uključen je u izmijenjeni proračun. 

Posebno se navodi koji se dio odnosi na proračunskog korisnika, a koji na rezultat 

poslovanja Općine Molve. S obzirom na detaljno obrazloženje u pisanom obliku, poziva 

vijećnike da postave, ukoliko ih imaju, svoja pitanja. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Molve 

za 2016. godinu s izvršenjem Plana razvojnih programa 

 

Točka 5.  

Razmatranje i donošenje Odluke o nabavi jednostavne vrijednosti 

Mirjana Matoš pojašnjava da je od 1. siječnja ove godine na snazi novi Zakon o javnoj 

nabavi, koji je propisao da su naručitelj dužni donijeti općim aktima svoj propis o 

provođenju nabave jednostavne vrijednosti, odnosno do pragova od 200.000,00 kuna za 

nabavu robe i usluga i do 500.000,00 kn za nabavu radova. Sve niže od tih pragova 

svaki naručitelj, dakle i Općina Molve, propisuje svojim aktom. Do 20.000,00 kn naručuje 

se izravnim sklapanjem ugovora, pogodbom ili narudžbenicom, nije potrebno tražiti 

ponude. Od 20.000,00 do 70.000,00 kuna tražit će se 3 ponude ponuditelja, a od 

70.000,00 do 200.000,00 kuna, odnosno 500.000,00 kuna za radove, naručuje se 

objavom javnog poziva na Internet stranicama općine, odnosno objavom u slučaju 

potrebe i na portalu EOJN. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 

 

Odluku o nabavi jednostavne vrijednosti 
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Točka 6.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom Općine Molve za 2016. godinu 

 

Mirjana Matoš navodi da smo u razdoblju od 2009. do 2015. godine imali Plan 

gospodarenja otpadom, no s obzirom da se je prvo trebalo izraditi šestogodišnji plan na 

državnoj razini, a potom svi na temelju tog plana izrađuju svoje lokalne planove, mi smo 

također dali izraditi plan za Općinu Molve te je njegov nacrt stigao prije dva dana. Na 

nacrt je potrebno prvo zatražiti suglasnost županijskog odjela za zaštitu okoliša. S 

obzirom da je zakonom propisano da do 31. ožujka u županiju trebamo poslati godišnje 

izvješće za prethodnu godinu, prijedlog se daje vijeću na usvajanje.  

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Općine Molve za 2016. godinu 

 

Točka 7.  

Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 

obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora: 

 

7.1. održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Molve u trajanju od 2 

godine 

7.2. malčiranje javnih površina na području općine Molve u trajanju od 2 

godine 

7.3. zimske službe na području Općine Molve za razdoblje od 15.11.2017. do 

15.03.2018. godine 

 

Mirjana Matoš pojašnjava da smo raspisali i objavili na Internet stranici općine ova 3 

natječaja. Po svakom od ovih natječaja, javio se samo jedan ponuditelj. Za održavanje 

nerazvrstanih cesta i za zimsku službu javio se obrt „Fides II“, a kod malčiranja jedini 

ponuditelj bila je „Brežana“ iz Molve Greda. Cijene su navedene u zapisnicima koji su 

predani u materijalima. 

Ivan Tuba pita da je rečeno do su ugovori na dvije godine, a da je zimska služba samo 

za godinu. Mirjana Matoš pojašnjava da je samo za zimsku službu natječaj za zimske 

mjesece. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova 

na temelju pisanog ugovora održavanje nerazvrstanih cesta na području općine 

Molve u trajanju od 2 godine 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova 

na temelju pisanog ugovora malčiranje javnih površina na području općine 

Molve u trajanju od 2 godine 
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Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 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 15.11.2017. do 15.03.2018. godine 

 

Točka 8.  

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na 

području Općine Molve 

 

Mirjana Matoš obrazlaže s obzirom na predstojeće raspuštanje vijeća, a u travnju se 

raspisuje mjera 7.4. da bi se mogli javiti na natječaj za ulaganje u društvene domove, 

potrebna je formalna odluka vijeća da se daje suglasnost na taj projekt ulaganja u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 

Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Molve 

 

Točka 9.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 

javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Molve u 2016. godini 

 

Mirjana Matoš pojašnjava da je u odluci vidljivo što je bilo planirano, a što izvršeno u 

prošloj godini, a izvješće podnosimo jer smo od revizije dobili uputu da takva izvješća 

podnosimo vijeću na znanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj 

skrbi na području Molve u 2016. godini 

Točka 10.  

Razmatranje i donošenje Zaključka po zamolbi  

Rakačić Damira i Natalije Židovec  

Zdravko Ivančan pojašnjava da je jučer podnesena ova zamolba, pa je zato stavljena 

danas na sjednicu. Radi se o mladim ljudima koji su kupili kuću u Repašu, a kako nema 

više načina da ih se oslobodi plaćanja poreza za kupnju prve nekretnine po novom, 

trebalo bi pomoći mladima stoga predlaže da im se pomogne da ih se oslobodi plaćanja 

poreza od 4%, što bi bilo oko 5.000,00 kuna koliko bi im Porezna uprava trebala 

obračunati poreza. Nada se da će biti više mladih ljudi koji će se odlučiti živjeti na 

području naše općine. Mladi uglavnom odlaze, ovo je jedan od rijetkih primjera da ostaju. 

Nada se da će vijeće podržati ovaj prijedlog da im se pomogne. 
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Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 

Zaključak po zamolbi Rakačić Damira i Natalije Židovec 

 

 

Budući da je dnevni red bio iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 9.41 sati. 

KLASA: 021-05/17-01/3 

URBROJ: 2137/17-17-2 

Molve, 31. ožujka 2017. 

 

ZAPISNIČAR        PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Mirjana Matoš         

___________________      _____________________ 

 

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


