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ZAPISNIK 

sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 27. prosinca 2018. godine 

 

 

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

sastanke. Sjednica  je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/14, URBROJ: 2137/17-01-18-

1 od 21. prosinca 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. Katica Kapić, 

9. Franjo Andrašić, 

10. Zlatko Vargić. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Stanko Molnar, opravdao izostanak. 

 

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 22. 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 21. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“, 1 "PROTIV" i 1 "SUZDRŽAN" 

usvojilo zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća. 
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Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

 

 

DNEVNI RED 

1. Razmatranje i donošenje V. 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 izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Molve u 2018. godini, 

2.2. Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2018. godini, 

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

Molve u 2018. godini, 

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

Molve u 2018. godini, 

2.5.Programa o izmjenama Programa u predškolskom odgoju i obrazovanju na 

području Općine Molve u 2018. godini 

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

području Općine Molve u 2018. godini, 

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

Molve u 2018. godini, 

2.8. Program o izmjeni Programa utroška sredstva šumskog doprinosa na području 

Općine Molve u 2018. godini. 

 

3. Razmatranje i donošenje Analize sustava civilne zaštite na području općine Molve u 

2018. godini, 

 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o zabrani sklapanja pravnih poslova, 

 

5. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune 

Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2018. i Projekcije plana za 

2019. i 2020. godinu, 

 

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

mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za 

listopad 2018. godine, 

 

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

mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za 

studeni 2018. godine, 
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8. Pitanja  i prijedlozi vijećnika. 

 

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

 

Točka 1. 

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

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

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 ZDRAVKO IVANČAN – lijep pozdrav svima.  Ovo ispred nas su konkretne izmjene i 

dopune Proračuna, a navodi se sve što je financijski bilo moguće i što smo mogli započeti 

kako bi s početkom nove godine mogli nastaviti s započetim projektima od interesa za Općinu 

Molve. Molim Marinu da detaljnije objasni po pozicijama. 

MARINA DŽINIĆ - Ovim izmjenama i dopunama ukupni proračun općine Molve za 

2018. godinu mijenja se iz iznosa 31.322.255,77 kuna u 19.250.192,95 kuna tj. smanjenje od 

12.072.062,82 kuna. 

Na temelju knjigovodstvene evidencije i knjiženja zaprimljene dokumentacije do dana 

5.prosinca 2018. godine, a s ciljem osiguranja dostatnih sredstava za pojedine stavke 

Proračuna u 2018. do kraja godine, izvršena su promjene u pogledu povećanja ili 

smanjenja planiranih stavki na sljedeći način:  

• za rad predstavničkog tijela i radnih tijela općine Molve (naknade za sjednice Odbora, 

Povjerenstva, vijeća) – smanjenje od 22.200,00 kuna 

• rashodi s osnove članarine ( Udruga općina u RH, LAG Podravina)  – povećanje za 

20.500,00 kuna  

• nabava tableta za rad predstavničkih tijela i radnih tijela općine  - stavka sa 20.000,00 

kn svedena na 0,00 kn  

• rad izvršnog tijela – povećanje stavke za 86.700,00 kuna ( sredstva za plaću općinskog 

načelnika smanjena su za 15.890,00 kn, a povećane su usluge promidžbe i 

informiranja za 38.000,00 kn i reprezentacija za 64.590,00 kn) 

• rashodi za zaposlene Jedinstvenog upravnog odijela smanjeni su za 110.600,00 kn 

• financijski rashodi – povećani su za 1.050,00 kn 

• naknade troškova zaposlenima - smanjene su za 7.000,00 kn 

• rashodi za materijal i energiju – povećani su za 13.700,00 kn 

• rashodi za usluge – povećani su za 30.473,93 kn 

• ostali nespomenuti rashodi poslovanja – povećani su za 7.566,40kn 

• oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa i/ili naknade i poreza na nekretnine  - 

smanjena je sa 10.000,00 kn na 4.000,00 kn 
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• održavanje objekata u vlasništvu općine ( obuhvaća električnu energiju i plin, 

materijal i dijelove za održavanje)– smanjenje stavke za 100.400,00 kn i to 46.000,00 

kn za materijal i energiju i 54.400,00 kn za usluge održavanja 

• posredovanje u prometu nekretnina (stavka planirana temeljem ugovora u svezi 

prodaje zgrade u Novom Vindolskom)  – sa 200.000,00 kn na 0,00 kn 

• dodatna ulaganja na zgradama u vlasništvu općine Molve – smanjenje stavke za 

3.486.500,00 kn,  budući da planirane stavke kao što su: ulaganje na domu Repaš, 

rekonstrukcija kino sale, dodatna ulaganja na zgradi općine na Trgu kralja Tomislava 

32, ulaganje na zgradi NK Mladost Molve , ulaganje na društvenom domu Molve 

Grede i energetska obnova na staroj školi u Repašu nisu realizirane u 2018. godini  

• opremanje nekretnina u vlasništvu općine Molve (konkretno društvenog doma u 

Repašu)– smanjenje stavke za 87.500,00 kn  

• nabava dugotrajne imovine   – smanjenje stavke za 78.875,00 kn; (planirano 

postavljanje nadstrešnice na područnoj školi u Repašu  i na parkingu općine Molve sa 

30.000,00 kn svedeno na 0,00 kn  , te je ulaganje u nematerijalnu proizvedenu 

imovinu smanjeno za 18.875,00 kn) 

• energetsko certificiranje zgrada – smanjeno za 6.000,00 k,a odnosi se na planirani 

energetski pregled i certificiranje zgrade stare škole u Repašu  

• povrat okvirnog kredita – smanjenje za 1.206.000,00 kn, budući da sa danom 

31.12.2017. godine općina nije koristila minus po poslovnom računu pa nema ni 

povrata u 2018. godini  

• aktivna politika zapošljavanja ( javni radovi)  - planirani iznos 110.580,00 kn sveden 

na 0,00 kn budući da tijekom 2018. gine općina nije sudjelovala u navedenom 

Programu 

• vatrogastvo i civilna zaštita – smanjenje za 85.000,00 kn kao posljedica ukidanja 

stavki DVD Repaš i DVD Molve Grede za projektnu dokumentaciju u iznosu od po 

20.000,00 kn te kapitalne donacije za DVD Molve za 50.000,00 kn uz iskazivanje 

povećane stavke pomoći za decentralizirane funkcije za 5.000,00 kn 

• poticaj djelovanja seljačkih udruga – smanjenje za 5.000,00 kn ( Seljačka udruga 

Molve Grede za koju je planirana stavka Proračunom nije podnijela zahtjev za 

sufinanciranje kroz natječaj) 

• poticaj djelovanja turističke zajednice – povećanje za 6.600,00 kn ( dug iz 2017. 

godine) 

• uređenje poslovne zone Brzdeljeva (trafostanica po ugovoru)  – svođenje stavke od 

648.950,00 kn na 0,00 kn  

• etno kuća – sa 200.000,00 kn svođenje stavke na 0,00 kn 

• subvencioniranje kamata za kredite (trgovačkim društvima i obrtnicima) – smanjenje 

za 9.000,00 kn 

• subvencioniranje kamata za kredite (poljoprivrednicima) – smanjenje za 16.000,00 kn 

• znanstvenoistraživački projekt – svođenje stavke na 0,00 kn sa 40.000,00 kn 

• edukacija i stručno osposobljavanje za rad na gospodarstvu – svođenje stavka na 0,00 

kn sa planiranih 10.000,00 kn 
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• održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – smanjenje stavke za 

121.879,40 kn  

• održavanja cesta i kanala oborinske odvodnje – smanjenje stavke za 95.400,00 kn  

• održavanje javne rasvjete – povećanje stavke za 9.000,00 kn  

• održavanje javnih površina i groblja – smanjenje stavke za 91.400,00 kn  

• opremanje i uređenje igrališta – smanjenje za 60.000,00 kn 

• nabava zelenih otoka – svođenje stavke na 0,00 kn sa 40.000,00 kn 

• izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  - smanjenje za 3.479.308,75 kn 

i to: sekundarna kanalizacija na Trgu kralja Tomislava sa 30.000,00 kn na 0,00 kn,  

kolnici, kolni prilazi i pješačke staze na području općine Molve sa 1.907.200,00 kn na 

822.891,25 kn,od čega: 

  

Priprema i asfaltiranje kolnika kod škole - Trg kralja 

Tomislava do Medvrti 
100.000,00 - 100.000,00 0,00 

Izgradnja nogostupa u Ulici Braće Novakovića 100.000,00 - 100.000,00 0,00 

Autobusno stajalište kod O.Š.Molve 30.000,00 - 30.000,00 0,00 

Asfaltiranje lokalnih nerazvrstanih cesta 907.200,00 - 84.308,75 822.891,25 

Asfaltiranje Ključeci, P.Preradovića i M.P.Miškine 200.000,00 - 200.000,00 0,00 

Izgradnja nogostupa u Ulici Braće Novakovića 100.000,00 - 100.000,00 0,00 

Izgradnja nogostupa u Đurđevačkoj ulici 100.000,00 - 100.000,00 0,00 

Asfaltiranje prilaza kod vage Molve Grede 30.000,00 - 30.000,00 0,00 

Gradnja kolnih prilaza 20.000,00 - 20.000,00 0,00 

Autobusno stajalište kod O.Š.Molve 20.000,00 - 20.000,00 0,00 

Staza od Doma zdravlja prema Galeriji 59.933,26 - 59.933,26 0,00 

Gradnja parkirališta i staze na groblju Molve 230.000,00 - 230.000,00 0,00 

Staza od Doma zdravlja prema Galeriji 10.066,74 - 10.066,74 0,00 

 

izgradnja prepumpnih stanica u Marijanskoj i Đurđevačkoj sa 600.000,00 kn na 0,00 

kn, projektiranje komunalne infrastrukture (prepumpne stanice u Marijanskoji 

Đurđevačkoj)sa 60.000,00 kn na 0,00 kn, otkup zemljišta za izgradnju infrastrukture 

sa 20.000,00 kn na 0,00 kn, izgradnja kabelske javne rasvjete sa 185.000,00 kn na 0,00 

kn, nabava kolektora za odvodnju i pročišćavanje sa 1.500.000,00 kn na 0,00 kn  

• pomoć župama  - smanjenje za 520.000,00 kn i to 500.000,00 kn Župi UBDM i 

20.000,00 kn samostanu Sv. Josipa 

• pastoralni centar – svođenje stavke na 0,00kn  od čega planiranih 1.000.000,00 kn za 

izgradnju i 20.000,00 kn za projektnu dokumentaciju  

• za udruge u sportu – smanjenje za 16.000,00 kn  

• kupnja zemljišta kod ribičkog doma za uređenje natjecateljske staze – svođenej stavke 

na 0,00 kn 

• projektna dokumentacija za uređenje SRC Krbuljin – svođenje stavke na 0,00 kn sa 

planiranih 30.000,00 kn 

• pomoć pojedincima i obiteljima – smanjenje za 10.000,00 kn ( nerealizirana stavka za 

prehranu socijalno ugroženih osoba) 

• sufinanciranje ostale zdravstvene zaštite – smanjenje za 3.450,00 kn 
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• sufinanciranje nabave udžbenika – smanjenej stavke za 70.000,00 kn 

• sufinanciranje gerontodomaćica kroz program ZAŽELI – svođenje stavke na 0,00 kn 

sa planiranih 20.000,00 kn  

• humanitarna djelatnost Crvenog križa – povećanje za 3.650,00 kn  

• smanjenje stavke za dogradnju knjižnice O.Š.Molve   za 20.000,00 kn i svođenje 

stavke za opremanje O.Š.Molve sa planiranih 80.000,00 kn na 0,00 kn  

• predloženim rebalansom financijskog plana dječjeg vrtića Pčelica Molve,a koje je 

upravno vijeće usvojilo,  smanjen je redovni program odgoja, naobrazbe i skrbi za 

51.260,00 kn 

Projekcije za 2019. godinu nisu promijenjene. 

Projekcije za 2020. godinu nisu promijenjene.  

 Nakon obrazloženja nije bilo prijava za raspravu, pa predsjednik vijeća daje točku na 

donošenje. 

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

"SUZDRŽAN" donijelo 

V. 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 izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Molve u 2018. godini, 

Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2018. godini, 

Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

Općine Molve u 2018. godini, 

Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području 

Općine Molve u 2018. godini, 

Programa o izmjenama Programa u predškolskom odgoju i obrazovanju na 

području Općine Molve u 2018. godini, 

Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 

području Općine Molve u 2018. godini, 

Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području 

Općine Molve u 2018. godini, 

Programa o izmjeni Programa utroška sredstva šumskog doprinosa na 

području Općine  

Molve u 2018. godini. 

 

Predsjednik vijeća napominje da se ovi programi vežu na prvu točku, te da nema potrebe za 

posebno obrazlaganje istih. 

Prijava za raspravu nije bilo pa predsjednik vijeća daje točku na donošenje. 
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Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova „ZA", 2 "PROTIV" i 2 

"SUZDRŽAN" donijelo 

 

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 u predškolskom odgoju i obrazovanju 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, 

Program o izmjeni Programa utroška sredstva šumskog doprinosa na 

području Općine Molve u 2018. godini. 

 

Točka 3.  

Razmatranje i donošenje Analize sustava civilne zaštite na području općine Molve u 

2018. godini 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 KAROLINA FRANJO – svake godine donosi se Analiza sustava civilne zaštite gdje je 

opisano koje dokumente općina mora donijeti, tko čini stožer civilne zaštite, pravne osobe 

koje se bave zaštitom i spašavanjem i ostalo. 

 Predsjednik vijeća napominje da je ovo tehnička točka koju mora vijeće odraditi, te 

otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo, te predsjednik vijeća daje točku na donošenje. 

Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve sa 7 glasova „ZA",  1 "PROTIV" i 2 

"SUZDRŽAN" donijelo  

 

Analizu sustava civilne zaštite na području općine Molve u 2018. godini 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o zabrani sklapanja pravnih poslova 

 

Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 ZDRAVKO IVANČAN – radi se o tome da je klub vijećnika predložio da se ne 

sklapaju ugovori s udrugama i klubovima na području Općine Molve koje su u nekim 

izvršnim tijelima.  
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 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo, te se prelazi na donošenje. 

Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je 8 glasova „ZA" i 2 "PROTIV" donijelo 

 

Odluku o zabrani sklapanja pravnih poslova 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune 

Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2018. i Projekcije plana za 

2019. i 2020. godinu 

 

 Budući da je ova točka obrazložena na početku vijeća nema potrebe za dodatno 

obrazloženje. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo, te se prelazi na donošenje. 

 

Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA", 2 "PROTIV" i 1 

"SUZDRŽAN" donijelo 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg 

vrtića „Pčelica“ Molve za 2018. i Projekcije plana za 2019. i 2020. godinu 

 

Točka 6.  

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

mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za 

listopad 2018. godine 

  

Uvodno obrazloženje daje predsjednik vijeća. 

 

 ZDRAVKO TUBA – vjerojatno ste čuli da se je u zadnje vrijeme u Molvama 

zaredalo provala i krađa, a izgleda kako se radi o planiranom pokušaju od strane jedne grupe 

ljudi koji to rade. Pa molim ako je netko nešto vidio ili čuo da se javi u Općinu ili policiju 

kako bi se taj problem riješio. 

  

Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

 

Pod točkom 6. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA" donijelo 

 

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

problematike na području Policijske postaje Đurđevac  

za listopad 2018. godine 

 

Točka 7. 

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

mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za 

studeni 2018. godine  
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 Predsjednik vijeća otvara raspravu. Prijava nije bilo.  

 

Pod točkom 7. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova "ZA" donijelo 

 

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

problematike na području Policijske postaje Đurđevac za studeni 2018. godine  

 

Točka 8. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 KATARINA KAPIĆ – s obzirom da smo dobili raspored odvoza smeća  pitam u što 

odlažemo otpad u vreće ili kante? Ljudi su zbunjeni ne znaju u što odvajati otpad. 

  

 ZRAVKO IVANČAN – dužnost Komunalca je da vreće podijeli jedino što mogu je 

nazvati i pitati kada budu dostavili vreće.  

 

 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 10.35 sati. 

 

KLASA: 021-05/18-01/14 

URBROJ: 2137/17-01-18-2 

Molve, 27. prosinca 2018. 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Karolina Franjo, mag.iur.              Zdravko Tuba 

 

 

 

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


