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ZAPISNIK 

s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 22. ožujka 2018. godine 

 

 

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

sastanke. 

          Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/2, URBROJ: 2137/17-01-18-1 od 

16. ožujka 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. Katica Kapić 

8. Spomenka Žufika 

 

 

Sjednici nisu bili nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Stanko Molnar, opravdao izostanak, 

2. Zlatko Vargić, opravdao izostanak, 

3. Franjo Andrašić, opravdao izostanak. 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve, 

2. Martin Tuba, zamjenik načelnika Općine Molve, 

3. Marina Džinić, viši savjetnik za financije i računovodstvo, 

4.   Karolina Franjo, pročelnica u jedinstvenom upravnom odjelu. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 12. sjednice Općinskog 

vijeća nazočno 8 članova Općinskog vijećate da vijeće može pravovaljano odlučivati. 

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

zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 11. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

 Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 
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DNEVNI RED 

 

1. Pitanja  i prijedlozi vijećnika,  

 

2. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2018. godinu i  

projekcija za 2019. i 2020. 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 2018. godini, 

3.2.  Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2018. godini, 

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

u 2018. godini, 

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

u 2018. godini, 

3.5.  Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području 

Općine Molve u 2018. godini, 

3.6.  Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Molve 

u 2018. godini. 

 

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje financijske izvještaje 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2017. godinu, 

 

5. Razmatranje i donošenje suglasnosti na: 

5.1.  Godišnje financijske izvještaje Proračuna Općine Molve za razdoblje 01. siječnja do 

31. prosinca 2017.  godine, 

5.2.  Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 01. siječnja do 31. 

prosinca 2017.  godine. 

 

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

Proračuna Općine Molve za razdoblje prosinac 2017. godine, 

 

7. Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe 

Proračuna Općine Molve za razdoblje siječanj - veljača 2018. godine, 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Molve 

za 2017. godinu, 

9. Razmatranje i donošenje Odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog  redara 

s Gradom Đurđevcom i općinama  Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, 

Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje, 

 

10. Razmatranje i donošenje Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području Općine 

Molve, 

 

11. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području 

Općine Molve, 
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12. Razmatranje i donošenje Odluke o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića "Pčelica" 

Molve, 

 

13. Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Molve 

za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine, 

14. Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2017. godini, 

15. Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o izvršenju programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2017. godini, 

16. Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj 

skrbi na području općine Molve u 2017. godini, 

17. Razmatranje i donošenje Zaključka o provedenim aktivnostima gospodarenja otpadom 

tijekom 2017. godine na području Općine Molve, 

18. Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o korištenju sredstava od promjene namjene 

poljoprivrednog zemljišta, 

19. Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i 

druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za prosinac 2017. 

godine, 

 

20. Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i 

druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za siječanj 2018. 

godine. 

 

Predsjednik je upitao ima li tko dopunu dnevnog reda. 

 

STJEPAN FOSIĆ navodi da se još dvije točke uvrste u dnevni red, prva točka rasprava o 

presudi, te druga točka rasprava o zapisniku Ministarstva financija od prošle godine. 

Također napominje da vijeće to mora znati kakva je presuda donijeta i da li se je odgovorilo 

Ministarstvu financija što je Općina zakonski dužna napraviti. 

 

Načelnik napominje da ove predložene točke idu na slijedeće vijeće, budući da sada nisu 

pripremljene. 

 

 Predsjednik vijeća dao je na glasanje nadopunu dnevnog reda. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve sa 2 glasa „ZA“ i 6 glasova „PROTIV“ nije usvojilo 

dopunu dnevnog reda. 

 

Predsjednik vijeća dao je dnevni red na usvajanje. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 8 glasova „ZA“ usvojilo 

predloženi dnevni red 

 

Točka 1. 

Pitanja i prijedlozi 

 

 KATARINA KAPIĆ postavila je pitanje načelniku i navodi da je u jednom lokalnom 

tjedniku bio intervju u kojem je rečeno što će se raditi, planovi itd., međutim da u tom cijelom 
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intervjuu na dvije strane, na nijednom mjestu se ne navode subvencije za zaposlene, a od 

01.01.2018. porez koji se plaća ide u 100% iznosu u proračun Općine Molve. Postavlja i pitanje 

koji je plan za zaposlene, te pitanje vezano za križanje prema Ključecima, na kojem su radovi 

završeni, a rečeno je da ide rubnjak, staze, izravnavanje sa Đurđevačkom, zelena površina, 

kanalica. Još je napomenula o čišćenju slivnika u ulici M.P.Miškine jer u njima raste korov i 

sve će se zaštopati. 

 

 ZDRAVKO IVANČAN odgovara da se porez ne skida u sto postotnom iznosu već ide 

fiskalno izravnavanje što je nešto drugo. Općina Molve ima puno nezaposlenih, porez ide po 

broju stanovnika, pa će Općina dobiti veće izravnavanje, nego prije. Do sada se je proračun od 

plaća punio sa oko 60 %. Općina sada dobiva 1.920,00 kn po svakom stanovniku, a sve zbog 

velikog broja nezaposlenih. Načelnik poziva sve da predlože amandmane što se tiče prijedloga 

subvencije za zaposlene. Što se pak tiče ulice Ključeci, po građevinskoj i lokacijskoj dozvoli, 

gradili smo „čošak“, a napravili smo ga po suglasnosti Županijskih cesta. Što se tiče slivnika 

imali smo konzultaciju sa Hrvatskim vodama i Komunalijama kao našim koncesionarom, te 

dogovaramo prijenos cjelokupnog vodovodnog sustava i zbog toga nisu ulagana značajnija 

sredstva. Slivnici su čišćeni 2015. godine. Dogovaramo s njima da budu nositelj projekta, a mi 

jednim dijelom sufinanciramo popravak glavnog kolektora, tako da bi stavili pročistač u 

funkciju. Nadamo se kako će to biti realizirano ove godine i samim time bi smanjili troškove 

održavanja.  

 

Gđa. Kapić je napomenula da kada se metu ulice, da se postavi obavijest o tome da se 

smeće i kamenje ne mete u slivnike. 

 

 STJEPAN FOSIĆ postavio je pitanje tko tuži Općinu Molve, koliko osoba tuži, tko 

zastupa Općinu Molve i koliko su troškovi odvjetnika?  

 

Načelnik odgovara da ne može sada reći koliko su troškovi odvjetnika, te da ima tri-

četiri familije koje ste vi nagovarali na to. Pogriješili su što nisu u Općinu dostavili zahtjev kako 

bi ostvarili svoje pravo.  

 

STJEPAN FOSIĆ postavlja pitanje da li idu Uskrsnice i kako će se isplatiti. Da li u 

gotovini ili budu paketi, te ako će ići Uskrsnice da li će naši zaposlenici i vrtićki zaposlenici 

dobiti socijalne pakete?  

 

Načelnik odgovara da uskrsnice idu idući tjedan po 100,00 kn svakom umirovljeniku, 

socijalcima, nezaposlenima i paket svakom kućanstvu. Paket se sastoji od MIL-a i svega ostalog 

kako je bilo i prošle godine, a što se tiče naših zaposlenih dobit će sredstva u skladu s našim 

proračunom.  

 

STJEPAN FOSIĆ je upitao kada će doći direktorica Selskog komunalnog društva da 

objasni koji su njezini poslovi?  

 

Načelnik odgovara da je direktorica na bolovanju, a predstavnici nadzornog odbora su 

sada prisutni i na sljedećem vijeću dobit će financijske izvještaje. 

 

 Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik vijeća zaključuje raspravu i otvara 

sljedeću točku dnevnog reda. 
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Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2018. godinu i  

projekcija za 2019. i 2020. godinu s Planom razvojnih programa 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

MARINA DŽINIĆ - ovim izmjenama i dopunama za 2018. godinu ukupni proračun 

mijenja se iz iznosa 30.049.870,00 u 32.876.914,62. Osigurana je stavka za mjesečno 

održavanje registra imovine u iznosu od 2.625,00 kn, a za isti iznos smanjena je stavka izrada 

strategije upravljanja i raspolaganja imovinom od 2018. do 2022. Planirana je stavka za isplatu 

naknade šteta od elementarne nepogode-suša u iznosu 384.279,00 kn za što su sredstva 

primljena krajem 2017. godine. Povećana je stavka za dodatno ulaganje na galeriji (uređenje 

prostora za etno zbirku ) za 15.000,00 kn. Planirana je nova stavka dodatno ulaganje na 

društvenom domu Molve Grede u iznosu 150.000,00 kn., te dodatno ulaganje na staroj školi 

Repaš za projekt energetske obnove u iznosu 909.000,00 kn, a sredstva su osigurana iz 

proračuna Općine u iznosu od 449.600,00 kn i iz EU sredstava 459.400,00 kn. Energetski 

pregled i certificiranje navedene zgrade iznosi 6.000,00 kn od čega će Općina osigurati iznos 

od 4.022,00 kn, a od EU očekuje se refundacija od 1.978,00 kn. Glavni projekt energetske 

obnove za navedenu zgradu iznosi 36.000,00 kn, a sredstva su osigurana u 100% iznosu iz 

proračuna Općine Molve.  Za procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Molve osigurana je 

stavka u iznosu od 12.000,00 kn. Planirana stavka za sufinanciranje rada turističke zajednice 

područja „Središnja Podravina“ u iznosu 15.000,00 kn povećana je na iznos od 30.000,00 kn 

kako bi se moglo pristupiti potpisivanju ugovora. Radi subvencioniranja u poljoprivredi (za 

izgradnju zaštićenog prostora za poljoprivrednu proizvodnju, navodnjavanje na otvorenom 

poljoprivrednom zemljištu i podizanje novih nasada) osigurana je stavka u iznosu 45.000,00 

kn. Za uslugu održavanje kanala trećeg i četvrtog reda povećana je stavka  sa 30.000,00 kn na 

60.000,00 kn. Za nabavu opreme – razglas za groblje Molve već planirana stavka povećana je 

za 11.200,00 kn čime je osigurano ukupno 15.000,00 kn. Za izvođenje sekundarne kanalizacije 

u ulici Trg kralja Tomislava osigurano je 30.000,00 kn. Sukladno zahtjevu za doznakom 

sredstava temeljem ugovora o izvođenju radova i plaćanju izgradnje odorizatorske stanice 

Molve osigurano je 20.000,00 kn. Za gradnju kolnih prilaza na području Općine Molve osiguran 

je iznos od 20.000,00 kn. Za gradnju staze od Doma zdravlja prema Galeriji osiguran je iznos 

od 50.000,00 kn. Za izgradnju staze kod groblja Molve ( od parkirališta prema groblju) osiguran 

je iznos od 50.000,00 kn. Za gradnju parikirališta i staze na groblju Molve osigurano je 

180.000,00 kn. Za nabavu solarnih lampi i solarnih rasvjetnih stupova za Molve Grede i groblje 

osigurano je 35.000,00 kn. Povećana je stavka za poticanje tiskanja i izdavanja stručne literature 

za 7.500,00 kn. Osigurana je kapitalna donacija za Samostan sv. Josipa u Molvama za vanjsko 

uređenje u iznosu od 20.000,00 kn. Stavka za izgradnju pastoralnog centra i doma za starije i 

nemoćne u iznosu 1.950.000,00 kn svedena je na 1.000,000,00 kn s promjenom namjene samo 

za  izgradnju pastoralnog centra. Za provođenje skrbi o životinjama u skloništu ( rezervacija za 

smještaj pasa lutalica ) osigurano je 6.250,00 kn.Za provođenje usluge veterinarske stanice ( 

hvatanje pasa lutalica ) osigurano je 5.000,00 kn. Za sufinanciranje mikročipiranja pasa 

osigurano je 5.000,00 kn. 
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Projekt energetske obnove zgrade vrtića promijenjen je u dijelu koji se odnosi na izvore 

financiranja u smislu planiranja sredstva iz EU, a ne iz FZOEU. Osigurani iznos projekta nije 

mijenjan. Za program za mlade ( subvencioniranje stjecanja prve nekretnine ) planirana stavka 

povećana je sa 30.000,00 na 100.000,00 kn. Za sufinanciranje rada TIM2 Hitne medicinske 

službe osigurano je 22.000,00 kn (100,00 kn po glavi stanovnika Općine Molve). Temeljem 

zahtjeva Osnovne škole Molve za sufinanciranje dijela troškova škole plivanja za učenike 

trećeg razreda osigurano je 2.100,00 kn. Za opremanje Osnovne škole Molve osigurano je 

80.000,00 kn, a za isti iznos umanjena je planirana stavka za opremanje dograđene knjižnice 

Osnovne škole Molve( nabava knjiga planirana 20.000,00 kuna, te opremanje interijera 

knjižnice planirano 100.000,00 kuna). 

Na temelju utvrđenog rezultata poslovanja Općine Molve za 2017. godinu planirana stavka za 

pokriće prenesenog manjka uvećana je za 1.087.850,00 kn. 

  Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Stjepan Fosić i načelnik, predsjednik vijeća daje 

točku na donošenje 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ donijelo 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2018. godinu i  projekcije za 2019. i 2020. 

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 2018. godini, 

3.2. Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2018. godini, 

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

Molve u 2018. godini, 

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

Molve u 2018. godini, 

3.5. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 

području Općine Molve u 2018. godini, 

3.6. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine 

Molve u 2018. godini. 

 

Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić koja navodi da ne bi za svaku točku davala 

pojedinačno obrazloženje, budući da je vijeće u materijalima dobilo objedinjeno obrazloženje 

za svaku točku, a u izmjenama i dopunama proračuna je sve rečeno. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

Prijava za raspravu nije bilo, te predsjednik vijeća daje točke na donošenje 

 Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova „ZA“ i  2 „PROTIV“  donijelo  
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Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Molve u 2018. godini 

 

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2018. godini 

 

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

2018. godini 

 

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Molve u 

2018. godini 

 

Program o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području 

Općine Molve u 2018. godini 

 

Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Molve u 

2018. godini 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje financijske 

izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2017. godinu 

  

Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

  

MARINA DŽINIĆ – financijski izvještaji Dječjeg vrtića predani su u zakonskom roku, a u 

materijalima je ovo vijeće dobilo sve što zakonski mora biti i predano, a to su izvještaji o 

prihodima i rashodima, izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, bilanca koja 

pokazuje stanje na određeni dan tj. na 31.12.2017., izvještaj o vrijednosti i obujmu imovine i 

obveza te izvještaj o obvezama za razdoblje od 01.01.-31.12.2017. Najvažnije je istaknula 

koliko je vrtić ostvario prihode i rashode i koliko je utvrđeni rezultat poslovanja. U 2017. godini 

vrtić je ostvario prihode poslovanja u iznosu od 1.137.943,50 kn, rashode u iznosu od 

1.189.665,82 kn i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 318,00 kn. Utvrđeni 

rezultat za 2017. godinu iznosi manjak od 52.040,32 s time da preneseni manjak od 

prethodne/ih godina iznosi 32.050,71 kn konačno utvrđeni rezultat je manjak prihoda i 

primitaka u iznosu od 84.091,03 kn za koji će se morati osigurati sredstva prvim izmjenama i 

dopunama financijskog plana u 2018. godini. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

  

 FOSIĆ STJEPAN – navodi da su vrtić i selsko stavka našeg proračuna, a svi su u 

minusu, što nije dobro, a za to su krivi vijećnici. 

 

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

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“i 2 "PROTIV" donijelo  
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Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnje financijske izvještaje Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve za 2017. godinu 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje suglasnosti na: 

5.1. Godišnje financijske izvještaje Proračuna Općine Molve za razdoblje 01. 

siječnja do 31. prosinca 2017.  godine 

5.2. Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 01. siječnja 

do 31. prosinca 2017.  godine. 

 

Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

MARINA DŽINIĆ – godišnji financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.-31.12.2017. 

god. predani su u zakonskom roku do 15.02.2018. god., a u materijalima je ovo vijeće dobilo u 

sklopu bilješki opisano sve vezano uz pojedini izvještaj onog što se smatra kao najznačajniji 

podatak. Ono što je naglasila je ostvareni rezultat poslovanja za 2017. godinu manjak prihoda 

i primitaka koji iznosi 801.374,12 kn, kao razlika ostvarenih prihoda i primitaka koji su 

realizirani u iznosu od 8.041.280,88 kn i realizacija rashoda i izdataka općine Molve u iznosu 

od 8.842.655,00 kn. Konačni rezultat poslovanja sa prenesenim manjkom iz prošle godine 

iznosi 2.650.422,47 kn. Što se tiče konsolidiranog financijskog izvještaja on je također predan 

u zakonskom roku, a konsolidacijom su obuhvaćeni konsolidirani financijski izvještaj o 

prihodima i rashodima, primicima i izdacima, konsolidirani izvještaj o promjenama vrijednosti 

imovine i obveza, konsolidirana bilanca sa stanjem na dan 31.12.2017. god, konsolidirani 

izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, konsolidirani izvještaj o obvezama i 

konsolidirane bilješke koje su također priložene u materijalima. Ovaj izvještaj pokazuje rezultat 

poslovanja Općine Molve i financijsko poslovanje  korisnika kao cjeline pa tako  konsolidirani 

rezultat poslovanja za 2017.godinu je manjak u iznosu 2. 734.513,50 kn. 

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

STJEPAN FOSIĆ – napominje da su ukupno obaveze pet milijuna s manjkom. 

 

 Marina Džinić navodi da ukupno manjak iznosi 3.538.733,83 kn. 

 

Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i daje točku na donošenje. 

 

  Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 2 "PROTIV" donijelo  

 

Godišnje financijske izvještaje Proračuna Općine Molve za razdoblje 01. siječnja 

do 31. prosinca 2017.  godine 

Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 01. siječnja do 

31. prosinca 2017.  godine. 

 

Točka 6.  

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o korištenju sredstava proračunske 

zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje prosinac 2017. godine 
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Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

MARINA DŽINIĆ – ovim izvješćem se vijeće upućuje da nije bilo rashoda s osnove 

proračunske zalihe. 

Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

   Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA" i 2 "PROTIV" donijelo  

 

Zaključak na Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Općine 

Molve za razdoblje prosinac 2017. godine 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o korištenju sredstava proračunske 

zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje siječanj-veljača 2018. godine, 

 

 MARINA DŽINIĆ – na temelju ovog izvješća u razdoblju siječanj-veljača 2018. godine 

nije bilo rashoda s osnove proračunske zalihe. 

 

   Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 2  „PROTIV“  donijelo  

 

Zaključak na Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Općine 

Molve za razdoblje siječanj-veljača 2018. godine 

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine 

Molve za 2017. godinu 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 MARINA DŽINIĆ – navodi da se ova Odluka o raspodjeli rezultata donosi u tekućoj 

godini nakon usvajanja godišnjih financijskih izvještaja. U članku 1. definirano je da je na dan 

31.12.2017.godine iskazano stanje bilance prema sljedećem: višak prihoda poslovanja u iznosu 

od 857.120,08 kn, prihod od nefinancijske imovine u iznosu od 2.476.574,73 kn i manjak 

primitaka od financijske imovine u iznosu od 1.030.967,82. Člankom 2. definirano je od čega 

se sastoji prihod poslovanja odnosno iz čega on proizlazi. Člankom 3. uređuje se način odluke 

o raspodjeli viška prihoda poslovanja i člankom 4. definiran je utvrđeni manjak prihoda i 

primitaka za pokriće koji iznosi 3.538.733,83 kn. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

   Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 2 „PROTIV“  donijelo 

 

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Molve za 2017. godinu 
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Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog  

redara s Gradom Đurđevcom i općinama  Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar 

Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 ZDRAVKO IVANČAN – napominje da je općina od ove godine dužna imati 

poljoprivrednog redara. Inicijator zajedničkog poljoprivrednog je grad Đurđevac, a navedene 

općine bi dijelile troškove poljoprivrednog redara. Također je napomenuo da za komunalnog 

redara Danijelu Plemenčić, ima upite općina Ferdinandovac tako da bi radila i u njihovoj općini. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 STJEPAN FOSIĆ – pita koliko će to koštati Općinu Molve? Načelnik odgovara da se 

još točno ne zna.  

Pročelnica dodaje da će se razmjerno plaćati iznos troškova odnosno svaka općina će 

dio sufinancirati.  

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

   Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 2 "PROTIV" donijelo 

 

Odluku o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog  redara s Gradom 

Đurđevcom i općinama  Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo 

Virje, Podravske Sesvete i Virje 

 

Točka 10. 

Razmatranje i donošenje Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području 

Općine Molve 

  

Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 

 KAROLINA FRANJO – navodi da je Općina dužna donijeti ovu Odluku sukladno 

Zakonu o lovstvu. Radi se o tome da lovci ne smiju pucati odnosno loviti divljač u selu, već će 

se na drugi način vršiti odstranjivanje divljači. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 Predsjednik vijeća daje točku na donošenje. 

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

 

Odluku o proglašenju površine izvan lovišta na području Općine Molve 
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Točka 11. 

Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na 

području Općine Molve 

 

 KAROLINA FRANJO – ova točka je vezana na prethodnu točku. Licencirana osoba 

kojoj će se povjeriti posao treba izraditi Program zaštite divljači na području Općine Molve.  

Kada će biti izrađen ići će na usvajanje na Općinsko vijeće. 

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 Predsjednik vijeća daje točku na donošenje. 

 

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

 

Odluku o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Općine Molve 

 

Siniša Frančić napušta sjednicu u 11.17 sati. 

Točka 12. 

Razmatranje i donošenje Odluke o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića 

"Pčelica" Molve 

  

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

  

 ZDRAVKO IVANČAN – predlaže općinskom vijeću da donese smanjenje cijene vrtića 

za naše najmlađe tako da se za prvo dijete plaća 300,00 kn, drugo dijete 200,00 kn, a treće je 

besplatno. Na taj način omogućit će se svoj djeci s područja Općine Molve boravak u vrtiću. 

Napominje da će se ići u adaptaciju vrtića sa novim sadržajem na način koliko će nam dopustiti 

financijska situacija. 

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

 SINIŠA FRANČIĆ – kao predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica Molve 

navodi da su ovu točku imali na upravnom vijeću, te da su Odluku prilagodili na način kako bi 

ona trebala izgledati, te je prihvatili. 

 

 STJEPAN FOSIĆ – navodi da je on protiv ove odluke i mišljenja je da vrtić treba za sve 

biti besplatan. 

  

Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i daje točku na donošenje 

 

  Općinsko vijeće Općine Molve je sa 5 glasova „ZA“ i 2 "PROTIV" donijelo 

 

Odluku o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve 
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Točka 13. 

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o radu općinskog načelnika Općine 

Molve za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

 ZDRAVKO IVANČAN – napominje da je vijeće obrazloženje dobilo u materijalima, 

te da je sve razrađeno po stavkama i pozicijama, a ako ima pitanja on će odgovoriti.  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 Predsjednik vijeća daje točku na donošenje. 

 

    Općinsko vijeće Općine Molve je sa 5 glasova „ZA“ i 2 "PROTIV" donijelo 

 

Zaključak na Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Molve za razdoblje  

od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine 

 

Siniša Frančić vraća se na sjednicu u 11.22 sati. 

 

Točka 14. 

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata 

i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2017. godini 

  

MARINA DŽINIĆ – ovo izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture usklađeno je sa zadnjim rebalansom Proračuna za 2017. godinu. 

Izvješće prati pojedine stavke i aktivnosti Programa  uspoređujući  koliko je bilo planirano, a 

koliko je realizirano. 

  

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

  

KATARINA KAPIĆ – traži objašnjenje za javnu površinu asfaltiranja kolnih ulaza i 

nogostupa u ulicama Ključeci, Petra Preradovića, M.P. Miškine planirani iznos je 60.000,00 

kn, a realizirano je 49.324,00 kn. Pita što je realizirano?  

Marina Džinić odgovara da je stiglo idejno rješenje za postojeću modernizaciju raskrižja 

od strane tvrtke Petgrad u iznosu od 6.250,00 kn, izvršena je usluga dobave prijevoza materijala 

i šljunka od strane tvrtke Fides II u iznosu od 7.146,90 kn, te su nabavljeni rubnjaci i opločnik 

za izradu nogostupa u iznosu od  32.927,50 kn od strane tvrtke Krko d.o.o. 

 Nakon rasprave predsjednik vijeća daje točku na donošenje. 

 

Općinsko vijeće  Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 2 "PROTIV" donijelo 

 

Zaključak na Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Molve u 2017. godini 

Točka 15.  
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Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o izvršenju programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2017. godini 

 

 MARINA DŽINIĆ – dobili ste u materijalima koliko je bilo  planirano i koliko je 

realizirano pa smatram da nema potrebe za dodatnim pojašnjenjima, osim ako tko od vijećnika 

ima pitanja. 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

  

STJEPAN FOSIĆ – pita kada će početi radovi u „Sigečecu“, Đurđevačkoj ulici i u 

Medvrtima, te ispred škole kada će se rješavati?  

Načelnik odgovara da je u planu prepumpna stanica preko mosta u „Sigečecu“, a u planu 

je i priključak na glavni kolektor Marijanska do pročistača što se dogovara sa Hrvatskim 

vodama. Za ulicu Medvrti napominje da je bio u HEP-u, te da ide popis kuća  i kreće se sa 

postupkom nabave kantalabera. Koliko novaca se ima, tako se ide u investicije. 

  

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

 

   Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 2 "PROTIV" donijelo 

 

Zaključak na Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Molve u 2017. godini 

 

Točka 16. 

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u 

socijalnoj skrbi na području općine Molve u 2017. godini 

 

 KAROLINA FRANJO – u  izvješće se vidi koliko je bio plan i koje je izvršenje Plana 

javnih potreba u socijalnoj skrbi.  

Predsjednik vijeća otvara raspravu 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 Predsjednik vijeća daje točku na donošenje 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 2 "PROTIV" donijelo 

 

Zaključak na Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

općine Molve u 2017. godini 

 

Točka 17.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o provedenim aktivnostima gospodarenja otpadom 

tijekom 2017. godine na području Općine Molve 

 

 KAROLINA FRANJO – iz  izvješća se vidi koliko je otpada odvezeno, a izvješće o 

planu gospodarenja otpadom smo dužni dostaviti županiji, te ministarstvu.  
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Predsjednik vijeća otvara raspravu 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 Predsjednik vijeća daje točku na donošenje 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 2 "PROTIV" donijelo 

 

Zaključak o provedenim aktivnostima gospodarenja otpadom tijekom 2017. godine  

na području Općine Molve 

 

Točka 18.  

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o korištenju sredstava od promjene 

namjene poljoprivrednog zemljišta 

  

KAROLINA FRANJO – ovdje se točno vidi koliko je sredstava od promjene namjene 

poljoprivrednog zemljišta iskorišteno. Sredstva su iskorištena za sređivanje zemljišno knjižnog 

i katastarskog stanja. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 Predsjednik vijeća daje točku na donošenje 

 

   Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 2 "PROTIV" donijelo 

 

Zaključak na Izvješće o korištenju sredstava od promjene  

namjene poljoprivrednog zemljišta 

 

Točka 19.  

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i 

mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za 

prosinac 2017. godine 

 

 KAROLINA FRANJO – na našem području zabilježena su tri kaznena dijela. 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 Predsjednik vijeća daje točku na donošenje 

 

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

 

Zaključak na Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne 

problematike na području Policijske postaje Đurđevac za prosinac 2017. godine 

 

Točka 20. 
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Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i 

mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za 

siječanj 2018. godine 

 

 KAROLINA FRANJO – u mjesecu siječnju nije zabilježeno ni jedno kazneno djelo na 

našem području. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 Predsjednik vijeća daje točku na donošenje 

  

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

 

Zaključak na Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne 

problematike na području Policijske postaje Đurđevac za siječanj 2018. godine 

 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 11.40 

sati. 

 

KLASA: 021-05/18-01/2 

URBROJ: 2137/17-01-18-2 

Molve, 22. ožujka 2018. 

 

ZAPISNIČAR:                          PREDSJEDNIK: 

Karolina Franjo, mag.iur.               Zdravko Tuba 

 

 

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

 


