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 ZAPISNIK 
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 28. prosinca 2017. godine 
 
          Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, na Trgu kralja Tomislava 32, u sali za 
sastanke. 
          Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/14, URBROJ: 2137/17-17-1 od 
24. studenog 2017. godine. 
 
          Sjednicu je u 10,05 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Tuba. 
 

 Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 
 

1. Spomenka Žufika, 
2. Siniša Frančić, 
3. Zlatko Senjan, 
4. Zdravko Tuba, 
5. Mirko Paša, 
6. Valentina Kopričanec, 
7. Zlatko Vargić  
8. Franjo Andrašić, 
 
Sjednici nisu bili nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 
1. Stanko Molnar 

2. Katarina Kapić 
3. Stjepan Fosić 

 
Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 
 
1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve 
2. Martin Tuba, zamjenik načelnika Općine Molve 
3. Ingrid Večenaj Lončar, kao zapisničar 

 

Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 10. sjednice Općinskog 
vijeća nazočno 8 članova Općinskog vijećate da vijeće može pravovaljano odlučivati. 

Predsjednik vijeća navodi da se zapisnik sa 9. sjednice neće usvajati budući da je 
vijeće bilo jučer tako da se nije stigao napraviti. 

  
Predsjednik vijeća predlaže 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: 

3.1. Programa o izmjenama 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 
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3.4. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 
Molve u 2017. godini 

3.5. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području 
Općine Molve u 2017. godini 

3.6. Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi 
na području Općine Molve u 2017. godini 

3.7. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine 
Molve u 2017. godini 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 9 glasova „ZA“ usvojilo predloženi Dnevni red. 

Točka 1. 

Pitanja vijećnika 

 Zlatko Vargić - zanima me status našeg doma i kuhinje u odnosu na priređivanje 

manifestacija, svatova, skupština i sl. Na koji način se taj dom u te svrhe može koristiti. 

Što je s kuhinjom čuli smo da je u sastavu Komunalnog poduzeća, te da li može po 

zakonu biti takva vrsta kuhinje i šta će s time biti na godinu? Pitam kako bi se ljudima 

moglo objasniti jer se svašta prića po selu. Znači pod kojim uvjetima se može iznajmiti, 

molim službeni odgovor. 

 Zdravko Ivančan - zahvaljujem na pitanju mislim da se javnost treba 

aktualizirat o stanju kuhinje i Selskog komunalnog društva. Selsko komunalno društvo 

nema više dogovorenih svatova, budući da je kuharica gđa. Blaženka Jakopović rekla da 

više ne bude kuhala tako da smo mi preuzeli odgovornost za ugovorene svatove koji su 

bili 25.11. 2017. a prije toga su bili još jedni u mjesecu rujnu. To smo odradili, a dalje 

smo se dogovorili da je neisplativo držati zaposlenika. Kuhinja je bila nerentabilna kada 

se plate režije i sve ostalo bila je na pozitivnoj nuli i zbog toga je nadzorni odbor imao 

sastanak gdje su donijeli odluku da se kuhinja zatvara, ali tko bude htio može si preuzeti 

tu odgovornost i održavati manifestacije. Možemo i sada donijeti zaključak kolika bi bila 

cijena po stolici budući da su veliki troškovi grijanja i hlađenja i malo prostora ostane za 

neku zaradu. Išli smo sa ciljem da naši mještani imaju povoljnije uvjete, da li budemo 

tako i iduće godine vi budete odredili. Ništa nije sporno i sve ide svojim tokom, a 

smanjuje se samo broj zaposlenih, te obim poslovanja i troškovi. Od strane inspekcije je 

rečeno da nitko ne smije ulaziti u kuhinju ako nije zaposlen. 

 Franjo Andrašić - počet će godišnje skupštine i trebalo bi se točno znati kamo ih 

usmjeriti. 

 Mirko Paša - vezano za korištenje kuhinje mislim da će problem biti sitan 

inventar, znači treba definirati koji inventar će se iznajmlljivati. Znači treba definirati da li 

će se kuhinja iznajmljivati samo za korištenje cateringa ili i za kuhanje u njoj. Treba 

odrediti tko će taj inventar predati i preuzeti nakon proslave. 

 Zlatko Vargić - šteta je ako je dom napravljen da stoji prazan. 

 Zdravko Ivančan - postoji odluka iz 2011. godine po kojoj može Općina naplatiti 

najam, ali to nismo primjenjivali jer je cesiju uzelo Selsko, a oni nisu išli na način da 

iznajmljuju prostor i kuhinju već na način da ima uslugu. 
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 Franjo Andrašić - predlažem da za iduće vijeće to pripremimo sa direktoricom 

Komunalnog i da se to pusti u javnost jer udruge budu pitale zbog održavanja godišnjih 

skupština. 

 Mirko Paša - predlažem da se direktorica raspita i sa konkretnim prijedlogom 

obrazloži na vijeću šta se može, a šta ne. 

 Zlatko Vargić - na zemlji iza bivšeg odlagališta smeća je netko navozio cigle i 

kante, rečeno je da se neće prijavljivati, ali ja sam jučer bio tamo i ništa nije poduzeto, a 

došle su nove kante. Također su počeli navoziti vreće u grabe što znači stvaraju se nova 

divlja odlagališta. Treba postaviti znak. 

 Zdravko Ivančan - znak je postavljen ali je već i potrgan, a cijeli taj predmet je 

dat našem komunalnom redaru i to ima na brizi, a postavljen je videonadzor tako da se 

može svaki dan sve pratiti. 

 Budući da više nije bilo pitanja prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda. 

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 

 Predsjednik vijeća navodi da je jučer obrazloženo sve u detalje i mišljenja je da 

nije potrebno naknadno obrazloženje. Ukoliko je potrebna rasprava daje točku na 

raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo, te daje točku na donošenje. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova "ZA" i 1 glasom "PROTIV" donijelo 

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 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 

3.5. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 
području Općine Molve u 2017. godini 

3.6. Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 
naobrazbi na području Općine Molve u 2017. godini 

3.7. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području 
Općine Molve u 2017. godini 
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 Budući da je ova točka vezana za prethodnu, predsjednik vijeća predlaže da se 

objedinjeno o njima i glasa. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Zlatko Vargić - kao što sam i na pretprošlom vijeću napomenuo radi se o rastu 

proračunskog manjka, a što se tiće ovih podtočaka udruge u sportu kakav je status 

dugovanja sada, da li će biti isplate ove godine čisto da se znaju udruge ribiči, lovci i 

vinogradari postaviti. 

 Zdravko Ivančan - mi smo prošli petak 22.12. uplatili sve što smo planirali. 

 Zlatko Vargić -  znači što je uplaćeno to je to. 

 Zdravko Ivančan - svi smo predlagali smanjenje obaveza zbog pada rente, u 

rebalansu sve piše i mislim da nema potrebe objašnjavati. Neznam napamet za udruge i 

trebali bi zvati Marinu da po svakoj udruzi prođe, trenutno ne znam napamet. 

 Zdravko tuba - svaka udruga može vidjeti na računu koliko je isplaćeno, a koliko 

je na papiru. Isplaćeni su puni iznosi. 

 Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku 3. sa 

svim podtočkama na donošenje 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova "ZA" i 1 glasom "PROTIV" donijelo 

3.1. Programa o izmjenama 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 

3.5. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 
području Općine Molve u 2017. godini 

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

naobrazbi na području Općine Molve u 2017. godini 

3.7. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području 
Općine Molve u 2017. godini 

 

Budući da je dnevni red bio iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 10.45 sati. 

 
KLASA: 021-05/17-01/14 
URBROJ: 2137/17-17-2 
Molve, 28. studeni 2017. 
 
ZAPISNIČAR        PREDSJEDNIK VIJEĆA 
Ingrid Večenaj Lončar          Zdravko Tuba 

___________________      ________________ 

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


