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ZAPISNIK 

sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 25. kolovoza 2017. godine 

 

 

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

sastanke. 

          Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/8, URBROJ: 2137/17-17-1 od 

23. kolovoza 2017. godine. 

 

          Sjednicu je u 09,07 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Tuba.  

 

 Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Spomenka Žufika, 

2. Siniša Frančić, 

3. Zlatko Senjan, 

4. Zdravko Tuba, 

5. Mirko Paša, 

6. Valentina Kopričanec, 

7. Stjepan Fosić,  

8. Stanko Molnar. 

 

Sjednici nisu bili nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Mirjana Sefer, 

2. Franjo Andrašić, 

3. Zlatko Vargić. 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve 

2. Martin Tuba, zamjenik načelnika Općine Molve 

3. Mirjana Matoš, pročelnica 

4. Marina Džinić, viši savjetnik za financije i računovodstvo 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 4. sjednice 

Općinskog vijeća nazočno 8 članova Općinskog vijeća te da vijeće može pravovaljano 

odlučivati.  

Predsjednik vijeća pozvao je članove Općinskog vijeća da iznesu svoje primjedbe 

na zapisnik sa 2. i 3. sjednice Općinskog vijeća. 

  

Predsjednik daje na donošenje zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik s 2. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik s 3. sjednice 

Općinskog vijeća. 
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Predsjednik vijeća navodi da je dnevni red dopunjen s točkom 11. te predlaže sljedeći 

 

DNEVNI RED 

1. Pitanja vijećnika 

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

3. Razmatranje i donošenje: 

3.1. Programa o izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2017. godini 

3.2. Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2017. godini 

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

Molve u 2017. godini  

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

području Općine Molve u 2017. godini 

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju polugodišnjih izvještaja Općine Molve 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine: konsolidirani Obveze VP-159, 

konsolidirani PR-RAS VP-151, konsolidirani REFSTR, Obveze VP-159, PR-RAS VP 151 i 

REFSTR 

5. Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Molve 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine 

6. Razmatranje i donošenje Zaključka o kapitalnoj pomoći Selskom komunalnom 

društvu MOLVE d.o.o. 

7. Razmatranje i donošenje Zaključka o kapitalnoj pomoći Župi Blažene Djevice Marije 

Molve 

8. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za raspisivanje postupka 

bagatelne nabave za nabavu usluga posredovanja 

9. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o potpori proljetne sjetve 

poljoprivrednicima s područja Općine Molve za 2017. godinu 

10. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođeno 

dijete s područja Općine Molve 

11. Odluka o sufinanciranju troškova nabave dijela udžbenika za učenike Osnovne škole 

Molve u školskoj godini 2017./2018. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ usvojilo 

predloženi Dnevni red. 

Točka 1.  

Pitanja vijećnika 

Stjepan Fosić pita kakva je ove godine situacija u turizmu, je li postotak manji ili veći 

što se tiče gostiju u Novom Vinodolskom. 

Zdravko Ivančan odgovara da se općina ne bavi ugostiteljstvom. Udruge su tamo išle 

prije mjesec dana održavati, odnosno dovesti neke stvari potrebne za vrtić ili za kuhinju. 

Tamo nitko ne boravi. 

Stjepan Fosić nadalje pita ima li kupaca do sada. 
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Zdravko Ivančan izvješćuje da je natječaj bio objavljen, međutim do sada nije bilo 

upita, niti su dostavljene pisane ponude. 

Stjepan Fosić nadalje pita zašto se Novi Vinodolski nije stavio u funkciju već 4-5 godina. 

Noćenje košta 20-25 Eura te da je u funkciji 50-100 dana, općina bi imala prihod platiti 

javnu rasvjetu i sl. Prodajom će se pokrpati neki problemi, ali situacija i dalje ostaje. 

Smatra da općina ne može funkcionirati s 32 plaće mjesečno. Ako se malo interventno 

pokrije i dalje je na istom problemu kao i danas. Boji se što će biti kada netko zablokira 

općinu. 

Zdravko Ivančan odgovara da je u vezi subvencija g. Fosić i još jedan gospodin „vadio“ 

podatke za pomoći primjerice iz 2010., 2011., a radilo se o radovima i sl. Takve 

informacije će se od sada dobiti samo na uvid i napominje da je taj predmet na 

državnom odvjetništvu i uskoro će se pokrenuti postupak. Bitno je da se štiti pravo na 

privatnost pojedinaca i tvrtki. Svakih 6 mjeseci predaju se polugodišnji i godišnji 

izvještaji iz kojih se može pročitati stanje subvencija. Bilanca Općine Molve je gotovo 

identična s onom iz 2012. Općina ima probleme, ali ih i sustavno rješava. U pogledu 

Novog Vinodolskog, da se napravi hostel, službenica je u to vrijeme rekla da to nema 

uvjeta za to. Dobilo bi se uvjete kada bi se uložilo. Napravit će se elaborat u čijoj izradi 

će sudjelovati s projektantom svi vijećnici, koji će reći koliko će se trebati uložiti i 

napravit će se procjena na 2,5 mjeseca turističke sezone, koliko bi se moglo prihodovati. 

Općinu ta nekretnina košta oko 80.000,00 kn za održavanje. Bez ulaganja nema ništa od 

hostela. Virovsko odmaralište ostvaruje dobit od oko 50.000,00 kn. Da nemaju majstore 

koji tamo žive i održavaju besplatno, ne bi niti bilo dobiti. 

Stanko Molnar postavlja upit u vezi saziva sjednice, zašto su materijali bili poslani u 

srijedu, što nije po poslovniku. Moralo bi biti pisanim putem 5 dana prije, a ako je nešto 

hitno, može na drugi način. Bilo bi dobro da se to više ovako ne prakticira. 

Zdravko Tuba se slaže s vijećnikom te navodi da je već na to upozorio da se na vrijeme 

napravi saziv. 

Zdravko Ivančan se ispričava te navodi da službe zbog godišnjeg nisu stigle pripremiti i 

rekao je da se to tako ne radi, trebala je biti sjednica još prošli tjedan. 

Stjepan Fosić pita zašto se kritiziraju zaposlenice, radile su kad je načelnik dao signal. 

Mirjana Matoš navodi da su materijali pripremani ovaj tjedan jer su ovaj tjedan 

dobiveni i podaci koje će točke biti na vijeću.  

Martin Tuba podsjeća da je u uvodnom dijelu prošle sjednice g. Fosić pozivao na 

zajedništvo, te moli da se razgovor vodi konstruktivno uz uvažavanje drugih vijećnika. 

Također bi volio da imamo odmaralište i da se od njega može ostvariti prihod, međutim 

smatra da taj objekt nije za uporabu, trebalo bi uložiti nekoliko milijuna kuna, smatra da 

je taj objekt preplaćen i da se je za isti iznos mogao kupiti objekt koji bi bio odmah u 

funkciji. 

Stjepan Fosić navodi da se rezultati vide, a stanje ne zna. Četiri godine niti jedan 

vijećnik nije raspravljao o problematici. Sad se predlaže proračun od 30 milijuna, a 

stvarni proračun je 7-8 milijuna. Od novca kojeg dobivamo ne može se uštediti niti 

milijun kuna. 
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Zdravko Tuba moli da se vijećnici drže poslovnika i upozorava g. Fosića da ne da 

nikome govoriti i da upada u riječ. Zdravko Ivančan traži da se unese u zapisnik da je g. 

Fosić izjavio da su zapisnici bedastoće i neistine. Također napominje da je općina dobila 

ocjenu 4 po transparentnosti, a za vrijeme g. Fosića bili smo zadnji. 

Stanko Molnar pita vijećnike da li ih ljudi zovu i traže da postavljaju pitanja na vijeću 

jer je dobio neke dokumente da pita na vijeću što se s tim događa. Postavlja upit u vezi 

obrazaca koje je općina poslala i koje ljudi moraju do 31.8. popuniti i vratiti u općinu. 

Prije 6-7 godina išla je komisija od kuće do kuće i napravljen je popis za komunalnu 

naknadu. Pita što sad s time budući da je porez odgođen. Pročelnica odgovara da ćemo 

svima uzeti popunjene obrasce jer se najvjerojatnije radi samo o odgodi. Po zakonu bi 

općinsko vijeće trebalo donijeti do studenog odluku u vezi poreza na nekretnine koja će 

vrijediti od iduće godine. Bolje je da svi donesu popunjene obrasce jer mi nemamo 

podatak o godini izgradnje i zaprimit ćemo ih i nakon 31.8. 

Martin Tuba predlaže vijeću da se osnuje povjerenstvo u kojem bi bili i ljudi iz oporbe te 

da se nađe neovisna stručna agencija da se nekretnina dovede u stanje u kojem bi se 

moglo baviti turizmom, koliko bi trebalo uložiti i koliko bi se od toga moglo ostvariti. 

Stjepan Fosić pojašnjava da je bila dolazila komisija koja bi nam privremeno bila dala 

papire za hostel. Treba posložiti još par soba i tuš kabina i mogu se dobiti papiri za to. 

Stanko Molnar nadalje postavlja upit u ime Lovačkog društva, jer su htjeli postaviti upit 

putem g. Andrašića, kao svojeg člana, međutim on nije danas prisutan. Odbijen im je 

zahtjev za legalizaciju od strane Agencije jer nije dostavljena određena dokumentacija, 

koja je zatražena do kraja kolovoza 2015. Oni su dokumentaciju platili oko 12.000 kn. 

Zdravko Ivančan odgovara da je općina pokrenula postupak legalizacije Lovačkog doma 

Beljevine i ostale općinske zgrade. Za ovo nije niti znao da su postupak vodili lovci. G. 

Molnar kazuje da su mu rekli da je poziv za dostavu dokumentacije došao u općinu, ne 

na njih. Pročelnica ukazuje da smo po svim rješenjima uvijek obaviješteni jer smo općina 

na čijem su području izgrađene takve nekretnine, no ne znači da i sudjelujemo u 

postupcima. Načelnik predlaže da se rješenje iskopira kako bi se moglo provjeriti o čemu 

se radi i ukazuje da se lovci mogu još uvijek žaliti na rješenje. 

G. Molnar nadalje postavlja upit u vezi učeničkih pomoći, jesu li neki već dobili pomoći i 

jesu li išla rješenja. Načelnik odgovara da rješenja nisu poslana jer još nema sredstava, 

ali u slučaju da je netko htio kompenzirati kakav dug, može se kompenzirati. Najavljuje 

za tjedan dana novo vijeće. 

Točka 2.  

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

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

 

Zdravko Ivančan ukazuje da se mijenjaju pozicije da Novi Vinodolski, pošto nemamo 

mogućnosti prodati ga javnim natječajem, jer je preskupo stalno objavljivati u novinama, 

stoga traži se da se stavka u vezi prodaje zgrade. Zgrada je stavljena na 6,5 milijuna, 

koliko je potrošeno sredstava, po procjeni je 4,5 milijuna. Za Seline se je išlo s 

300.000,00 kn, a išlo bi se sa sudskim vještakom da to procjeni. Stavke su 

prenamijenjene od prodaje Novog Vinodolskog u gradnju hale u zoni Zdelja, također i za 

kino salu, za izgradnju reciklažnog dvorišta, izgradnju crkve. Dosta velike su mjesečne 

obveze za održavanje Novog Vinodolskog. Navodi da se ne možemo se javiti na fond za 
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uređenje u starački dom ili udomiteljstvo, jer to može samo Grad. Uskoro ćemo krenuti i 

u adaptaciju vrtića, trebalo bi promijeniti fasadu i krovište. 

Zdravko Tuba ukazuje da je Odbor za financije podržao ovaj prijedlog izmjena 

proračuna. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“, 1 glasom „UZDRŽANI“ i 1 

glasom „PROTIV“ donijelo 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2017. godinu i  projekcije za 2018. 

i 2019. godinu s Planom razvojnih programa 

 

Točka 3.  

Razmatranje i donošenje: 

3.1. Programa o izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2017. godini 

Mirjana Matoš pojašnjava da vrijednost programa nije mijenjana, već se promjene 

odnose na promjenu izvora financiranja koji je mijenjan iz izvora nefinancijske imovine u 

izvor prihodi od prodaje imovine. To se odnosi na financiranje: izgradnje dječjeg igrališta 

u Gornjoj Šumi, pripreme i asfaltiranja kod vage te kod vage u Molve Gredama, izgradnje 

nogostupa u Đurđevačkoj ulici i Ulici braće Novakovića, asfaltiranje kolnih ulaza i 

nogostupa na Trgu Braće Radića, izgradnje autobusnog stajališta kod Osnovne škole, 

asfaltiranje kolnih ulaza i nogostupa u ulicama Ključeci, Petra Preradovića i Mihovila 

Pavleka Miškine. Izvor financiranja - nefinancijska imovina mijenja se u prihodi od 

prodaje imovine kod gradnje kabelske javne rasvjete u Ulici Medvrti i Ulici braće 

Novakovića, izgradnja reciklažnog dvorišta te nabave uređaja, strojeva i opreme za 

reciklažno dvorište. 

3.2. Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama i dopuni Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2017. godini 

Mirjana Matoš pojašnjava da je ukupna vrijednost programa povećana je sa 

1.168.500,00 na 1.313.500,00 kuna jer je povećana stavka za održavanje javnih 

površina s 227.000,00 na 347.000,00 kuna, te je izvor financiranja - nefinancijska 

imovina povećana s 15.000,00 na 135.000,00 kn, povećana stavka za redovno i 

izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva s 330.000,00 na 340.000,00 

kuna, povećana stavka za usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja s 21.000,00 

na 36.000,00 kuna, te je za razliku povećanja povećana i stavka izvora financiranja 

nefinancijske imovine, kod stavke rekonstrukcija / modernizacija javne rasvjete Molve 

Grede, Repaš i Medvrti nije povećan iznos, do sada je bilo planirano sve iz nefinancijske 

imovine, a sada se planira od toga 50.000,00 kuna od prodaje imovine.  

3.3. Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u 

kulturi na području Općine Molve u 2017. godini 

Mirjana Matoš pojašnjava da je ukupna vrijednost programa povećana s 2.713.000,00 

kuna na 3.002.500,00 kuna radi povećanja iznosa za kulturne i sportske manifestacije 

povodom proslave Dana Općine Molve sa 103.500,00 na 193.000,00 kuna, dodana je 

nova stavka za kupnju stare kuće za preuređenje u etno zbirku od 200.000,00 kuna i 

promijenjene su stavke izvora financiranja: iz nefinancijske imovine iznosu 521.900,00 
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kuna, smanjen na 428.900,00 kn, a  prihoda od prodaje imovine povećan s 50.000,00 na 

kuna 472.500,00 kn. 

Stanko Molnar postavlja upit zašto je došlo do povećanja stavke u vezi Dana Općine 

Molve. 

Zdravko Ivančan odgovara da se radi o trošku za koncert, a prihodovna strana je 

povećana iz najma javnih površina i za postavljanje šatora. Također tu su i udruge koje 

sudjeluju, poput gađanja glinenih golubova, obljetnica je ŠRD „Šarana“ Molve, Spomenar 

dr. Ivančana, vatrogasci, obljetnica Udruge umirovljenika, „Norijada“, „Najuzornija žena“ 

i sl. To nisu sredstva koja dobivaju udruge. 

3.4. Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u 

osnovnom školstvu na području Općine Molve u 2017. godini 

Mirjana Matoš pojašnjava da je ukupna vrijednost programa povećana je s 272.500,00 

na 489.520,00 kuna jer je povećana stavka pomoći za prijevoz učenika vezano uz 

provođenje školskog kurikuluma sa 60.000,00 na 80.000,00 kuna, smanjena je stavka za 

prehranu učenika s 80.000,00 na 56.000,00 kn. Dodane su dvije nove stavke: za 

opremanje školske kuhinje - 25.000,00 kuna i za kapitalnu pomoć za opremanje kabineta 

dograđene knjižnice  200.000,00 kuna. 

Stjepan Fosić smatra da se ovo iz redovnog poslovanja neće ostvariti, jedino ukoliko se 

proda nekretnina u Novom Vinodolskom. 

Stanko Molnar pita o čemu se radi u vezi kuće za etno zbirku. Zdravko Ivančan 

odgovara da je u planu kupiti jednu starinsku kuću, da bi ju se preuredilo u etno zbirku. 

Zdravko Tuba podsjeća da su zamjerke kod nagrade Europski cvijet bile da se stare kuće 

ne čuvaju, već je mjesto bilo premoderno. Još ima nekoliko takvih starinskih kuća u 

Molvama. 

Stjepan Fosić pita hoće li 190.000 kn biti dosta za sve manifestacije. Načelnik odgovara 

da hoće, udruge imaju svoje obljetnice i događanja, hvali Društvo za povjesnice i starine 

za organizaciju „Spomenara“, tu su još i branitelji s memorijalom, festival ruralne žene, a 

s obzirom da se forsira da to bude na Molvama, mora se i potrošiti za ugošćavanje. 

Koncert ispada praktički besplatan od prikupljenih sredstava od najma. Koncert je koštao 

35.000,00 kn, a Vid Balog i Drele 5.000,00 kn neto. 

Stanko Molnar pita u vezi povećanja i smanjenja stavki za školu. Marina Džinić 

pojašnjava da će načelnik donijeti odluku za ovu školsku godinu da ćemo sufinancirati 

direktno roditeljima 40,00 kuna mjesečno. 

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

Program o izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2017. godini 

Program o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Molve u 2017. godini 

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Molve u 2017. godini 
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Program o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 

području Općine Molve u 2017. godini 
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Točka 4.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju polugodišnjih izvještaja Općine 

Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine: konsolidirani 

Obveze VP-159, konsolidirani PR-RAS VP-151, konsolidirani REFSTR, Obveze 

VP-159, PR-RAS VP 151 i REFSTR 

Marina Džinić navodi da su finanncijski i konsolidirani financijski izvještaji za 1. 

polugodište ove godine predani u zakonskom roku, u srpnju. Detaljno je specificirano 

koliko je što realizirano. Proračunski prihodi poslovanja naplaćeni su 3.511.307,40 kn, a 

za isto izvještajno razdoblje prošle godine realizacija je manja za 20,14%. Prihodi od 

rudne rente su u prvih 6 mjeseci realizirani u iznosu od 2.590.005,47 kn, što je za 

14,80% manje u odnosu na prvih 6 mjeseci 2016. ili 29,3% manje za isto razdoblje 

2015. Rashodi su realizirani u iznosu 4.290.798,19 kn, najveći udio su materijalni rashodi 

od 37,74%. Manjak prihoda za izvještajno razdoblje je 947.315,93 kn bez vrtića. Kod 

konsolidiranog izvještaja, ostvaren je manjak prihoda vrtića od 7.874,06 kn, razlika 

prihoda poslovanja je realizirana u iznosu od 561.268,94 kn i rashoda poslovanja 

569.143,00 kn, ukupni konačni rezultat poslovanja s vrtićem iznosi manjak od 

955.189,99 kn. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ 

donijelo 

Zaključak o usvajanju polugodišnjih izvještaja Općine Molve za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2017. godine: konsolidirani Obveze VP-159, konsolidirani 

PR-RAS VP-151, konsolidirani REFSTR, Obveze VP-159, PR-RAS VP 151 i REFSTR 

Točka 5.  

Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 

Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine 

Marina Džinić navodi da je u materijalima dano detaljno objašnjenje. Jedinstveni 

upravni odjel dužan je dostaviti načelniku do 5. rujna, a načelnik podnijeti ovaj izvještaj 

vijeću do 15. rujna. Nije bilo nikakvih preraspodjela niti korištenja sredstava s osnove 

proračunske zalihe, niti jamstava. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom „UZDRŽANI“ 

donijelo 

Polugodišnje izvještaje o izvršenju proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2017. godine 

Točka 6.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o kapitalnoj pomoći Selskom komunalnom 

društvu MOLVE d.o.o.  

Zdravo Ivančan obrazlaže da je za gradnju hale namijenjeno 2,5 milijuna kuna, od čega 

se planira 2 milijuna od prodaje Novog Vinodolskog. 

  

 

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

Zaključak o kapitalnoj pomoći Selskom komunalnom društvu MOLVE d.o.o. 
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Točka 7.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o kapitalnoj pomoći Župi Blažene Djevice 

Marije Molve 

Zdravo Ivančan obrazlaže da je potrebno urediti fasadu i pročelje župne crkve, bio bi 

red da se i u crkvu uloži, a ne samo u Novi Vinodolski. 

Stjepan Fosić daje primjedbu da nije razgovarao sa župnikom, a da za fasadu nema 

svrhe. Potrebno je promijeniti prozore, ostala su dva iza oltara, razbijeno je bilo staklo, 

prioritet su klime i negdje pušta voda. Što se tiče fasade, podsjeća da je još on dao 

napraviti projekt koji iznosi oko 1,7 milijuna kuna, to je veliki zahtjev jer treba uključiti i 

Zavod za zaštitu kulturne baštine. Moli načelnika neka ode do velečasnoga porazgovarati 

koliko treba za prozore. 

Zdravo Ivančan navodi da imamo u proračunu stavku za prozore, a čim se sredstva 

omoguće, platit će se. I Biskupija bi trebala uložiti neka sredstva. 

Zdravko Tuba kazuje kako mu je drago da se konačno oko nečega slažu. 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom „UZDRŽANI“ 

donijelo 

Zaključak o kapitalnoj pomoći Župi Blažene Djevice Marije Molve 

 

Točka 8.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za raspisivanje 

postupka bagatelne nabave za nabavu usluga posredovanja 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“, 1 glasom „UZDRŽANI“ i 1 

glasom „PROTIV“ donijelo 

Zaključak o davanju suglasnosti za raspisivanje postupka bagatelne nabave za 

nabavu usluga posredovanja 

 

Točka 9.  

Razmatranje i donošenje Odluku o izmjeni Odluke o potpori proljetne sjetve 

poljoprivrednicima s područja Općine Molve za 2017. godinu 

Mirjana Matoš pojašnjava da je odlukom bio raspisan natječaj do 5. svibnja, no s obzirom 

da su neki podnosili u Agenciju i kasnije i potom dostavljali svoje zahtjeve u općinu, 

načelnik je odlučio produžiti rok do 31.5. da svi mogu ući u masu potpora za proljetnu 

sjetvu te je povećana stavka s 200.000,00 kn na 215.000,00 kn. 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom „UZDRŽANI“ 

donijelo 

Odluku o izmjeni Odluke o potpori proljetne sjetve poljoprivrednicima s 

područja Općine Molve za 2017. godinu 
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Točka 10.  

Razmatranje i donošenje Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za 

novorođeno dijete s područja Općine Molve  

Zdravko Ivančan navodi da nema više sredstava za ovu pomoć kao do sada, prijedlog 

je da se daje 2.000,00 kn, a dalje će se vidjeti. U planu je da bi vrtić bio besplatan, 

odnosno da se pomogne na neki drugi način. 

Stjepan Fosić moli pojašnjenje koliko će se dobiti za novorođeno dijete i što je s 

dosadašnjih 20.000,00 kn. Načelnik odgovara da će dobivati po 2.000,00 kn, a 20.000,00 

kn se ukida. Do 31.8. je 7.000,00 kn, a nakon toga je 2.000,00 kn. G. Fosić daje 

primjedbu da su neki dobili 20.000,00, a neki nisu dobili te neće ostvariti svoja prava. 

Mirjana Matoš pojašnjava da oni koji su do stupanja na snagu, odnosno 1.9.2017. 

predali zahtjeve, odnosno dokaze za 2. ili 3. ratu i koji bi ostvarili pravo na isplatu u 

skladu s prijašnjim odlukama, zadržavaju pravo na isplatu te rate. Roditeljima koji nakon 

stupanja na snagu, odnosno od 1.9. podnose zahtjev 1. put ili donesu dokaz da i dalje 

ima prebivalište (za 2. ili 3. ratu) ostvaruju pravo na 2.000,00 kn za tu ratu, znači za 

djecu koja su rođena do 1.9. ali još nisu predali zahtjev ili dokaz za 2. ili 3. ratu. Za svu 

djecu koja su rođena od 1.9. na dalje, dobivaju po ovoj novoj odluci 2.000,00 kn. 

Stjepan Fosić pita načelnika što će sada reći ljudima, morat će se suočiti, jer su jedni 

dobili, a drugi su zakinuti. Načelnik odgovara da je takva financijska situacija i sredstva 

su potrošena. 

Stanko Molnar pita znači li to da će se ovih 2.000,00 kn plaćati samo jedne godine, a 

načelnik to potvrđuje. 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“, 1 glasom „UZDRŽANI“ i 1 

glasom „PROTIV“ donijelo 

Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete s područja 

Općine Molve  

Točka 11.  

Odluka o sufinanciranju troškova nabave dijela udžbenika za učenike Osnovne 

škole Molve u školskoj godini 2017./2018. 

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

 

Odluku o sufinanciranju troškova nabave dijela udžbenika za učenike Osnovne 

škole Molve u školskoj godini 2017./2018. 

Budući da je dnevni red bio iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 10.30 

sati. 

KLASA: 021-05/17-01/8 

URBROJ: 2137/17-17-2 

Molve, 25. kolovoza 2017. 

 

ZAPISNIČAR        PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Mirjana Matoš        Zdravko Tuba 

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


