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ZAPISNIK 

sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 14. studenog 2018. godine 

 

 

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

sastanke. Sjednica  je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/11, URBROJ: 2137/17-01-18-

1 od 9. studenog 2018. godine. 

 

          Sjednicu je u 10.08 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. Zlatko Vargić. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Katica Kapić 

2. Franjo Andrašić. 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve, 

2. Karolina Franjo, pročelnica JUO, 

3. Marina Džinić, viši savjetnik za financije i računovodstvo 

 

 

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

početku 19. 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. 

ZDRAVKO IVANČAN – molim da se stavi gdje me je g. Fosić napao da koristim 

subvencije Općine Molve, odnosno preslušajte si tonski zapis gdje se navodi da mi dijelimo 
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„pinku“ i imamo privatne situacije. Neka se to stavi za slučaj sudskog postupka za naknadu 

štete. Neka se zapisnik usvaja na drugoj sjednici vijeća. 

 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

DNEVNI RED 

1. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Molve za 2019. godinu i projekcije za 2020. 

i 2021. godinu s planom razvojnih programa 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o potpori umjetnog 

osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2018. godini  

3. Razmatranje i donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju strategije upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Molve za razdoblje od 2018. do 2025. godine  

5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Molve za 2019. godinu 

6. Razmatranje i donošenje Zaključka o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita Općine 

Molve 

7. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 Predsjednik vijeća upitao je ima li tko nadopunu dnevnog reda. 

 Prijava nije bilo i prelazi se na usvajanje dnevnog reda. 

 Općinsko vijeća Općine Molve jednoglasno je sa 9 glasova „ZA“ usvojilo predloženi 

dnevni red. 

Točka 1. 

Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Molve za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 

2021. godinu s planom razvojnih programa 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić 

 MARINA DŽINIĆ – ovo je prvi prijedlog Proračuna za 2019. godinu i projekcije za 

2020. i 2021. s planom razvojnih programa.  

Najznačajniji izvor financiranja Općine Molve za 2019. godinu su sredstva pomoći planirana u 

iznosu 8,2 mil kuna, od čega su  pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirana 7,2 milijuna 

kuna i to za: 

• Projekt rekonstrukcije  kulturno – odgojnog centra  (sadašnja kino sala) ukupne 

vrijednosti 2,3 milijuna kuna (projektna dokumentacija 30.000,00 kn,  upravljanje 

projektom 50.000,00 kn, stručna podrška partnera 29.500,00 kn, promidžba i vidljivost 

50.000,00 kn, radovi i projektantski nadzor 2,2 milijuna kuna, energetski certifikat 

6.000,00 kn) 

EU sufinanciranje radova 85%, tj. sufinanciranje ukupne investicije do cca 2 milijuna 

kuna. 
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• Projekt izgradnje zgrade vrtićko – predškolskog odgoja (sadašnja stara škola 

Repaš) ukupne vrijednosti 2,6 milijuna kuna (projektna dokumentacija 36.000,00 

kuna, stručna podrška partnera 29.500,00 kuna, projektantski nadzor i radovi 2,5 

milijuna kuna, upravljanje projektom 48.800 kuna, energetski pregled i izrada 

energetskog certifikata 6.000,00 kuna, promidžba i vidljivost 14.000,00 kn 

EU sufinanciranje radova 50%, tj. sufinanciranje ukupne investicije do cca 1,3 mil kuna. 

 

• Projekt ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta  Mjera 7.2.2.  – rekonstrukcija i 

asfaltiranje nerazvrstane ceste Molve Zapad – ukupna vrijednost projekta 

910.020,00 kuna. 

Podsjetimo, projekt je prijavljen 2016. godine, Odluka o prihvatljivosti financiranja 

Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od prosinca 

2017.godine, a  ugovor potpisan u veljači 2018. godine.  

EU sufinanciranje radova 100%, tj. sufinanciranje 907.252,50 kuna. 

 

• Projekt ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta  Mjera 7.2.2.  – rekonstrucija i 

asfaltiranje nerazvrstane ceste u Repašu – ukupna vrijednost projekta cca 

250.000,00 kuna  

EU sufinanciranje radova 100%, tj. sufinanciranje 250.000,00 kuna. 

 

• Projekt rekonstrukcija društvenog doma u Repašu – investicija cca 145.000,00 

kuna 

Prijava na natječaj LAG Podravine sufinanciranog iz EU sredstava. 

 

• Projekt izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta  - ukupna investicija 

2.278.900,00 kuna 

EU sufinanciranje 85% odnosno 1.937.900 kuna. 

 

• Projekt energetske obnove zgrade vrtića – ukupna vrijednost projekta 821.837,74 

kuna 

EU sufinanciranje 50% radova prijavljenih projektom, odnosno ukupno sufinanciranje 

do cca 375.760,14 kn. 

 

• Program zapošljavanja žena tj. program „ZAŽELI“ ukupne vrijednosti 

484.445,92 kn 

EU sufinanciranje 100%, od čega u 2019. godini cca 260.462,96 kn. 

 

• Projektna dokumentacija za SRC 50.000,00 kn -  EU sufinanciranje 100% 

 

OSTALE POMOĆI planirane su cca 162.050,00 kuna (KC-KŽ Županija za ogrjev, 

Općina Novo Virje i Ferdinandovac – sporazum komunalni redar, Općina Virje za 

sanaciju mosta , KC-KŽ županija za sufinanciranje izgradnje nogostupa u Ulici Braće 

Novakovića i Đurđevačkoj ulici). 
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POMOĆI HRVATSKIH VODA 570.000,00 kn za financiranje projektne 

dokumentacije za izgradnju prepumpnih stanica u Marijanskoj i Đurđevačkoj ulici u 

iznosu 60.000,00 kn tj. 100% te izgradnju prepumpnih stanica u Marijanskoj i 

Đurđevačkoj ulici u iznosu 510.000,00 kn odnosno 85% sufinanciranje. 

 

POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 100.000,00 kn za provođenje izbora 

zastupnika u Hrvatski Sabor i za predsjedničke izbore (100%). 

 

POMOĆI FZOEU za nabavu zelenih otoka 16.000,00 kuna (40% sufinanciranje)- 

ukupno planirano proračunom 40.000,00 kn. 

Drugi najznačajni izvor financiranja je prihod od prodaje nekretnina u iznosu 6,8 

milijuna kuna: zgrade u Novom Vinodolskom (početna cijena 6.500.000,00 kuna)  kao i 

prodaja zemljišta u Selinama ( 300.000,00 kuna ) sukladno zaključcima općinskog vijeća.  

Renta je planirana cca 7 milijuna kuna od čega je u planu 1,2 milijuna kuna ostvariti putem 

sudskog spora u predmetu tužbe broj P-848/08 (tužitelj Općina Molve protiv tuženika Jata d.o.o 

u stečaju i INA d.d. za ugovore o cesijama). 

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od cca 3,5 milijuna kuna , a projekcije su temeljene 

na devetomjesečnoj realizaciji za 2018. godinu, procjeni realizacije do kraja 2018. godine, te 

najavljenim promjenama u poreznim propisima definiranim kroz Upute za izradu proračuna 

JLP(R)S za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu. 

Primici od financijske imovine i zaduživanja tj. naplata dugovanja po pozajmicama i 

kreditima planirana je cca 2 milijuna kuna. 

S obzirom na Nacrt nove Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o određivanju vrijednosti 

obračunske jedinice – boda (B) za obračun komunalne naknade na području općine Molve 

planirani je prihod od komunalne naknade u iznosu cca 1,1 milijuna kuna (očekuje se 

naplata i rješavanje starih dugovanja s osnove komunalne naknade) 

Od strane proračunskog korisnika planirani su prihodi po posebnim propisima dječjeg vrtića 

„Molve“ u iznosu 125.100,00 kuna, prihodi od financijske imovine vrtića (kamate po 

žiroračunu ovisno o raspoloživim sredstvima) 50,00 kuna, te pomoći od Ministarstva 

obrazovanja i sporta u iznosu 16.220,00 kuna za sufinanciranje smještaja djece romske 

obitelji, te za sufinanciranje troškova predškolske. 

Tijekom 2019. godine u planu su izbori za mjesne odbore – planirani trošak provedbe 

30.000,00 kn, 

Od ostalih aktivnosti i projekata koje su planirane proračunom za 2019. izdvojio bih 

sljedeće:  

- uređenje doma u Gornjoj Šumi 30.000,00 kuna, 

- dodatno ulaganje na zgradi Trg kralja Tomislava 32 tj. sanacija krovišta  (40% 

sufinanciranje Općine Molve kao vlasnika zgrade ) 80.000,00 kn, 
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- dodatno ulaganje na društvenom domu Molve Grede 150.000,00 kn, te opremanje 

kuhinje istog do iznosa 40.000,00 kn, 

- opremanje kuhinje u novom društvenom domu 80.000,00 kn, 

- opremanje kuhinje društvenog doma u Repašu 40.000,00 kn, 

- kapitalna pomoć O.Š. Molve za opremanje kuhinje 70.000,00 kn, 

- isplata trafostanice HEP-u za poslovnu zonu Brzdeljeva  cca 350.000,00 kn ( preostalo 

inače po ugovoru 648.950,00 kn), 

- kupnja starinske kuće i opremanje iste te kupnja mlina do cca 100.000,00 kn, 

- sanacija mosta Ruška i mosta  Beljevine 25.000,00 kn(50% sufinancira općina Virje) 

- izgradnja nogostupa u Marijanskoj ulici (Sigečec) 100.000,00 kn te projektna 

dokumentacija za isto 30.000,00 kn, 

- izgradnja nogostupa u Ulici Braće Novakovića 100.000 ( 50% renta i 50% pomoći KC-

KŽ županije), 

- izgradnja nogostupa u Đurđevačkoj ulici 100.000,00 kn ( 50% renta i 50% pomoći KC-

KŽ županije), 

- priprema i asfaltiranje kolnika kod škole – Trg kralja Tomislava do Medvrti  100.000,00 

kn, 

- asfaltiranje Đurđevačke ulice 100.000,00 kn, 

- asfaltiranje Ključeci, Petra Preradovića i M.P.Miškine 200.000,00 kn, 

- asfaltiranje prilaza kod vage Molve Grede 40.000,00 kn, 

- gradnja autobusnog stajališta kod O.Š.Molve 50.000,00 kn, 

- gradnja staze od Doma zdravlja prema galeriji 50.000,00 kn, 

- gradnja parkirališta i staze na groblju Molve 130.000,00 kn, 

- nabava led lampi javne rasvjete za Repaš i Medvrte 250.000,00 kn, 

- projektna dokumentacija za Marijansku ulicu (Sigečec ), za javnu rasvjetu 30.000,00 

kn, te preuređenje kućnih priključaka električne mreže za podzemni ulaz kabla i izrada 

priključaka za ulice Medvrti i Sigečec 160.000,00 kn, 

Novi proračunski korisnik Općinska knjižnica Molve  - osigurano 43.000,00 kn za rad osobe i 

opremanje s knjigama. 

Župi UBDM osigurana kapitalna donacija za projekt gradnje i projektnu dokumentaciju 

pastoralnog centra (50.000,00 kn plus 700.000,00 kn), te za uređenje crkve 500.000,00 kn. 

Nadalje općina sufinancira rad udruga u svrhu obogaćivanja kulturno-umjetničkog i sportskog 

života zajednice te redovito poslovanje Vatrogasne zajednice Općine i dobrovoljnih 

vatrogasnih društava, a planirana raspodjela sredstava iskazana je kroz pojedinačne stavke po 

godinama. 

2020.godina  -Ukupni proračun za 2020. godinu iznosi 10.737.102,96 kuna.  

 

2021.godina - Ukupni proračun za 2021. godinu iznosi 10.477.120,00 kuna.  

 

 Predsjednik vijeća zahvaljuje se na obrazloženju i otvara raspravu. 

Franjo Andrašić dolazi na sjednicu u 10.14 sati. Sjednici je sad prisutno 10 članova. 
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 ZDRAVKO IVANČAN – zahvaljujem Marini na točnom pojašnjenju i molim 

vijećnike da se uključe u raspravu kako bi dali amandmane na koji način ćemo planirati 2019. 

godinu  ili nekakvih aktivnosti koje su od interesa žitelja za Općinu Molve. Moram reći da sam 

ovaj Proračun planirao na način kako su mi predložili vijećnici, udruge, mještani, predstavnici 

crkve, škole i svih ostalih predstavnika udruga. Naravno da je Proračun i nastavak započetih 

investicija, projekata i projekcija iz prošlih godina, započetih projekcija koje nažalost, ove 

godine, zbog obaveze ispunjenja svih zakonskih formi javne nabave, su se odužili, te će njihova 

realizacija biti moguća dijelom tijekom 2019. godine. Sve nove investicije koje smo stavili u 

proračun su pozicije koje nam daju mogućnost da se prijavimo na fondove Ministarstva 

poljoprivrede, Fonda za zaštitu okoliša itd. koji nam daju određene mogućnosti, a ujedno su i 

prilika da općina iskoristi financijska sredstva. Moram napomenuti da su se u Proračunu javile 

pozicije od strane Hrvatskih voda koje su poslale ugovor za sanaciju kolektora pročistača i 

samog pročistača od 360.000,00 kn, a nadam se završetku kanalizacije u Đurđevačkoj i 

Marijanskoj ulici, te ostalih naselja koja se budu mogla priključiti na kanalizaciju. Cilj nam je 

ovim započetim proračunom završiti sve projekte i ujednačiti standard svih žitelja Općine 

Molve, a posebno stanovnika Molva koje bi trebalo biti jednoobrazno uređeno za stanovanje da 

mladi ne odlaze. Ovim Proračunom je u planu konsolidacija financijskog stanja Općine Molve. 

2021. godine je u planu rješavanje svih obveza koje su ostale iz prošlih vremena, odnosno od 

početka mandata smo rješavali stare probleme. Stoga vas molim da dadete amandmane ako 

imate kakvu informaciju koju bi mogli podijeliti. 

 STJEPAN FOSIĆ – Općina Molve je bila Kuvajt i sada smo nerazvijena Općina, a ovo 

što Zdravko priča slušamo sedam godina, priznaje da će se poravnati sve obveze. Godina je 

prošla, a mi smo još u 2016. i 2017. sa računima, ali to vi najbolje znadete budući da mi nemamo 

uvid i pitam se kako to riješiti. Mi se moramo staviti u okvire proračuna od 10 milijuna kuna 

što je stvarnost. Ovo ostalo je sve priča i ne znam iz koga načelnik radi bedaka, iz vas svih 

vijećnika koji ga podržavate, a općina je spala na laži i neistine. U velikim smo problemima. 

Tri kalendarske godine su ostala neplaćena djeca, za čas bude došla i četvrta godina. Dvije rente 

nam trebaju za vrtić i dvije za Selsko komunalno društvo, a četiri rente za obaveze u Općini 

itd., tako da nam ostanu dvije-tri rente za potrošnju, a gdje su dugovi i obaveze. Ja tebi Zdravko 

ne želim zlo, a ti o meni možeš svašta pričati, htio sam ti pomoći. Idemo spasiti načelnika od 

svih napada i sveg zla i staviti proračun u realne okvire i dugove pokriti. 

 ZDRAVKO IVANČAN – Naravno da vi g. Fosić možete govoriti na široko, ali bilo bi 

mi draže da ste dali amandman. Izabrani ste da štitite interese Općine Molve i mještana i kao 

takvi ste odgovorni da nešto predložite i date sugestije načelniku i općinskom vijeću u smjeru 

vođenja i rada Općine. Te vaše sugestije i obrane ne donose nešto Općini Molve, a sjetimo se 

samo što ste napravili Komunalnom poduzeću gdje je bivša direktorica Danijela dobila kaznu 

zbog prijava iz vašeg vremena ne razmišljajući o tome da ste vi tada odgovorni i želite od nečeg 

napraviti još veće zlo. „Kumovali“ ste i za inspekcije koje su bile u vrtiću radi čega se kvari 

ugled Općine Molve, a ujedno i tih koji su zaposleni kojima nije drago slušati naše političke 

obračune. Ono što vi i ja imamo možemo riješiti u pet minuta bez svađanja, a imati za taoca 

općinu i mještane je u najmanju ruku smiješno. Neću dalje govoriti gdje ste pomagali i mene 

osobno ne morate štititi,  ako treba ja ću se preko odvjetnika štititi i braniti. Savjesno vodim 

Općinu, ali svatko može pogriješiti u svojem radu, te vas molim nemojte štititi općinu kao što 
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ste to radili do sada, već se s nekim savjetujte. Ovako možete napraviti samo štetu, što ste 

napravili nekoliko puta sa svojim savjetnicima. Nikome od nas nije od koristi raditi štetu Općini 

već pomoći pojedincu. 

 STANKO MOLNAR – čuli smo prijedlog proračuna najavit ću jedan amandman koji 

je vezan za sportske udruge, konkretno Košarkaškom klubu je smanjeno sa 40 tisuća na 30 

tisuća kuna. Očekivali smo da će ostati u nekom okviru jer je u 10 mjesecu došlo 20 novih 

curica. U košarci radimo i sa dečkima i sa curicama, curica je više, a koje baš nisu zastupljene 

u drugim sportovima. Bavljenje sportom ima puno prednosti, a dečki imaju nogometni klub. 

Shvaćam da nema sredstava za sve tako da ćemo im morati reći da više ne budu imale školu 

košarke. Aktivnosti se obavljaju svakodnevno, kreće se u rujnu, a završava sa lipnjem. Sustav 

je takav da se svaki vikend održava neka aktivnost i sve to ima svoj trošak. Vjerujem da se 

može naći tih 10 tisuća kuna. Klub je podmiren što se tiče kotizacije, sudaca, dvorana i svega 

onoga što je vezano uz to, a uz ovo smanjenje bude se moralo reći nekome u klubu da se ne 

može baviti sportom. Trenutno ih je 60-ak uključeno od drugog razreda do srednje škole i dobro 

je što uspijevaju dolaziti na treninge i bave se sportom , stvara se neki odnos.  

 Budući da više nije bilo prijava za raspravu prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda. 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o potpori umjetnog 

osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2018. godini 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. Obrazloženje daje načelnik. 

 ZDRAVKO IVANČAN – pošto je 2018. godina pri kraju, a kako bi sve obuhvatili 

budući da zahtjevi pristižu i u siječnju, objedinili bi cijelu 2018. godinu koju bi isplatili u 

siječnju 2019. godine. 

 Predsjednik vijeća zahvaljuje na uvodu i otvara raspravu. 

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

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donijelo 

Odluku o izmjenama Odluke o potpori umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda 

mesa na trihinelu u 2018. godini 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 KAROLINA FRANJO – napisala sam Vam kratko obrazloženje. Radi se o čestici 

ispred vatrogasnog doma u Gornjoj Šumi za koju nam Zakon daje mogućnost da prenesemo na 

sebe, ukinemo status javnog dobra i podnesemo prijedlog za upis u zemljišne knjige.  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
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 FRANJO ANDRAŠIĆ – koja je to točno čestica? 

 KAROLINA FRANJO – označena je na karti koju sam poslala, kčbr. 3070/2 ispred 

vatrogasnog doma. 

 Predsjednik vijeća daje točku na donošenje.  

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

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju strategije upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Molve za razdoblje od 2018. do 2025. godine 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 KAROLINA FRANJO – Zakonom o upravljanju državnom imovinom propisano je 

koje smo dokumente dužni donijeti kao općina, a isto je tu izvješće revizije. Moramo donijeti 

strategiju upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Molve. Strategiju ste dobili u materijalima 

koja je opsežna i mogli ste ju pročitati. Strategiju je za nas radilo poduzeće Mobes kvaliteta. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 ZDRAVKO TUBA – u nalazu revizije navedeno je da kako je kupljeno zemljište bez 

odluke općinskog vijeća pa me zanima da li će Općina snositi kakve kazne za to? Govorim o 

kućama u Virju i hali Poler.  

 KAROLINA FRANJO - to su male čestice što znači da je manje raspolaganje 

imovinom, odnosno ako je manja imovina nema potrebe za vijećem,  isto tako načelnik može 

raspolagati imovinom do određenog iznosa propisanog Zakonom o područnoj i regionalnoj 

samoupravi. 

 ZDRAVKO IVANČAN – donijeta je odluka da Romima kupimo kuće, što je bilo 2011. 

godine,  za kino salu nije donijeta odluka jer vijeće nije postojalo što je jedino sporno za što je 

bilo raspolaganje iznad 100 tisuća kuna, a institucije su bile i revizija zna za to.  

 STJEPAN FOSIĆ – vi ste cigani i lažete, bavite se svojim kriminalom i problemima, 

recite otvoreno na koga ciljate. Koja kino sala nije kupljena kupljen je donji dio i nisam to kupio 

bez vijeća. 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – ulaze li tu čestice koje ljudi obrađuju i koje su to čestice? 

 

 ZDRAVKO TUBA – u izvješću je navedena sva imovina koja je u vlasništvu Općine 

Molve, vrsta imovine i tko s njom raspolaže, te na koji način, da li je u zakupu, samo treba 

pročitati. 

 

 KAROLINA FRANJO – na stranicama Općine imamo objavljen registar imovine i sve 

točno možete vidjeti. Tko je u najmu i zakupu, kako se koriste i sl. 
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 ZDRAVKO IVANČAN – ima puno neriješenih stvari još od Kolara, a zakon nije jasno 

donijet i nije bilo objašnjeno na koji način se to može dati nekome jer su to mali komadi 

zemljišta. U 2017. godini donijet je novi zakon u kojem su sve jedinice lokalne samouprave i 

gradovi morali propisati način upravljanja imovinom i donesti svoje programe raspolaganja. 

Iduće godine bude išao javni poziv jer je sada jasno rečeno na koji način se to može riješiti što 

do sada nije bilo.  

 

 STJEPAN FOSIĆ – ja ću vam odgovoriti, imovina se je trebala prodati, ali je bio 

pritisak na Kolara od HSS-a i pojedini ljudi koji su „međaši“ su to „uzurpirali“. Na tome je 

stalo i nitko to više nije gledao. 

 

 KAROLINA FRANJO – izrađeni program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu RH za općinu bih danas trebala dobiti, nakon toga treba ići u savjetovanje s tim 

programom, a nakon čega vi na vijeću donosite program, da bi se na temelju tog programa 

mogao raspisati natječaj koje zemljište ide u zakup, a koje u prodaju, s time da sva zemljišta ne 

mogu ići u prodaju jer je zakonom propisano koja veličina zemljišta se smije prodati, a koje se 

smije dati u zakup. 

 

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

  

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

 

Odluku o usvajanju strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Molve za 

razdoblje od 2018. do 2025. godine 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Molve za 2019. godinu 

 KAROLINA FRANJO – godišnji plan se donosi svake godine, a ukoliko ima kakvih 

promjena u planu on se uvijek može izmijeniti. 

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo, te se prelazi na donošenje točke. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 3 „SUZDRŽAN“ donijelo 

  

Odluku o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Molve 

za 2019. godinu 

 Stanko Molnar napušta sjednicu u 10,55 h. 
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Točka 6. 

Razmatranje i donošenje  

Zaključka o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita Općine Molve 

  

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

 ZDRAVKO IVANČAN – kao i svake godine traži se odobrenje kratkoročnog kredita 

kako bi Općina u ekstremnim situacijama mogla poslovati i rješavati tekuće obaveze. 

  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu.  

 Prijava nije bilo. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ , 1 glasom „PROTIV“ i  2 

„SUZDRŽAN“ donijelo 

 

Zaključak o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita Općine Molve 

 

Točka 7. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 Pitanja i prijedloga nije bilo. 

 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 10.59 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/11 

URBROJ: 2137/17-01-18-2 

Molve, 14. studenog 2018. 

 

ZAPISNIČAR:                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Karolina Franjo, mag.iur.                      Zdravko Tuba 

 

 

 

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


