
1 
 

 ZAPISNIK 
s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 27. prosinca 2017. godine 
 

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

 
 Prije utvrđivanja dnevnog reda, predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve 
napominje da je vijećnica Mirjana Sefer svoj mandat stavila u mirovanje, te je dao riječ 
predsjedniku mandatnog povjerenstva Mirku Paši da obrazloži izvještaj. 
 
 Mirko Paša pročitao je izvještaj: "mandatno povjerenstvo također je utvrdilo da je 
od strane Hrvatske demokratske zajednice od predsjednika ogranka g. Stjepana Fosića 
pristigla obavijest da će umjesto vijećnice Mirjane Sefer dužnost vijećnika obavljati 
Katarina Kapić. Mandatno povjerenstvo utvrđuje da predloženi zamjenik može obnašati 
dužnost člana u Općinskom vijeću Općine Molve." 
 Nakon izloženog izvješća predsjednik vijeća pristupio je čitanju prisege, te je 
čestitao novoj kolegici. 
 
 Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 
1. Siniša Frančić, 
2. Zlatko Senjan, 
3. Zdravko Tuba, predsjednik 
4. Mirko Paša, 
5. Valentina Kopričanec, 
6. Zlatko Vargić  
7. Franjo Andrašić, 

8. Stanko Molnar 
9. Katarina Kapić 
10. Stjepan Fosić 
 
Sjednici nisu bili nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 
1. Spomenka Žufika 

 
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 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 9. sjednice Općinskog 
vijeća nazočno 10 članova Općinskog vijeća te da vijeće može pravovaljano odlučivati. 

Predsjednik vijeća pozvao je članove Općinskog vijeća da iznesu svoje primjedbe 
na zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća. 

 
Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća. 
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 Općinsko vijeće Općine Molve je s 10 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 8. sjednice 
Općinskog vijeća. 
 
 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

DNEVNI RED 
1. Pitanja vijećnika  

2. Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića 
„Pčelica“ Molve za 2017. godinu,  

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

4. Razmatranje i donošenje: 

4.1. Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Molve u 2017. godini, 

4.2. Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Molve u 2017. godini, 

4.3. Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 
Molve u 2017. godini, 

4.4. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 
Molve u 2017. godini, 

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

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

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

5. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 
Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. rujna do 30. studeni 
2017. godine, 

6. Razmatranje i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine 
Molve u 2017. godini, 

7. Razmatranje i donošenje Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija na   
području Općine Molve.  

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 10 glasova „ZA“ usvojilo predloženi Dnevni red. 

Točka 1. 

Pitanja vijećnika 

Predsjednik vijeća upitao je ima li kakvih pitanja. 

 Stjepan  Fosić - pozdravivši sve prisutne upitao je načelnika zašto nije dobio 

odgovor za kupnju auta, te koliko su božićnice i paketi koštali Općinu Molve? Također je 

pitao koliko Selsko komunalno društvo mjesečno fakturira račune prema Općini Molve i za 

kakve radove, te da li su te fakture lažne budući da u to sumnja. Zanimaju ga postavljeni 

novi prozori i vrata u Repašu na društvenom domu, te zašto se ulazi u dodatne troškove, 

a nisu se riješili stari troškovi. Nisu se djeca riješila i bilo bi dobro da se vrati na zapisnik 

od nadzora gdje je naloženo šta se treba raditi. Ovo govorim za dobrobit općine. Još se 

postavlja pitanje vezano za socijalne pakete, od kada su zaposlenici Dječjeg vrtića i Općine 
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Molve svrstani za nagrađivanje socijalnim paketima. To bi značilo da ljudi koji tu rade u 

ravnini sa socijalacima. Napominje zašto nije dobio paket od općine koji su se dijelili. Upitao 

je zašto se izrađuje MIL jer ga nitko ne čita i ljudi ga bacaju. Istaknuo je da će tražiti jedno 

vijeće gdje će se pozvati direktorica Komunalnog društva da obrazloži šta se radi. 

 Zdravko Tuba - pita o kakvim se paketima radi jer nije ni njegova obitelj ništa 

dobila. 

 Zdravko Ivančan - pozdravivši sve prisutne čestitao je gđi. Kapić i nada se dobroj 

suradnji. G. Fosiću odgovara da je za Selsko komunalno sazvan nadzorni odbor, te će se 

iznijeti izvješće do 30.01.2018. god. na temelju čega će se vidjeti što i kako je sve kupljeno 

i koliko je novaca potrošeno, dok svi imaju pravo na mišljenje da se nešto lažno prikazuje. 

Bio je nadzor i nije bilo niti jedne zamjerke na rad Selskog komunalnog poduzeća u zadnje 

četiri godine. Problemi vezani za to odnose se na 2011. i 2012. godinu što je poslano na 

Državno odvjetništvo i sud što nisam ja prijavio kao ni Općina, a za što se nadam da će se 

riješiti, dok će se iznos od 75 tisuća kuna pokazati pravno i računovodstveno točno. Radilo 

se malo krivo, očito je bilo pritisaka i poslova koji se nisu stigli napraviti jer je Selsko 

komunalno poduzeće radilo na tri strane. Znam da za to direktorica nije kriva i nadam se 

da će se to dokazati. Radi toga je i osnovan nadzorni odbor da sve bude u skladu sa 

propisima, zakonom i svim ostalim. Što se tiče božićnica postoji popis još dok ste vi bili 

načelnik, neki su ljudi umrli, a ima i novih umirovljenika. Dijelilo se sto kuna po 

umirovljeniku s područja Općine Molve što je pokazatelj da se misli na te ljude, a samci i 

ljudi koji su slabijeg imovinskog stanja dobili su paket, a ako ste se vi tu našli možete ga i 

vi dobiti. Podijeljeno je 95 paketa, a ako niste dobili MIL, to ne znam, budući da su ih dijelili 

djelatnici Komunalnog poduzeća. Paket je namijenjen samcima i imovinsko slabim 

osobama u vidu namirnica u vrijednosti od 150,00 kn. U Općinu dolaze ljudi pogotovo 

starije osobe po povrat novaca za smeće koje iznosi 15,00 kuna po čemu se vidi koliko im 

novac puno znači. O lažnim  fakturama ne bih govorio i miješao se. Što se tiče djece mogu 

biti s pravom ogorčeni, ali ne trebaju biti nesretni budući da je u planu isplata pomoći za 

školovanje u 2018. godini za što je planiran iznos oko 700.000,00 kn. Odluke nisu donijete 

jer nemamo novaca, međutim iduće godine bi trebali imati novac i to isplatiti. Pad 

proračuna od 20% je veliki iznos i da je bilo tih novaca sve bi bilo isplaćeno. Ako ima 

nesuglasica da netko nije dobio paket neka se javi u Općinu. 

 Katarina Kapić - htjela sam pitati, ali načelnik je već odgovorio za djecu. Hoće li 

se isplaćivati i za nove? 

 Zdravko Ivančan -  samo za stare jer za nove nemamo novaca, a za sva rješenja 

koja su donijeta bude isplaćeno. 

 Fosić Stjepan - tražit ćemo vijeće posebno za Selsko komunalno poduzeće, 

nadzorni odbor nema pojma šta budu gledali i tražili. Porezna je u kontroli gledala samo 

porez i ništa drugo. 

 Martin Tuba - odgovorio bih na pitanje što se tiče prozora na društvenom domu u 

Repašu. Bila je potreba jer se ispred trgovine sakupljaju ljudi i bacaju opuške i bilo je 

razbijenog stakla na prozorima, pa se je bacalo smeće unutra. Zbog toga je bila potreba 

da se zamjene prozori. Mogu reći i to da su sredstva po odluci od LAG-a namijenjena za 

rekonstrukciju doma dobivena u iznosu od 133.000,00 kn gdje Općina bude sudjelovala sa 

15.000,00 kn i bude se išlo sa zamjenom druge stolarije koja je bitna, pa ukoliko ostane 

sredstava od prozora ona će namijeniti za  kuhinju. 

 Više nije bilo pitanja pa se prelazi na drugu točku dnevnog reda. 
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Točka 2. 

Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg 

vrtića „Pčelica“ Molve za 2017. godinu  

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić 

 Marina Džinić - ovo su zadnje izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića 

"Pčelica" Molve za 2017. god. sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu koji je Upravno 

vijeće vrtića razmatralo na 43. sjednici održanoj 19. prosinca 2017. god, a isti je i usvojilo, 

te se daje Općinskom vijeću na suglasnost. U ovom dijelu Financijskog plana za 2017. 

godinu ukupni Financijski plan vrtića promijenjen je u iznosu od 1.493.157,79 kn na 

1.299.437,79. Znači utvrđeno je smanjenje Financijskog plana za 193.720,00 kn. 

Promjene se odnose na prihode poslovanja, rashode poslovanja, rashode za nabavu 

nefinancijske imovine i pokrića manjka prihoda iz prethodne godine. U članku 2. 

promijenjeni su izvori financiranja na način da se za 2017. god. očekuje pomoć od strane 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u ukupnom iznosu od 17.880,00 kn, a pomoć 

se odnosi na sufinanciranje predškolskog odgoja i za sufinanciranje djece koja su pripadnici 

romske nacionalne manjine, a korisnici su usluge Dječjeg vrtića. Opći prihodi i primici u 

iznosu od 1.144.957,79 kn obuhvaćaju 50,00 kn kamata na depozite po viđenju, a ostatak 

se odnosi na sufinanciranje od strane Općine Molve s time da je do 4. prosinca 2017. godine 

na račun Dječjeg vrtića uplaćeno od strane Općine Molve 909.960,30 kn od čega se najveći 

dio odnosi na financiranje plaća. Prihodi za posebne namjene od 136.600,00 kn je zapravo 

iznos koji vrtić očekuje ostvariti do kraja 2017. godine sa osnove uplate roditelja koji su 

korisnici vrtića, što ukazuje na značajan dio sufinanciranja od strane Općine Molve. U 

posebnom dijelu Financijskog plana na stranici 4. vidi se kroz program aktivnosti i kapitalni 

projekt opremanja po pojedinim stavkama i izvorima financiranja na koji način se očekuje 

realizacija do kraja 2017. godine. Ove izmjene stupit će na snagu po dobivenoj suglasnosti 

Općinskog vijeća na ovoj sjednici. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 Predsjednik daje Zaključak na donošenje. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova "ZA" i 3 glasa "PROTIV" donijelo 

Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg 

vrtića „Pčelica“ Molve za 2017. godinu  

 

Točka 3.  

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

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

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 Marina Džinić - ovo je zadnji rebalans za 2017. godinu zajedno sa projekcijama 

za 2018. i 2019. godinu. Prethodno su ukupni prihodi i primici kao i rashodi i izdaci, te 

manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine, odnosno drugim riječima ukupni proračun 

za 2017. godinu iznosio je 30.978.434,61 kn, a ovim izmjenama i dopunama utvrđeno je 

smanjenje u iznosu od 17.961.890 kn čime je novi proračun za 2017. godinu sveden na 

iznos od 13.016.544,61 kn. Što se tiče plana za 2018. i 2019. god. iznosi su svedeni s 
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obzirom na iznos Proračuna za 2018. 2019. i 2020. god. što je izglasano na prethodnoj 

sjednici Općinskoga vijeća. Što se tiče posebnog dijela proračuna koji ste dobili u 

materijalima mogli ste vidjeti po pojedinim stavkama, po izvorima financiranja, po 

posebnoj klasifikaciji programa, aktivnostima, projektima kao i po lokaciji koje su stavke 

mijenjane, odnosno koje su stavke povećane ili smanjene. Projekcija za 2017. god. rađena 

je na bazi realizacije do 30.12.2017. god. odnosno shodno dokumentaciji koju smo 

zaprimili i proknjižili do 30.11.2017. god. s time da će još računi za 2017. god. dolaziti do 

kraja siječnja 2018. god. Veće investicije za koje smo projekte prijavili na mjere smo 

prebacili na 2018. godinu. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Zdravko Ivančan - kako je rekla Marina, sve ove pomoći iz EU prijavljene na mjere 

7.2 i 7.4. nisu ostvarene ove godine, a nismo prošli ni za vrtić. Na mjere se možemo javiti 

do 2021. tako da budemo mogli konkretno za mjeru 7.2. za ceste kao što ste čuli da smo 

prošli za 925.000 kn za "Mačkove". Išli smo s tom dionicom za koju smo smatrali da je 

bitna zbog poplava, ali idemo i s drugom dionicom Molve Grede za koju ne znam točan 

iznos investicije. Nakon toga je plan iza farme od Jakovića i Jade. Vjerujem da će se do 

2021. sve te dionice napraviti u sto postotnom sufinanciranju, bitno je imati poziciju u 

proračunu. Sada očekujemo mjeru 7.4 u što spada naša kino sala za što je investicija oko 

2.500.000,00 kn, a vraća nam se 80% što iznosi oko 2.000.000,00 kn za što ne trebamo 

imati osigurana sredstva, već samo ovih 500.000 kn. Prijavljeno je u travnju ove godine i 

ići će se iduće godine u donošenje odluke. Reciklažno dvorište je prijavljeno i lani smo 

dobili pismo namjere gdje od fonda dobivamo 80%, nadalje imamo gradnju hale za što je 

investicija 2,8 milijuna kuna i vjerujem da će krenuti realizacija početkom godine. Imamo 

još niz projekata, a otvorena je nova mjera Ministarstva gospodarstva za uređenje fasada, 

krovišta, te stolarije u što bi išla stara škola u Repašu koju je šteta srušiti, pa je bila 

procjena uređenje koje bi krenulo u siječnju. Moramo još kupiti kante koje su jako bitne 

zbog zakona o razvrstavanju otpada odnosno recikliranju. Znači uz postojeće reciklažno 

dvorište idemo u kupnju kanti za svako domaćinstvo što je trošak od 250.000 kn. Na kante 

bi se ugladili čipovi i budu se vagale, odnosno da ne ide po volumenu jer kanta je skupa. 

Tu će biti i reciklažno dvorište čime bi smanjili troškove kućanstvima. 

 Stjepan Fosić - uključuje se u raspravu i obraća se načelniku. Ovo je drugi mandat 

i opet ste na nuli, primite se jedne od ovih tri stvari. Pitam od kuda kapital općini da se to 

pokrene, s koje pozicije i kojih sredstava. Trebaju se stari problemi rješavati, a dobivaju 

se mjesečno sredstva za potrošnju. Recite na koji način i kako ćete to riješiti? 

 Franjo Andrašić - slušam što je rekao načelnik, ali uređivanje stare škole koja je 

u derutnom stanju! Potrošili bi ogromna sredstva, a što bude u njoj? Nešto nenamjenski i 

bude stajalo i ponovno propadalo. To je nepotrebno. Mogu se tražiti sredstva za nešto 

pametnije kao npr. za obnovu crkve ako se za to može tražiti. 

 Zdravko Ivančan - država je donijela nove skupine, razvijene i nerazvijene općine 

i gradove. Cijela kontinentalna Hrvatska do Zagreba je nerazvijena tako da i Molve spada 

u tu skupinu nerazvijenih općina. Mi imamo do sada 320,00 kn poreza po stanovniku koje 

dobivamo na godišnjoj razini, sada je prijedlog 1.920,00 kn, a koji iznos budu dobile sve 

općine, tako da računamo na 3 milijuna kuna, koju informaciju smo dobili u Ministarstvu 

financija. Radi se i na renti. Onih 50% što država uzima rasporedilo bi se na općine i 

gradove, no mi to nismo planirali u proračunu.  To govorim kako bi to u najboljem slučaju 

izgledalo. Komunalna naknada koja sada bude išla ne bude toliko zadesila naše mještane, 

nego INU gdje će biti povećanje za 35% znači na postojeće bušotine. Nadam se da budemo 

prihodovali duplo, a od T-coma smo naplatili služnost 60.000,00 kn, te planiramo vidjeti 
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šta je s HEP-om i da li njemu možemo naplaćivati za podzemne kablove. Idemo sa svom 

mogućom infrastrukturom kako bi se i u tom dijelu prihodovalo što je maksimalno moguće, 

tako da na neki način možemo više raditi i više planirati. Plinacro ima u planu graditi jedno 

svoje postrojenje što bi kroz godinu do dvije trebalo biti napravljeno od čega se isto nadam 

nekakve koristi. Što se tiče stare škole investicija bi bila oko dva milijuna kuna što financira 

naša županija sa 70%, a za našu crkvu (2. siječnja dolaze franjevci) i mi kao općina imamo 

podršku vezano za pastoralni centar. 

 Siniša Frančić - što se tiče stare škole problem je krovište jer crijep pada, a blizu 

je i nova škola što je opasno za djecu, pa da se nekome nešto dogodi. 

 Više nije bilo prijava za raspravu i predsjednik vijeća daje točku na donošenje. 

 Općinsko vijeće Općine Molve sa 5 glasova "ZA", 4 glasa "PROTIV" i 1 

"SUZDRŽAN" nije donijelo Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2017. godinu i  

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

 Točka 4. Razmatranje i donošenje programa nije razmatrana budući da se veže na 

prethodnu točku dnevnog reda. 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. rujna do 30. 

studeni 2017. godine 

 

Predsjednik vijeća navodi da je u materijalima vidljivo kako nije bilo korištenja sredstava 

Proračunske zalihe tako da nema potrebe za obrazlaganjem, te daje zaključak na 

donošenje. 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova "ZA" i 2 glasa "PROTIV" donijelo 

 Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe 

Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. rujna do 30. studeni 2017. godine 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Molve u 2017. godini 

 

Predsjednik vijeća navodi da je u materijalima sve navedeno, te da nema potrebe za 

obrazlaganjem. 

Upitao je ima li prijava za raspravu. 

 Stjepan Fosić - pita da li funkcionira civilna zaštita? Imamo li potrebnu opremu i 

čamac? Čamac nemamo jer je u Ferdinandovcu. Župan i ekipa su ludovali da njima treba 

čamac i oni ga više ne vraćaju. On je zajednički što je glupo jer voda naraste, a mi imamo 

zajedničkog čamca u Ferdinandovcu. Mi nemamo ništa, ako dođe poplava i treba nekoga 

spasiti. Neka civilna zaštita riješi taj problem. 

 Zdravko Tuba - istina je za čamac. U to vrijeme sam bio predsjednik mjesnog 

odbora i u civilnoj zaštiti, kada je bilo jedno postrojavanje kod pročistača, čamac je bio 
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tamo. Mi nismo sto postotni vlasnici čamca, jer ga nismo sami platili i ne možemo o njemu 

sami odlučivati. 

 Zdravko Ivančan - ove godine je bilo obučavanje za civilnu zaštitu i ja sam 

pohađao obuku kao odgovorna osoba Općine Molve. Pohvaljeni smo jer dobro surađujemo 

sa našim vatrogascima, budući da smo zbog poplava puno napravili. Civilnu zaštitu treba 

staviti u stvarnost, a ne kada se događaju poplave ljudi ne znaju tko je odgovoran i nitko 

se neće javiti. Što se tiče čamca čeka se da ga dostave u neki prostor, on se nalazi u 

Hrvatskim vodama, a dogovor je da tamo čeka kada mi osmislimo adekvatan prostor i na 

raspolaganju nam je svaki dan. Nije registriran što je u planu kada bude tu stacioniran, a 

planira se obučiti jedan vatrogasac koji će taj čamac voziti. Bio je ove godine sazvan i 

sastanak međutim nitko od pozvanih nije došao. 

 Više nije bio prijava za raspravu i predsjednik vijeća daje točku na donošenje 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova "ZA", 1 glasom "PROTIV" i 1 

"SUZDRŽAN" donijelo 

Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Molve u 2017. godini 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija na području Općine Molve  

 Predsjednik vijeća navodi da je procjena u materijalima i da nema potrebe naknadno 

obrazlagati. 

 Ukoliko ima prijava za raspravu, otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 Predsjednik vijeća daje točku na donošenje. 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova "ZA", 1 glasom "PROTIV donijelo 

Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija na području Općine 

Molve  

Budući da je dnevni red bio iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 11.15 sati. 

 
KLASA: 021-05/17-01/14 
URBROJ: 2137/17-17-2 
Molve, 28. studeni 2017. 

 

ZAPISNIČAR        PREDSJEDNIK VIJEĆA 
Marina Džinić          Zdravko Tuba 

___________________      _____________________ 

 

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


