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ZAPISNIK 

sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 29. studenog 2018. godine 

 

 

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

Sjednica  je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/12, URBROJ: 2137/17-01-18-1 od 23. studenog 

2018. godine. 

 

          Sjednicu je u 10.02 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. Valentina Kopričanec, 

5. Spomenka Žufika, 

6. Mirko Paša, 

7. Stjepan Fosić, 

8. Stanko Molnar, 

9. Katica Kapić. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Franjo Andrašić, prisutan od 10,09h 

2. Zlatko Vargić, prisutan od 10,07h 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve, 

2. Martin Tuba, zamjenik općinskog načelnika, 

3. Karolina Franjo, pročelnica JUO, 

4. Marina Džinić, viši savjetnik za financije i računovodstvo 

 

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

20. sjednice Općinskog vijeća nazočno 9 članova Općinskog vijeća te da Vijeće može pravovaljano 

odlučivati.  

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

sa 18. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 1 "PROTIV" usvojilo zapisnik sa 18. 

sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 1 "PROTIV" usvojilo zapisnik sa 19. 

sjednice Općinskog vijeća. 
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Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

DNEVNI RED 

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

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

 

2. Razmatranje i donošenje: 

2.1. Programa o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve 

u 2018. godini, 

2.2.  Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Molve u 2018. 

godini, 

2.3.  Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2018. godini. 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o vrijednosti boda (B) komunalne naknade na području Općine 

Molve, 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Molve, 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju pomoći za školovanje 

učenicima i studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 2015./2016., 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o subvencioniranju troškova ozakonjenja 

nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Molve, 

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

Općine Molve za razdoblje rujan - listopad 2018. godine, 

8. Pitanja  i prijedlozi vijećnika. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“ i 1 "SUZDRŽAN" usvojilo predloženi 

Dnevni red. 

 

Točka 1. 

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

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

 

Na sjednicu u 10.07 sati dolazi Zlatko Vargić. Sjednici je sada prisutno 10 od ukupno 11 članova Vijeća. 

Na sjednicu u 10.09 sati dolazi Franjo Andrašić. Sjednici je sada prisutno 11 od ukupno 11 članova 

Vijeća. 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 MARINA DŽINIĆ - Ovim izmjena ukupni Proračun za 2018. se ne mijenja što znači da on i 

dalje iznosi 31.322.255,77 kuna.  

Došlo je samo da preraspodjele planiranih stavaka sa pozicija vezanih za rashode za nabavu 

nefinancijske imovine na poziciju rashoda poslovanja , bez promjene  izvora financiranja i to na sljedeći 

način:  

• dodatna ulaganja na galeriji za +50.000,00 kuna (izvor nefinancijska imovina), 
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• popravak klima komora na društvenom domu  -100.000,00 (izvor komunalna naknada) 

aktivnost planirana proračunom za 2019. godinu, 

• održavanje javnih površina +200.000,00 (izvor  komunalna naknada) 

• staza kod groblja Molve (parkiralište prema groblju) -50.000,00 ( izvor nefinancijska imovina) 

aktivnost planirana proračunom za 2019. godinu,  

• izgradnja nogostupa u Đurđevačkoj - 100.000,00 (izvor komunalna naknada) aktivnost 

planirana proračunom za 2019. godinu. 

 

Naime, Selsko komunalno društvo napravilo je projekciju troškova do kraja 2018. godine  kojim bi 

fakturirani iznosi teretili planirane stavke u proračunu za održavanje i galeriju, a samim time došlo bi 

do prekoračenja iznosa. Iz toga razloga pristupilo se gore navedenom. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu 

 ZDRAVKO IVANČAN – izmjene su nastale u kratkom vremenu iz razloga jer su započeti 

radovi na našoj galeriji u smislu postavljanja grijanja i podova, a koja bi trebala biti otvorena uoči 

Božića. Molim da ove izmjene prihvatite sa izmijenjenim pozicijama koje su danas predložene. 

 STJEPAN FOSIĆ – sjećate li se 2013. godine sa tim točkama i projektima koji su bili u 

proračunu, sada opet to slušamo i prolongiramo u 2019. godinu. Prolazi vam  drugi mandat i ne možete 

to pokriti jer novaca nema. Troškovi su se povećali i povećavaju se, a prihodi se smanjuju. 

 ZDRAVKO IVANČAN – ne znam koliko je to vama poznato, u 2013. godini Općina Molve 

nije bila vlasnik galerije već 2016. godine, kada smo krenuli sa ulaganjem gdje nam je županija prenesla 

pravo vlasništva i pravo građenja. Želio bih da znate kako smo 2016.-te godine krenuli u adaptaciju, a 

dobili smo i od županije 100.000,00 kn, tako da smo vlasnici toga, a kako bi imali adekvatan prostor za 

posjetitelje galerije i izlagače. Ništa se ne prebacuje iz 2013.-te već se radi onako kako imamo novaca, 

a vi imate pravo govoriti i iznositi svoje mišljenje. 

 STJEPAN FOSIĆ – nisam je mislio na galeriju već općenito o svemu  što se događa, a galerija 

je zadnja stvar. Što se tiče galerije grijanja nema, a stavili ste dva prozora i daske na pod. Govorim 

općenito o stanju u općini.  

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

Pod točkom 1. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“, 2 "PROTIV" i 2 "SUZDRŽAN" 

donijelo 

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

godinu s Planom razvojnih programa 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje: 

Programa o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Molve u 2018. godini, 

Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Molve u 2018. 

godini, 

Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2018. godini. 
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 KAROLINA FRANJO – ove izmjene i dopune programa vezane su uz prethodnu točku 

Izmjena Proračuna. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve sa 8 glasova „ZA", 2 "PROTIV" i 1 "SUZDRŽAN" 

donijelo 

Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Molve u 2018. godini, 

Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Molve u 2018. 

godini, 

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2018. godini. 

 

Točka 3.  

Razmatranje i donošenje Odluke o vrijednosti boda (B) komunalne naknade na području 

Općine Molve 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

 ZDRAVKO IVANČAN – kao što ste vidjeli objavu na općinskim stranicama gdje ste svi mogli 

dati svoje prijedloge shodno komunalnoj naknadi i do danas nismo imali upite. Budući da se ove godine 

mijenja Zakon o komunalnoj naknadi koji je usvojen i donijet mi smo se prilagodili i predložili da se 

iznos komunalne naknade vrati na staro kako je bilo do sada. 

 Pročelnica napominje da je sve bilo objavljeno na internetskoj stranici Općine Molve sa 

sljedećim obrazloženjem. 

4. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu  iz kojeg 

proizlazi obveza jedinice lokalne samouprave da odredi vrijednost boda komunalne naknade (B) 

koji će biti jednak godišnjem iznosu komunalne naknade po četvornome metru (m²) korisne 

površine stambenog prostora u prvoj zoni. Obzirom da je do sada važećom Odlukom vrijednost 

boda utvrđena u visini od 1,00 kune mjesečno, novopredložena visina vrijednosti boda od 12,00 kuna 

predstavlja zapravo umnožak dosadašnje vrijednosti boda od 1,00 kuna s dvanaest mjeseci u godini. 

Dalje se nije čitalo obrazloženje jer se izjasnilo da nema potrebe. 

 STJEPAN FOSIĆ – vi ste dužni svaki dan predočiti vijećniku papire i dokumente. 

 ZDRAVKO TUBA – kada ste vi bili načelnik onda se tako nije radilo jer imam i svjedoke kada 

ste vikali na mene u svojem uredu da vaše službe nemaju vremena i sl.  

 STJEPAN FOSIĆ – neću podržati ovu odluku jer ju možete vratiti na staro, a i smanjiti ako 

želite jer imate to pravo. 

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

Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve sa 7 glasova „ZA",  3 "PROTIV" i 1 "SUZDRŽAN" 

donijelo  

 

Odluku o vrijednosti boda (B) komunalne naknade na području Općine Molve 

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_68_1393.html
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Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Molve 

 

 ZDRAVKO IVANČAN -  biti će mogućnosti da ljudi koji imaju manja primanja od 1.500,00 

kn mjesečno budu oslobođeni plaćanja komunalne naknade, što je sada Zakonom dozvoljeno, a ujedno 

visina komunalne naknade za poslovne partnere ostaje ista, tako da se INI i T-com-u neće mijenjati 

visina naknade. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 STANKO MOLNAR – imam pitanje za školu da li je ona maknuta?  

             Načelnik odgovara da je škola maknuta budući da druge škole to nemaju. 

 Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i daje točku na donošenje. 

Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je 7 glasova „ZA",  3 "PROTIV" i 1 "SUZDRŽAN" 

donijelo  

 

Odluku o komunalnoj naknadi na području Općine Molve 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju pomoći za školovanje 

učenicima i studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 2015./2016. 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

 ZDRAVKO IVANČAN – ove godine neće biti isplaćena pomoć već u siječnju, a kako bi 

isplatili svim studentima i učenicima to će se riješiti zaključno do 30.06.2019. godine. 

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

 STJEPAN FOSIĆ – opet se vračam i pitam kako će se isplatiti 2015./2016. godina u 2019. 

godini. Da li će to ići jednokratno ili kako će se rješavati i u kojem mjesecu? Djecu to zanima jer oni 

više nisu mali i znaju na što imaju pravo, a nisu dobili.  

  

 ZDRAVKO IVANČAN – vjerojatno bude išlo jednokratno, a isplatit će se do 20. siječnja 2019. 

godine. Sve odluke koje su danas predložene su u cilju da se sve dosadašnje odluke ispoštuju i isplate. 

 

STJEPAN FOSIĆ – to je za 60 dana. 

 

FRANJO ANDRAŠIĆ – ovo što je g. Fosić pitao vezano za isplate je na dobrom putu, načelnik 

je potvrdio da bude plaćeno u roku 60 dana i neka to ne ode u javnost dok ne bude realizirano. Glasajmo 

da isplata ide u roku 60 dana, a nakon toga budemo raspravljali ako ne bude realizirano.  

 

STANKO MOLNAR – molio bih da se isplati pomoć đacima i studentima i pomogne im se i 

omogući školovanje. Iduće godine neka se vidi način da se i dalje nastavi sa pomoći u nekom povoljnom 

iznosu. Ako se školovani student za 10 godina vrati u Molve to će nam biti veliki plus, a znamo da 

mnogi mladi ljudi danas odlaze u Njemačku.  Podržavam ovu odluku da se pomoć isplati u roku 60 

dana, ali da se i za dalje osiguraju sredstva. 

 

STJEPAN FOSIĆ – koliko je taj iznos za 2015./2016. godinu?   

 

ZDRAVKO IVANČAN -   iznos se nalazi u prijedlogu Proračuna za 2019. godinu kojeg ste 

mogli pročitati i mislim da vam nije potrebno odgovarati. Zahvaljujem g. Stanku na prijedlogu koje 
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imate svi pravo dati. Cilj nam je da u 2019. god. sve očistimo, a sve ovisi o ulaganju INE i MOL-a u 

naše bušotine odnosno o visini rente. Odgovorno tvrdim da sve bude isplaćeno što je iznos od oko 

300.000 kn. 

STJEPAN FOSIĆ napominje da nije dobio odgovor i pita: "Sa kojim novcem to budeš platio 

u roku 60 dana?  "  

 

 Predsjednik vijeća zaključio je raspravu i daje točku na donošenje. 

 

Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA" i 2 "SUZDRŽAN" donijelo 

 

Odluku o izmjenama Odluke o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s 

područja Općine Molve za školsku godinu 2015./2016. 

 

Točka 6.  

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o subvencioniranju troškova ozakonjenja 

nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Molve 

 

 Budući da je ova točka prije spomenuta, predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

 ZDRAVKO IVANČAN – ovo je jedna dobra pomoć našim mještanima što nam je bio cilj i 

interes da se našim ljudima izađe u susret. Ovo bi trebao biti prihod općine, ali odlučili smo smanjiti 

komunalni doprinos sa 1,00 na 0,10 jer smatramo da uređeno mjesto i Općina je svima dobro došla. 

  

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

Pod točkom 6. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA", 1 "PROTIV" i 1 "SUZDRŽAN" 

donijelo 

 

Odluku o izmjeni Odluke o subvencioniranju troškova ozakonjenja nezakonito izgrađenih 

zgrada na području Općine Molve 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe 

Proračuna Općine Molve za razdoblje rujan - listopad 2018. godine 

 

 Predsjednik vijeća napominje da nije bilo korištenja sredstava proračunske zalihe, te da ne treba 

posebno obrazloženje, te otvara raspravu. 

  

Prijava za raspravu nije bilo. 

 

Pod točkom 7. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova "ZA", 2 "PROTIV" i 1 "SUZDRŽAN" 

donijelo 

 

Zaključak na Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Općine Molve 

za razdoblje rujan - listopad 2018. godine 

 

Točka 8. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 STJEPAN FOSIĆ – pita pročelnicu da li su svi zaključci napravljeni koje vijeće donosi na 

sjednicama.  

 Karolina Franjo odgovara da su zaključci većinom spremni.  
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 G Fosić napominje da se tako ne radi već kada vijeće donese odluku zaključci se moraju 

napraviti. Ako to ne radite smanjuju se obaveze. 

  

 ZDRAVKO IVANČAN – imali smo reviziju koja je rekla kada se svi zahtjevi skupe tada se 

donosi rješenje ili zaključak bez obzira na iznos osiguranih sredstava u proračunu. Zbog toga idemo sa 

umjetnim osjemenjivanjem i svim ostalim da ukupnu masu možemo podijeliti sa ukupnom masom 

sredstava predviđenih u proračunu. 

 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 10.50 sati. 

 

KLASA: 021-05/18-01/12 

URBROJ: 2137/17-01-18-2 

Molve, 29. studenog 2018. 

 

ZAPISNIČAR:              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Karolina Franjo, mag.iur.                               Zdravko Tuba 

 

 

 

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


