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ZAPISNIK 

sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 12. veljače 2018. godine 

 

 

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

          Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/1, URBROJ: 2137/17-01-18-1 od 6. veljače 

2018. godine. 

 

          Sjednicu je u 10.00 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Tuba.  

 

 Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Siniša Frančić, 

2. Zlatko Senjan, 

3. Zdravko Tuba, 

4. Mirko Paša, 

5. Valentina Kopričanec, 

6. Stjepan Fosić  

7. Franjo Andrašić  

8. Zlatko Vargić 

9. Stanko Molnar. 

10. Katica Kapić 

11. Spomenka Žufika 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve, 

2. Martin Tuba, zamjenik načelnika Općine Molve, 

3. Karolina Franjo, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, 

4. Ivan Jaković, ravnatelj Osnovne škole Molve. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća (dalje u tekstu: Predsjednik vijeća) konstatirao je da je na početku 

11. sjednice Općinskog vijeća nazočno 11 članova Općinskog vijeća te da Vijeće može pravovaljano 

odlučivati.  

Predsjednik vijeća pozvao je članove Općinskog vijeća da iznesu svoje primjedbe na zapisnik 

sa 9. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 11 glasova „ZA“  usvojilo zapisnik s 9. sjednice Općinskog 

vijeća. 

Predsjednik vijeća pozvao je članove Općinskog vijeća da iznesu svoje primjedbe na zapisnik 

sa 10. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 11 glasova „ZA“  usvojilo zapisnik s 10. sjednice 

Općinskog vijeća. 
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Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

DNEVNI RED 

1. Pitanja  i prijedlozi vijećnika,  
 

2. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Molve, 

 

3. Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Molve, 

 

4. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 
uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Molve,   

 

5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Molve, 
 

6. Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka i člana izabranog 

s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja 2018. 

do 31. prosinca 2018. godine, 
 

7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o subvencioniranju troškova ozakonjenja nezakonito 

izgrađenih zgrada na području Općine Molve, 
 

8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića "Pčelica" 

Molve, 

 
9. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Molve, 

 

10. Rasprava o „Općinskoj knjižnici Molve".       
            

 Predsjednik vijeća upitao je ima li tko nadopunu dnevnog reda.      

 
            ZLATKO VARGIĆ napominje da je bilo prijedloga na prijašnjem vijeću kako će se raspravljati 

o Selskom komunalnom poduzeću vezano za korištenje domova i ostalih prostora. Postavio je pitanje 

da li to nije još pripremljeno za ovo vijeće i kada će biti?                                    

            ZDRAVKO TUBA odgovara na postavljeno pitanje, te navodi kako je sve u pripremi i da će se 
na idućoj sjednici donijeti odluka koja će to pokriti.                                        

  

 NAČELNIK se uključuje u raspravu i navodi da se ništa ne treba na silu napraviti, te da se je 
išlo u analizu cijelog sustava zgrade od potrošnje struje i plina kako bi vidjelo koliko taj cijeli sustav  

troši, pa će se tražiti način kako odvojiti vatrogasce. Svakako se ide sa mogućnošću da se vrši catering 

što znači potpisao bi se ugovor sa određenim ugostiteljskim objektima koji prema zakonu mogu obavljati 
tu djelatnost. Kad ćemo imati podatke tada će se prezentirati na vijeću i svi će zajednički raspravljati o 

tome. 

 

Budući da više nije bilo prijedloga i dopuna predsjednik vijeća daje dnevni red na usvajanje. 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 11 glasova „ZA“ usvojilo predloženi Dnevni red. 

 

Točka 1. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 
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Franjo Andrašić napušta sjednicu u 10.18 sati. 

 

 STJEPAN  FOSIĆ pozdravlja sve prisutne i napominje da je situacija iz dana u dan ista, te je 

upitao načelnika koliko ima novaca na žiro računu i koliko ima obaveza prema ljudima, strankama, 

odnosno kakvo je stanje na današnji dan? Drugo pitanje je vezano za ulicu Medvrti.  Što je sa strujom i 

kantalaberima? Sljedeće pitanje je Đurđevačka ulica vezano za kanalizaciju i staze, te isto i "Sigečec". 

Upitao je da li se Općina očitovala na izvještaj Ministarstvu financija? Također je upitao tko je 

odgovorna osoba za nepravilnosti budući da je prijašnja pročelnica otišla? Sljedeće postavljeno pitanje 

odnosi se na sastanak sa franjevcima vezano za izgradnju pastoralnog centra za što su bila osigurana 

novčana sredstva 2013.-te godine u iznosu od 800.000,00 kn. Sramota je za nas sve Molvarce kako 

crkva izgleda. Sjeća se da su 2012. god. bila osigurana sredstva za crkvu od pola milijuna kuna, a župnik 

je dobio prošle godine 10.000,00 kn za crkvu, dok je svećenik osigurao sredstva za zamjenu prozora. 

Napominje da su ovo ključni problemi, te da općina nije u dobrom stanju i ne funkcionira. Za takvu 

situaciju je kriv načelnik i ljudi koji ga podržavaju. Što se tiče Selskog komunalnog poduzeća navodi da 

se ispostavljaju lažni računi kako bi se isplatile plaće i ne zna se što direktorica te firme radi. Napominje 

da nije dobio odgovor na pitanje koliko je plaćen auto i kako je kupljen. 

 NAČELNIK se zahvaljuje na postavljenim i opširnim pitanjima, te navodi da se prije vodila 

takva briga oko općine sada općina ne bila u problemima. Navodi da su bile neriješene građevinske 

situacije sa ulicom Konačka, Ključeci, te sada ide postupak legalizacije ulica, a problem su trafostanice 

koje su napravljene na privatnim česticama. Vezano za kantalabere, u ulici Medvrti, dogovor je sa 

Elektrom da općina postavi podzemni kabel, a oni daju materijal. To je dogovorno i ide se s uređenjem 

te ulice i postavljanem LED rasvjete. Što se tiče Đurđevačke ulice treba se graditi prepumpna stanica za 

kanalizaciju, ali je problem što je kanalizacija nestručno postavljena i treba se raditi sve ispočetka. 

Trenutno se radi na projektnoj dokumentaciji i planira se prijaviti na mjeru. Isto tako je problem i sa 

"Sigečecom" jer trebamo dobiti suglasnost Hrvatskih voda, Janafa, Plinacro, a radi se na tome da bi se 

isto gradila prepumpna stanica. Što se tiče franjevaca nije bilo razgovora s njima već je bio osobni 

razgovor sa Molvarcima koji ne žive tu, a dali su svoje prijedloge, te su za to da se nešto pokrene. 2011.-

te godine sam sa g. Glavnikom bio u županiji vezano za pastoralni centar koji se  trebao graditi na livadi 

što po prostornom planu nije bilo moguće. Nastao je problem jer je napravljen asfalt na zemljištu od 

župe koja se tog dijela zemljišta nije htjela odreći zajedno sa biskupijom, a u prostornom planu se je 

trebalo tako napraviti. Najveći problem je nedostatak novčanih sredstava potrebnih za obnovu naše 

crkve. Što se tiče Selskog komunalnog poduzeća napominje da nema nikakvih lažnih faktura, a one se 

ispostavljaju po obavljenim poslovima prema ugovoru o povjeravanju poslova, a g. Fosić bi to morao 

znati budući da je bio do 2016.-te osnivač, bio je upisan kao odgovorna osoba i morao se malo više 

aktivirati. U svakom slučaju imamo izvještaje i biti će predana porezna prijava iz koje će vijećnici moći 

vidjeti cjelokupno poslovanje Selskog komunalnog poduzeća. Po zakonu Selsko mora imati direktora i 

ovlašteni knjigovodstveni servis koji vodi financije i upravlja prema zakonu. Bitno je napomenuti da 

Selsko komunalno posluje pozitivno i počelo je sa gradnjom naše višenamjenske hale koja će do Velike 

Gospe biti pod krovom.. Što se tiče tužbi prema Općini Molve osobe koje tuže bile su prisiljene na to i 

na žalost gospodin koji je tužio Općinu bio je dužan platiti komunalnu naknadu unatrag 20 godina, te 

smo mu dali prijedlog za kompenzaciju. Ista ta osoba je dobila subvenciju koju nije smjela dobiti jer u 

odluci stoji, ako je osoba dužna Općini ne smije se isplatiti pomoć. Također ta osoba je dobila i asfalt u 

dvorište, te je i to jako upitno, a postupak je na državnom odvjetništvu. 

 KATICA KAPIĆ je postavila pitanje vezano za zavoj koji se radi u Konačkoj. Što bude s tim i 

koliko financijski iznosi taj zahvat? 
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 NAČELNIK  odgovara da je dobiven naputak Ministarstva financija, da ako imamo imovinu u 

pripremi, moramo je staviti u funkciju, što se odnosi i na Đurđevačku ulicu. Imovina u pripremi znači 

da nešto nije dovršeno do kraja, te kada smo pokrenuli postupak tehničkog pregleda nakon obavljenih 

radova, poslali su nam iz ureda za prostorno uređenje prijedlog da  tehnički pregled nije moguće izvesti 

jer ne postoje građevinske dozvole. Druga stvar je da projekt nije rađen po građevinskoj dozvoli.  Za 

ovaj dio u Konačkoj mogu reći da je strogo rađen po građevinskoj dozvoli uz naputak županijskih cesta, 

te će se cjelokupni zavoj asfaltirati. Prije su se ulice Ključeci i Konačka asfaltirale mimo građevinske 

dozvole što je sada u postupku. 

 

 STANKO MOLNAR navodi da se sjednice vijeća trebaju prebaciti na večernji termin zbog onih 

koji rade. 

 

 NAČELNIK napominje da je na početku mandata stavio sjednice u večernji termin, ali na 

prijedlog g. Fosića da Općina ne radi prekovremeno vratilo se kako je bilo i do sada  u jutarnji termin. 

 

 ZDRAVKO TUBA prijedlog će se razmotriti, a na idućoj sjednici će ići izmjena poslovnika o 

radu vijeća Općine Molve sa prijedlogom da ova točka pitanja vijećnika bude zadnja točka dnevnog 

reda budući da je takva praksa u svim općinama. 

 

 Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik vijeća zaključuje raspravu i prelazi na 

sljedeću točku dnevnog reda. 

 

Točka 2. 

Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Molve 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 KAROLINA FRANJO navodi da je u materijalima poslala izmjene statutarne odluke i u 

obrazloženju je napisano sve što se mijenja u Statutu. Ukoliko ima tko kakvih pitanja može odgovoriti. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo, te daje točku na donošenje 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA“ donijelo  

 

Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Molve 

 

Točka 3.  

Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 KAROLINA FRANJO sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom trebaju se donijeti 

Odluke o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na 

području Općine Molve, a sve sukladno Planu gospodarenja otpadom koji je donesen za Općinu Molve. 

Znači naplaćivat će se masa otpada, a sve je razrađeno u Odluci tako ako imate kakvih pitanja pitajte. 
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 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 NAČELNIK navodi da su svi upućeni u izmjene i način gospodarenja otpada u RH što Fond za 

zaštitu okoliša i nadležne institucije ovih dana rade, a mi se kao Općina moramo uskladiti sa zakonskom 

procedurom i normativima Europske unije. Naše smetlište je zbrinuto i naša općina  nije u problemima 

kao neke susjedne općine. Još će naši mještani dobiti kante za otpad, a da ne bi ovisili o cijeni 

koncesionara ide se na način vaganja kako se ne bi povećao mjesečni iznos. U fazi smo odobrenja za 

izgradnju reciklažnog dvorišta i projekt je u završnoj fazi, te bi trebali dobiti Odluku o završnoj fazi i 

isplati cjelokupnog projekta. Dobili smo prijedlog od županije da ide financiranje 50% od onog iznosa 

koji će Općina Molve financirati, dok Fond financira 80%. Nada se kako će se gradnjom riješiti problem 

cjelokupnog sustava  i može se pohvaliti da smo prva općina iza grada Đurđevca koja će dobiti rješenje 

i početi graditi reciklažno dvorište. Bilo je puno prijedloga protiv toga, ali to je zapravo prednost i 

pogodnost mještanima da imaju gdje zbrinuti otpad, te da ne plaćaju veće naknade. Nadalje će ići 

edukacija mještana gdje će im biti predstavljeno na koji način moraju sortirati otpad. 

 STANKO MOLNAR je upitao da li su kante potrebne. Pročelnica odgovara da nisu, a oni će se 

morati izjasniti da li će biorazgradivi otpad odvajati kod kuće ili kompostirati. Za ostali otpad također 

nema kanti, ali zato je tu reciklažno dvorište u koje će moći besplatno voziti otpad. Jedino se plaća za 

miješani i biorazgradivi otpad, ali ako će se on odvajati ne bi ga trebalo biti puno. 

 FOSIĆ STJEPAN vezano za smeće navodi da je dobro što se je staro smetlište saniralo međutim 

ništa se nije oko smetlišta promijenilo. Vidio je u svojoj šumi da je netko dovezao stari krevet, sudopere 

što je katastrofa. Neka komunalni redar i izvidnik to riješe jer je situacija ista kao dok nije bilo zatvoreno 

smetlište. Pita koliko je tih 20% trošak za Općinu Molve s obzirom da Fond financira 80%  i kojim 

sredstvima će se to platiti. Načelnik odgovara da je to iznos od 250.000,00 kn. Plaćat će se od komunalne 

naknade koju će INA plaćati mjesečno u iznosu od 25.000,00 kuna. 

 ZLATKO VARGIĆ pita da li je napravljena kakva projekcija odnosno mijenja li se mjesećni 

iznos odvoženja smeća budući da će biti više kanti?  

 KAROLINA FRANJO odgovara da će se to znati kada nam koncesionar ponudi kolika bi bila 

cijena, a mi moramo dati suglasnost. Ovisi o vaganju otpada tako da to još sada ne možemo znati. 

 Stjepan Fosić napušta sjednicu u 10.55 sati. 

 NAČELNIK napominje da se godišnje odvozi 35 tona otpada na Piškornicu s našeg područja. 

Međutim to će manje iznositi jer će se odvoziti u reciklažno dvorište. 

 Budući da pod ovom točkom više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku 

na donošenje. 

Općinsko vijeće Općine Molve sa 8 glasova „ZA“ i  1 „SUZDRŽAN“  donijelo 

 

Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Molve 

 

Na sjednicu se vraća Stjepan Fosić u 11.00 sati. 

 

Točka 4. 
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Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 
 KAROLINA FRANJO navodi da na internet stranicama Općine Molve postoji obrazac kojim 

se može prijaviti da je negdje nepropisno odbačen otpad. Tada komunalni redar izlazi na teren i mora 

utvrditi stanje. U slučaju kada se može dokazati tko je bacio otpad  komunalni redar izdaje rješenje u 
kojem roku se mora otpad ukloniti i ako ta osoba ne ukloni otpad u danom roku propisno će se kazniti. 

Svake godine se mora podnijeti izvješće o tako odbačenom otpadu. 

 
 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

  

 STANKO MOLNAR napominje da se ne može znati tko je nepropisno bacio otpad ako ga 

dovoze iz susjedne općine.  
Pročelnica navodi da tada Općina sanira taj otpad. 

  

 Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku na donošenje. 
 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA“ donijelo  

 

Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Molve 

 

Točka 5. 

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 KAROLINA FRANJO navodi da se izmjena odnosi na porez na nekretnine što se briše iz odluke 

i vraća se na komunalnu naknadu.  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

  Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA“ donijelo  

 

Odluku o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Molve 

 

Točka 6.  

Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka i člana 

izabranog s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve za razdoblje od 1. 

siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine 

 

 ZDRAVKO TUBA navodi da je ovo odluka koja se mora provesti, te da nema potrebe naknadno 

objašnjavati. 
  

STJEPAN FOSIĆ navodi da se po zakonu strankama mora platiti tromjesječno, polugodišnje i 

godišnje jedanput kako ne bih slušao da su ostale Općine platile, a Molve nije.  
Načelnik odgovara da se plaća kako se može. 

 

 Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku na donošenje 
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  Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA" donijelo  

 

Odluku o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka i člana izabranog s liste 

grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve za razdoblje  

od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine 

 

Točka 7. 

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o subvencioniranju troškova ozakonjenja 

nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Molve 

 

ZDRAVKO TUBA navodi da se u ovoj odluci mijenja samo godina iz 2017. u  2018., te  da se 

postotak povrata troškova smanjuje sa 50% na 40%. 

 

Načelnik predlaže da se donese Odluka za produženje na 2018.-tu godinu, a postotak se ne mijenja 

dakle ostaje 40% jer je bio 40%, a ne 50%. 

 

 Sjednicu napušta Zlatko Vargić 11.10 sati. 

 

 Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku na donošenje. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 1  „PROTIV“  donijelo  

 

Odluku o izmjenama Odluke o subvencioniranju troškova ozakonjenja nezakonito 

izgrađenih zgrada na području Općine Molve 

 

Točka 8. 

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića 

"Pčelica" Molve 

 

ZDRAVKO TUBA  navodi da se ovdje radi o smanjenju plaćanja usluga dječjeg vrtića 50%  u one 

dane kad je dijete spriječeno da polazi vrtić zbog bolesti, s tim da mora biti kontinuirano 5 dana 

spriječeno da polazi vrtić, uz predočenje liječničke potvrde. 

  

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

  

STJEPAN FOSIĆ navodi kako se je uvijek gledalo na rad drugih općina, pa predlaže da se ugledaju 

na općinu Kalinovac gdje se za prvo dijete usluga vrtića plaća 200,00 kn, za drugo dijete 100,00 kn, a 

treće nula kuna, a naša Općina je podigla uslugu. Napominje da za 10 godina neće biti ni djece ni 

stanovnika. 

 

NAČELNIK odgovara da je naš vrtić trenutno popunjen, kapacitet je 57-ero djece, a zbog povišene 

cijene plaćanja usluga dječjeg vrtića odustalo je samo četvero roditelja. Za djecu predškolske dobi plaća 

se 300,00 kn, te to nije velika promjena i složio bi se s time da je sve besplatno, ali zbog očuvanja 

standarda vrtića, zbog novih uvjeta obnove vrtića gdje se mora ponovno mijenjati krovište, prozori i 

fasada za što je dobiven novac iz Fonda, čime su ujedno poboljšani uvjeti za djecu, opravdana je ova 

cijena. Roditelji se nisu bunili, te poštuju ovu odluku jer su svjesni situacije u Molvama. Na sljedećem 
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vijeću idu nove mjere, te će ići mjera za mlade za kupnju kuće, subvenciju kamata, oslobađanje plaćanja 

priključka na vodu i plin i mišljenja je da će to više privući i stimulirati mlade nego ovo povećanje cijene 

vrtića. Treba napomenuti da smo jedina Općina u županiji u kojoj je rođeno više djece nego umrlih. 

  

STJEPAN FOSIĆ se obraća načelniku i navodi da se stalno vraća na ponovno mijenjanje krovišta. 

Kada je bio načelnik krov je prokišnjavao jer je tako napravljen i zna se tko je radio taj objekt zato tako 

i izgleda. Stavila se ponovno šindra jer se ništa drugo nije smjelo staviti, a crijep konstrukcija ne bi 

izdržala. Prije tri godine se je govorilo da ide sanacija, a još nije raspisan natječaj za rekonstrukciju i 

nadogradnju. Pita da li je raspisan natječaj? 

 

NAČELNIK  odgovara da će ići kroz mjesec dana objava na koju se nada da će g. Fosić doći na 

savjetovanje o gradnji, te će biti upućen u cjelokupnu provedbu tog projekta. 

 

 Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i daje točku na donošenje. 

  

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“  donijelo 

 

Odluku o izmjenama Odluke o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve 

 

Točka 9. 

Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Molve 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 

 KAROLINA FRANJO navodi da je županija uputila dopis kojim traži da se napravi Plan merže 

dječjih vrtića odnosno da naš vrtić upišemo u taj Plan. Tako je i sa školama. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

  

 STJEPAN FOSIĆ pita šta se s tim Planom i mrežom dobiva?Postavlja pitanje zbog čega se 

trebamo umrežiti, umrežili ste turističku zajednicu koja je u Virju, sada želite i vrtićć znači sve se razbija 

tako da će svi drugi nama upravljati, samo ne mi. 

 

Pročelnica odgovara da postupamo po Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, a mreža je naziv 

za akt.  

 

NAČELNIK se uključuje u raspravu i navodi da je u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog 

razvoja otvorena mjera 4.1. i 7.4. gdje se mogu javiti pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti 

vrtića, odnosno predškolske izobrazbe i dobiti sredstva. Mi  kao Općina i Županija nemamo obavezu 

prema njima, te se prema tome donosi Plan školske mreže gdje smo mi osnivač vrtića i kao takav vrtić 

sufinanciramo.  

G. Fosić se zahvaljuje na istinitom odgovoru jer nije znao o čemu se tu radi.  

 Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i daje točku na donošenje 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo 
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Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Molve 

 

Točka 10. 

Rasprava o „Općinskoj knjižnici Molve" 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu, te daje uvodnu riječ načelniku. 

 

 NAČELNIK navodi da projekt općinske odnosno školske knjižnice, čiji tehnički pregled je 

završen prošle godine u 11 mjesecu, a 2016. godine uspjelo se dogovoriti da u proračun uđe izgradnja 

općinske knjižnice, koja će biti sufinancirana od strane Općine vezano uz opremanje prostora, što će 

omogućiti da ujedno i mještani imaju općinsku knjižnicu. Radi se o investiciji od 1.100.000,00 kn. 

Ministarstvo regionalnog razvoja odobrilo je našoj županiji 750.000,00 kn i taj cjelokupni projekt je 

proveden. Knjižnica je opremljena, a jedan dio inventara smo uzeli od naše stare knjižnice, te je razlika 

namještaja kupljena. U planu je otvorenje koje je dogovoreno sa županom za četvrtak 15. veljače u 11,00 

sati, te ovim putem pozivam sve vijećnike da svojim prisustvom sudjeluju u ovom projektu koji je od 

velike važnosti svih mještana Općine Molve.  

 

Načelnik je dao riječ ravnatelju Osnovne škole Molve. 

  

IVAN JAKOVIĆ se zahvaljuje na pozivu da sudjeluje na Općinskom vijeću kako bi mogao 

govoriti o ovoj točki. Što se tiče ovog prostora koji je bio zamišljen puno prije 2005.-te godine kada se 

je počelo sa prikupljanjem papira od građevinske dozvole, nacrta itd. Na žalost ti papiri su istekli i više 

se po njima nije moglo raditi, te je drugi načelnik obnovio papire sa općinskim sredstvima što je iznosilo 

46.000,00 kn kako bi se moglo nešto raditi. Sada u mandatu trećeg načelnika završavamo taj projekt 

budući da je knjižnica potrebna za učenike kao i za mještane, a koji će obujam usluga biti za vanjske 

članove, odlučiti će općinsko vijeće. Što se tiče financija odobreno je 750.000,00 kn od Fonda s time da 

je županija dodala razliku koja je bila potrebna za završetak radova. Sutra je gotova uporabna dozvola 

bez koje se ništa prije nije moglo raditi. Nije se stiglo ništa prije napraviti jer se je čekala isporuka 

namještaja, naručene su zavjese za koje nije siguran da će stići do otvorenja. Za vanjske članove odnosno 

korisnike knjižnice odlučit će općinsko vijeće kada će je i u koje vrijeme moći koristiti. Školski odbor 

je uputio županiji jedan dopis po kojem će nam ona dopustiti da vršimo usluge vanjskim članovima, 

budući da mi kao škola ne možemo ništa donositi i za sve nam treba suglasnost županije.  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

 STJEPAN FOSIĆ navodi da županiju ne treba ništa žaliti oko novaca budući da ona koristi našu 

rentu. Što se tiče knjižnice napominje da je dobro upoznat sa svime jer je i sam imao probleme kada je 

bio načelnik. Kada bi Općina otvarala svoju knjižnicu godišnje bi ju to koštalo 500.000,00 kn. Drago 

mu je što se je uspjelo ostvariti suradnja sa školom. Smatra da vijeće treba pomoći, te se sa školom treba 

surađivati kako bi se knjižnicu moglo dobro voditi. Ako bi Općina otvarala svoju knjižnicu ona bi bila 

proračunski korisnik kao i vrtić što je novih pola milijuna kuna. Mišljenja je da škola treba uputiti 

prijedlog na vijeće, na koji način će  knjižnica raditi za vanjske korisnike, a vijeće treba prijedlog 

prihvatiti. 
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 ZDRAVKO TUBA se uključuje u raspravu i slaže se s vijećnikom Fosićem, pogotovo u onom 

dijelu gdje spominje županiju budući da se ona koristi našim dijelom sredstava od rente.  

  

 SINIŠA FRANČIĆ se javlja za riječ, budući da je tu ravnatelj upitao je što je s kuhinjom u školi 

Repaš, da li će to škola moći odraditi?  

 

IVAN JAKOVIĆ odgovara da su pokušali dogovoriti sa trgovinama koje bi dostavljale sendviče 

u područne škole, što se je ukinulo jer roditelji nisu bili za to, sve dok općina nije donijela odluku da će 

sufinancirati kuhinju u područnim školama. Što se tiČe školske kuhinje ona je stara 40 godina i nema 

uvjete za pripremu većeg broja obroka. Napominje da u ovom trenutku nisu u mogućnosti voziti hranu. 

 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 11.50 sati. 

 
KLASA: 021-05/18-01/11 

URBROJ: 2137/17-01-18-2 

Molve, 12. veljače 2018. 

 
 

    ZAPISNIČAR:                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Karolina Franjo, mag.iur.           Zdravko Tuba 

 

 

 

 

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


