
1 
 

 ZAPISNIK 

sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 22. ožujka 2019. godine 

 

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

sastanke. Sjednica  je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/3, URBROJ: 2137/17-01-19-1 

od 18. ožujka 2019. godine. 

 

          Sjednicu je u 10.05 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. Franjo Andrašić 

9. Stanko Molnar. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Zlatko Vargić, opravdao izostanak, 

2. Katica Kapić. 

 

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 25. 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 24. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 24. sjednice 

Općinskog vijeća. 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

 



2 
 

DNEVNI RED 

 

1. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2019. godinu i  

projekcija za 2020. i 2021. godinu s Planom razvojnih programa, 

2. Razmatranje i donošenje: 

2.1.  Programa o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2019. godini,  

2.2. Programa o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2019. godini, 

2.3. Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u kulturi na području 

Općine Molve u 2019. godini. 

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje financijske 

izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2018. godinu, 

4. Razmatranje i donošenje suglasnosti na: 

4.1.  Godišnje financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 

2018.  godine, 

4.2.  Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 31. 

prosinca 2018.  godine. 

5. Razmatranje i donošenje Zaključka o prodaji nekretnine k.č.br. 3200/1 k.o. Novi, 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i 

studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 2018./2019., 

7. Razmatranje i donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti  pri upisu 

djece u Dječji vrtić "Pčelica" Molve, 

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

Proračuna Općine Molve za razdoblje siječanj - veljača 2019. godine, 

9. Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o radu općinskog načelnika Općine 

Molve za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine, 

10. Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u 

socijalnoj skrbi na području općine Molve u 2018. godini, 

11. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. na području Općine Molve u 

2018. godini, 

12. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama 

odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za 

sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u 

okoliš na području Općine Molve za 2018. godinu, 

13. Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o korištenju sredstava od promjene 

namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Molve u 2018. godini, 

14. Pitanja  i prijedlozi vijećnika. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 9 glasova „ZA“  usvojilo predloženi Dnevni red. 

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2019. godinu i  

projekcija za 2020. i 2021. godinu s Planom razvojnih programa 
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 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

MARINA DŽINIĆ -  Ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu povećan je 

ukupan Proračun 2019. za 3.281.000,00 kuna i on sada iznosi 33.401.178,80 kuna. Povećanje 

rashoda najviše se odrazilo na povećanje planiranja izvora financiranja od izvanproračunskog 

korisnika (Hrvatske vode za 1.680.000,00 kn), a potom i na rentu i to za 1.561.000,00 kn. 

Naime, u srijedu je u prostorijama općine održan sastanak sa Komunalijama Đurđevac, 

Hrvatskim vodama i tvrtkom Prostor Eko, a tema je bila sanacija pročistača otpadnih voda, 

nabava kolektora i nastavak projekta aglomeracije. Zajedničkim dogovorom postignut je 

Sporazum kojim će Hrvatske vode financirati 80% troškova sanacije i nabave kolektora, a 

općina Molve 20%. U konkretnom smislu vrijednost investicije iznosi cca 1.500.000,00 kn 

bez PDV-a za pročistač i cca 600.000,00 kn bez PDV-a za nabavu kolektora. Za Općinu 

Molve iznos financiranja iznosi 420.000,00 kn za obje investicije. Uz navedeno povećane su 

pojedine stavke planirane Proračunom za 2019., a što je nažalost neophodno radi zadovoljenja 

potreba proizašlih iz provođenja aktivnosti i projekata koji su u procesu realizacije i onih koji 

se planiraju. Tako je: 

• Općina aplicira na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za 

poticanje komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda prijavom 

projekta: izgradnja nogostupa tj. pješačke staze u Đurđevačkoj ulici i Ulici braće 

Novakovića. Ukupna vrijednost navedenih projekta iznosi cca 250.000,00 kn za 

Đurđevačku i 280.000,00 kn za Braće Novakovića, s time da Ministarstvo osigurava 

50% iznosa. ( stavke su bile planirane Proračunom za 2019. i to 100.000,00 kn za 

jednu i drugu ulicu uz 50% financiranje sredstva KC-KŽ županije) 

• Povećana stavka za nabavu umjetničkih djela (slike, pisanica) za 40.000,00 kn 

• Povećana stavka vezana za usluge sudskog vještaka (procjena zemljišta, procjena 

zgrade u Novom Vinodolskom i ostale imovine po potrebi) za 20.000,00 kn 

• Povećana  stavka za usluge promidžbe i informiranja konkretno osiguranje sredstava 

za  produljenje ugovora za korištenje Portala Glas Podravine i Prigorja za 8.000,00 kn 

• Povećana stavka sitnog inventara za 12.500,00 kn 

• Povećana stavka za korištenje usluge veterinarske stanice(skrb za životinje i hvatanje 

psa) za 37.500,00 kn 

• Povećana  stavka za nabavu ostale opreme za 15.000,00 kn 

• Radi održavanja zgrade dječjeg vrtića povećava se stavka za 20.000,00 kn 

• Za izradu Plana djelovanja civilne zaštite povećava se planirana stavka Proračunom sa 

5.200,00 kn na 6.500,00 kn ( za 1.300,00 kn) 

• Povećava se stavka za sufinanciranje roditeljima u vidu provođenja projekta „Škola u 

prirodi“ za učenike 7. Razreda O.Š. (podnesena je zamolba) za 10.000,00 kn  

• Radi ostvarivanja prava na isplatu podnesenih zahtjeva po osnovi subvencije umjetnog 

osjemenjivanje i trihineloze za 2018. i nastavno na  2019.  povećava se osigurana 

stavka sa 150.000,00 kn na 450.000,00 kn ( za 300.000,00 kn) 

Povećana je osigurana stavka za donacije političkim strankama za 33.900,00 kn 

(budući da je u 2019. godini isplaćeno za prethodnu/e godine, a ove godine osigurano 

je samo 2.000,00 kn sukladno Odluci za ovu godinu) 

Župi UBDM  se planirana sredstva preraspodjeljuju na sljedeći način: stavka planirana za 

uređenje crkve smanjuje se sa 500.000,00 kn na 250.000,00 kn (smanjenje za 250.000,00 kn), 

donacija za projektnu dokumentaciju i ishođenje dozvola za pastoralni centar se povećava sa 

50.000,00 kn na 250.000,00 kn (povećanje od 200.000,00 kn)  kapitalna donacija za gradnju 

pastoralnog smanjuje se sa 700.000,00 kn na 500.000,00 kn (smanjenje od 200.000,00 kn), 

osigurava se donacija za uređenje okoliša kod kapelice (uređenje staze) u iznosu 250.000,00 

kn. Dodatno se  osigurava donacija za nabavu klupa kod kapelice u sklopu uređenja okoliša u 
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iznosu 50.000,00 kn. Tiskanje monografije Općine Molve smanjeno je sa 250.000,00 kn na 

125.000,00 kn. 

Osiguravaju se nove stavke u proračunu i to: 

• Kupnja mosne vage u Repašu 130.000,00 kn 

• Nabava kanti (koševa) za smeće u naselju Repaš 10.000,00 kn 

• Uređenje galerije (postavljanja centralnog grijanja i WC-a ) 25.000,00 kn 

• Kupnja laptopa za vijećnike 70.000,00 kn 

• Otkup zemljišta 50.000,00 kn 

• Otkup zemljišta za uređenje puteva i proširenje ceste 40.000,00 kn 

• Radi provedbe Programa zaštite divljači osiguravaju se sredstva za 12.000,00 kn, te 

50% iznosa za izradu navedenog programa u iznosu 9.500,00 kn budući da je u 2018. 

realizirano 50% od ukupno ugovorenog iznosa usluge  izrade 

• Za elaborat etažiranja društvenog doma u Molvama na k.č.br. 47/2 k.o. Molve 

osigurava se 11.300,00 kn 

• Radi sanacije postojeće ograde i vrata za ulazak na groblju u Molvama i Repašu 

osigurava se iznos 50.000,00 kn 

• Radi održavanja prostorija za rad djelatnika općine Molve i Selskog komunalnog 

društva  osiguravaju se sredstva za nabavu klima uređaja i njihovo postavljanje u 

iznosu 20.000,00 kn 

Projekcije za 2020. i 2021. ostaju nepromijenjene. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 ZDRAVKO IVANČAN -  Marina je to detaljno obrazložila i mislim da su sve pozicije 

jasno vidljive, a i sami vidite da se iz ovih izmjena ide prema potrebama za prijavu na EU 

fondove ovih projekata koje smo započeli. Zbog toga idemo u ove izmjene koje su nam 

potrebite. Naravno neke preraspodjele idu u dogovoru sa Župom i na taj način pokušavamo 

osigurati subvencije koje smo započeli sada te da ih završimo krajem 2019. godine. Što se tiče 

pročistača i kolektora nabava će se raspisati ove godine. Plan je da se jedan dio riješi ove 

godine, a ostatak sljedeće. S Hrvatskim vodama imamo jako dobre odnose jer 80% 

sufinanciranja nismo imali nikada na području Općine Molve i ovo je situacija da pročistač 

možemo preuredit bez naših sredstava budući da su i Komunalije nositelj projekta što je za 

nas velika ušteda. Ima tu još niz aktivnosti kao što su nogostupi u Đurđevačkoj i Braće 

Novakovića za što imamo papirnatu dokumentaciju. Mislim da su ove izmjene svima vidljive 

po pozicijama i ovo što smo započeli neka se završi do kraja godine. Hvala. 

    

STJEPAN FOSIĆ – pozdravljam sve prisutne, Zdravko Đurđevačka, Medvrti. 6 

godina i opet se to ne bude radilo.  Sada idete na fondove. To ne budete nikad napravili što je 

sramota za selo i za sve nas koji tu sjedimo. Ne znam od kuda vam dodatna sredstva od 

1.500,000,00 kn za realizaciju itd. Renta se zna koliko je došla i mi s 9-10 milijuna 

raspolažemo. S čime to budete plaćali, mislim budale radite od sebe i svih nas. Izmjene 

proračuna dolaze jer te netko stisne, nešto trebaš riješiti, nemaš stavku pa idu izmjene da se 

otvori stavka kako bi nekom nešto mogao platiti. To je stvarnost i to je istina jer ja znam što 

se događa i kako se događa. Obećavaš ljudima i onda ideš u izmjene, evo treći mjesec već su 

izmjene i cijele godine budu izmjene. Gdje je tu fiskalna odgovornost ja ne shvaćam. Ne 

shvaćam kako funkcioniraš i kako to misliš riješiti. Odgovori mi gdje budeš ta sredstva 

nadomaknuo i kako budeš to sve rješavao. S kojim sredstvima? 

 

ZDRAVKO IVANČAN -  hvala g. Fosiću na razmišljanju. Mislim da nije samo 6 

godina, već je to problem koji traje još iz 2019. ili 2010. godine  kada ste vi bili načelnik. I vi 

ste tada radili Đurđevačku ulicu i niste ju završili prema glavnom projektu i prema raspisanoj 

nabavi. Uporabna dozvola nikada nije ishođena i nije to sramota za nas sve nego za vas 

osobno. Tada sam ja bio vijećnik i još smo izvođaču morali platiti penale. Nismo završili 
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ulicu i normalno da je to sada sve sramota za Molve. Mene je sram što ste vi to tako napravili 

i to je istina. Ulica Medvrti nije 6 godina napravljena i radi se o sljedećem:  nismo mogli ići u 

investicije dok nismo imali sredstva da to napravimo, znači ne možemo se zaletavati kako ne 

bi ostavili dugove. Idemo sustavno ulicu po ulicu, a za „Sigečec“ isto imamo građevinsku 

dozvolu i imovina je u pripremi što jako dobro znate. Tehnički pregled je nemoguće obaviti 

jer se nije radilo po građevinskoj dozvoli. Isto tako morate znati da je za „Sigečec“ zamišljen 

kolektor, a po građevinskoj dozvoli je sifon ispod Komarnice i ne znam zašto ste to zamišljali 

na svoj način ako smo imali građevinsku dozvolu. Mislim da ste trebali ishoditi suglasnosti od 

INE ili Janafa i na taj način bi to stavili u funkciju. Našu kanalizaciju niste morali isključivati 

nego ste ju mogli predati i ne bi imali troškove koje sada imamo. Isto tako bi osigurali 

400.000,00 kn za školu i djecu nego za razliku koju sada moramo plaćati. Eto toliko od mene 

i hvala vam na brizi. 

 

STJEPAN FOSIĆ – Zdravko u Đurđevačkoj je kanalizacija napravljena do svih kuća  

samo je trebalo kod Mije Brodarića napraviti prepumpnu šahtu, a u „Sigečecu“ je isto 

raspeljana kanalizacija i kupili smo zemlju jer smo mislili napraviti jednu septičku jamu koju 

bi Općina jedan puta godišnje povukla i otpeljala na pročistač. Tog projekta nije Fosić radio 

kao ni za jednu ulicu, već je to nastavak od Kolara. A ono što si govorio o sifonima to je 

nemoguće financirati i to je problem jer cijeli „Sigečec“ ne vrijedi koliko bi to koštalo. Nisam 

to ja izmislio već je struka rekla što je najbolje i najjeftinije rješenje. Sada to vama velim da 

svi znadete – kupili smo kuću od Petrinića gdje smo trebali napraviti nepropusnu septičku 

jamu jer je tamo samo par kuća od kojih 50% ni ne pušta kanalizaciju i to je najbezbolnije 

rješenje da „Sigečec“ dobije tu kanalizaciju. Što se tiče ulice Medvrti isto sam naslijedio 

projekte od Kolara. U Medvrtima smo kolne ulaze asfaltirali, a pod svakim kolnim ulazom je 

plastična cijev da se može kabel za struju povući. Elektra je dala suglasnost i tko te pita za 

uporabnu dozvolu. Gdje je tu problem u Medvrtima ako su glave izbetonirane i ne treba se 

trgati asfalt pa napravite to isto tako i u Đurđevačkoj. Vi sada idete na fondove za te ulice i 

kada to bude gotovo. Moram reći i to da sve što je Fosić kupio (na za sebe nego za općinu) 

treba uništiti itd. ne znam i ne shvaćam. 

 

ZDRAVKO TUBA – istina je da ste projekte naslijedili od Kolara, ali ste radili na 

svoju ruku. 

 

STJEPAN FOSIĆ – ja se tebi nisam obraćao nego načelniku i ne želim te slušati. Ti si 

vijećnik kao i ja i nemaš nikakve ovlasti. Nisi odgovorna osoba i ne trebam te slušati.  

 

ZDRAVKO IVANČAN – molim vas da smirite tenzije i hoću reći da gledate što je 

najbolje napraviti. a ne da jedan drugome prebacujete krivice, jer se u svakom poslu dogodi 

situacija da se pogriješi. Istina da oporba mora ukazivati na te pogreške, ali ne trebaju se raditi 

podle i zakulisne igre kao i izmišljati priče i iskrivljavati istinu. Zbog toga nam se ugled 

Općine svakim danom srozava i nismo na glasu kao Općina kakva bi trebala biti sve zbog nas 

takvih. 

 

STJEPAN FOSIĆ -  Zdravko tebe vode krivi ljudi koji su oko tebe i selo te vodi, a ti 

moraš slušati i ako ih ne slušaš budu te makivali. Samo štetiš sebi na zdravlje i sve jer sam ja 

to prošao. 

 

Stjepan Fosić napušta sjednicu u 10.30 sati, sjednici je prisutno 8 vijećnika. 

Stjepan Fosić vraća se na sjednicu u 10.32 sati, sjednici je prisutno 9 vijećnika. 

FRANJO ANDRAŠIĆ – htio sam samo apelirati i reći da se ne zamaramo s ovakvim 

raspravama i da ponavljamo što je bilo u mandatima. Pustimo prošlost iza nas jer s ovakvim 
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raspravama ne možemo ništa napraviti. Idemo se posvetiti svi skupa sadašnjici i na to kako 

odraditi i realizirati projekte, te na taj način raspravljati.  

STANKO MOLNAR – vezano za fondove i Hrvatske vode, mislim da je to u redu da 

se čim više iskoriste kao i ministarstva i sve što se može u općinu dobiti. Pitao bih vezano za 

kapelicu 500.000,00 kn bilo je u proračunu za fasadu, tih 500.000,00 kn umanjio si na 

250.000,00 što se bude radilo? 

ZDRAVKO TUBA – ide ravnanje terena, tlakavci, klupe da može biti crkva na 

otvorenom. 

STANKO MOLNAR – znači obnova fasade crkve ove godine ne bude išla pošto se 

umanjuje stavka ili se je apliciralo na neki fond. Na koji način se je to umanjilo? 

ZDRAVKO IVANČAN – preraspodjela ide na kapelicu za uređenje zemljišta i 

poravnanje cijelog dijela da se vidi oltar, ujedno se vidi da su predviđene pozicije za klupe na 

način da bude što više sjedećih mjesta. Nakon toga za našu župu ide fasada sa ovim 

predviđenim sredstvima ako ne prođe na fondu, budući da je prijavljeno na fond i čeka se 

rješenje. U slučaju da ne bude pozitivno rješenje ići ćemo sa ovim sredstvima koja smo 

osigurali da se uredi najkritičniji dio. Isto tako vidite poziciju za pastoralni centar 250.000,00 

kn za izradu dokumentacije i svega ostalog. 

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

donošenje 

Pod točkom 1. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 1 "PROTIV" 

donijelo 

Izmjene i dopuna Proračuna Općine Molve za 2019. godinu i  projekcija za 2020. i 2021. 

godinu s Planom razvojnih programa 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje: 

Programa o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne 

infrastrukture na području Općine Molve u 2019. godini, 

Programa o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2019. godini, 

Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u kulturi na 

području Općine Molve u 2019. godini. 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić 

 MARINA DŽINIĆ – ovo su programi koji idu zajedno sa izmjenama Proračuna za 

2019. godinu, a tiču se svega onoga što sam navela u prvoj točki dnevnog reda kada sam 

govorila o stavkama koje se povećavaju i stavka koje su nove u sklopu rebalansa za 2019. 

godinu.   

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve sa 8 glasova „ZA" i 1 "PROTIV" donijelo 
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Program o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne 

infrastrukture na području Općine Molve u 2019. godini, 

Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2019. godini, 

Program o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Molve u 2019. godini 

 

Točka 3.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje financijske 

izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2018. godinu 

 

 Zlatko Senjan napušta sjednicu u 10.39 sati, sjednici je prisutno 8 vijećnika. 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

 MARINA DŽINIĆ – godišnji Financijski izvještaji  Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 

2018. godinu predani su u zakonskom roku do 31. siječnja 2019. godine. Izvještaji su 

podneseni na razmatranje na 8. sjednici Upravnog vijeća, a također su stavljeni na 

internetske stranice vrtića. Uz izvještaje ste u materijalima dobili bilješke u kojima su 

detaljno obrazložene stavke za pojedine pozicije izvještaja. Skrenula bih pozornost na sam 

rezultat koji je najvažniji dio cijelih izvještaja. To da je za vrtić konačni rezultat 

poslovanja na dan 31.12.2018. godine manjak od 53.129,02 kn.  Kada smo donosili 

financijski plan za 2019. godinu predvidjeli smo da će vrtić poslovati sa manjkom prihoda 

i primitaka i ono što smo donijeli u tom financijskom planu je da predviđamo manjak od 

55.000,00 kuna koji ćemo pokriti kroz dvije godine. Ima tko kakvih pitanja? 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve sa 8 glasova „ZA" donijelo  

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnje financijske izvještaje Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve za 2018. godinu 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje suglasnosti na: 

Godišnje financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje 1. siječnja do 31. 

prosinca 2018.  godine, 

Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 

31. prosinca 2018.  godine. 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 MARINA DŽINIĆ – godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu također su predani 

u zakonskom roku do 15. veljače 2019. godine i također su objavljeni na internetskim 

stranicama Općine Molve. Uz izvještaje imate i bilješke kojima detaljno možete vidjeti 

pojedine stavke pozivane na izvještaj kao i obrazloženje. Bitno je to što se mora voditi 

izvanbilančna evidencija potencijalnih obveza. Osvrnula bih se i na sam rezultat poslovanja 
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koji pokazuje da je općina Molve poslovala pozitivno u 2018. godini što je utjecalo na 

smanjenje prenesenog manjka iz prethodnih godina i da je konačni rezultat poslovanja za 

2018. godinu manjak od 2.017.497,96 kn koji se prenosi za pokriće u sljedećem razdoblju. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu.  

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

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

 

Godišnje financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje 1. siječnja do 31. 

prosinca 2018.  godine, 

Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 

31. prosinca 2018.  godine. 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o prodaji nekretnine k.č.br. 3200/1 k.o. Novi  

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 Zlatko Senjan vraća se na sjednicu u 10.49 sati, sjednici je prisutno 9 vijećnika. 

 

 ZDRAVKO IVANČAN -  radi se o tome da nakon trećeg natječaja i smanjenja cijene 

nije bilo zainteresiranih ponuditelja. Bilo je samo tri ili četiri interesanta na informativnom 

razgovoru i očito je cijena bila previsoka pošto je procjena bila napravljena na iznos od 

4.900.000,00 kn koja je još pravovaljana. Predlažem da po kupoprodajnoj cijeni predloži 

prodaja zgrade koja nam je svakim danom još veći trošak, a ako bi krenuli u obnovu za to 

Općina nema djelatnost i komunalno poduzeće nije osposobljeno. Iz toga predlažem da 

podržite prodaju s obzirom na situaciju u Općini. 

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

  

 STJEPAN FOSIĆ – znači sve što je kupio prošli načelnik treba se uništiti. Sve što 

Općina ima najvrijednije i najbolje treba uništiti. Ovo je jedini dragulj koji Općina ima i 

možete pitati Franju Andrašića koliko se može za krevete dobiti. Zaradili bi novac kojim bi i 

otplatili, bilo bi novaca i za vrtić i za ostalo, a Molvarci bi išli na more. Na more se ne ide jer 

se ljudima ne dozvoli, ali pojedinci koji idu svake godine su si „namakali riti u moru“. To je 

prestrašno što radite i uništavate najveće bogatstvo koje Općina ima. Ako to prodate novac 

budete potrošili u „dubioze“, a za to imam samo jednu riječ sve si „rastrajhal“ . Ne razumijem 

vas, posložite te krevete i za njih bi pola milijuna godišnje „rentali“. Prodajte Seline koje 

stvarno stoje pa bi imali novac da pokrpate rupe. 

 

 ZDRAVKO TUBA – nije baš točno da sve što je bivši načelnik kupio  e uništava, evo 

bivši načelnik je kupio halu Poler pa ju nismo „rasfrčkali“ jer u njoj vidimo potencijala. Što se 

tiče Novog Vinodolskog ne znam gdje vi vidite perspektivu jer je činjenica da ju nitko drugi 

osim vas ne vidi. Što se tiče Selina za njih je isto raspisan natječaj i ako se javi kupac naravno 

da se bude prodalo. Tako da nije točno sve što ste rekli, ali svatko ima pravo na svoje 

mišljenje. 

 

 ZDRAVKO IVANČAN – jako dobro znate da je bio raspisan natječaj za godišnju 

koncesiju od 200.000,00 kn i nije se nitko javio. Bilo je upita, ali kada su vidjeli zgradu nije 

im se svidjelo jer je to upravna zgrada vodovoda koja nema minimalno tehničke uvjete za 

nekakve turističke sadržaje. Tamo može biti hostel, a što se tiče vas neće nitko ništa ocrniti pa 

idemo to staviti u funkciju na neki drugi način da se za te novce nešto u Općini Molve napravi 
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i da idemo nekakvim realnim ponašanjem i razmišljanjem jer to jedino može doprinijeti 

Općini. Da Općina ima novaca moglo bi se uložiti i nešto napraviti, ali nije potreba da se sada 

Općina zadužuje kako bi za deset godina imali iste novce. 

 

 STJEPAN FOSIĆ – Zdravko načelnik, zašto niste upravnu zgradu prenamijenili. Da 

si dao nekome za nula kuna da opremi već si na plusu. Ne budete to lako prodali jer grad ne 

dozvoljava nikome gradnju. Zdravko Tuba, oko Polera. Kupili smo ga i inzistirao sam da 

vijeće donese odluku jer smo imali probleme oko trafostanice i bivši vlasnik Erdec je čuda 

radio. Općina je uložila sredstva pa smo išli spasiti koliko smo uložili. Kupili smo halu po 

procijenjenoj vrijednosti i spasili smo jer je Općina ulagala kada se je gradila trafostanica. 

Kasnije su me prijavljivali Zdravko Ivančan i ekipa da sam kupio mimo odluke vijeća i sada 

se s time hvalite da je dobro došlo. Gregurić i ekipa stalno su me pikali, ali ja nisam nikome 

zlo napravio. Ovo što radite nije dobro, pomoći ću vam da nekog nađete da preuzme zgradu 

na moru i dozvolite da naši Molvarci mogu tamo u sezoni. Nemojte uništiti općinsku imovinu. 

Ako prodaja mora spašava Općinu onda je ni ne treba.  

 

 ZDRAVKO IVANČAN – što se tiče Novog Vinodolskog, objasnio bih g. Fosiću. Onaj 

dio gdje su bile garaže uspjeli smo legalizacijom prenamijeniti u kuhinju i nisam rekao da ste 

vi nešto loše napravili već svojom politikom vidimo da je to neisplativo. Sada idemo gledati 

da vi svoje veze i poznanstva usmjerite u dobrobit općine kao i mi svoje da svi probamo nešto 

zajednički napraviti.  

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – Novi Vinodolski je problem jer mi vijećnici nemamo realno 

rješenje. Bio sam na godišnjoj skupštini u Virju gdje sam čuo da Društvo naša djeca mora 

otvoriti d.o.o. Vremena na području obale idu u dobrom smjeru i zgrada ne bude izgubila 

toliko na vrijednosti jer se područje Kvarnera jako razvija. Mjesta za gradnju bude sve manje 

na moru jer su oni isto promijenili prostorne planove čime su obustavili gradnje, tako da ta 

čestica koju imamo bude interesantna za gradnju i ako ne dobimo realnu cijenu nisam za to da 

se proda pošto poto. Ako je to upravna zgrada predlažem da održimo tamo jedno vijeće i oko 

toga raspravljamo. 

 

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

donošenje. 

 

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

"SUZDRŽAN" donijelo 

Zaključak o prodaji nekretnine k.č.br. 3200/1 k.o. Novi 

 

Točka 6.  

Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i 

studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 2018./2019. 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

 ZDRAVKO IVANČAN – na tragu s rasprave na prošloj sjednici općinskog vijeća 

pronašli smo način da se našim đacima i studentima osiguraju sredstva u Proračunu i isplate u 

dogledno vrijeme, a moj prijedlog je da našim đacima za šk. godinu 2018./2019. Ide po 

250,00 kn za deset mjeseci s time da se za deficitarna zanimanja i to zidari, armirači, 

strojobravari i ličioci, dimnjačari te poljoprivredna škola osigura još 250,00 kn za svakog tog 

polaznika i na taj način da ih stimuliramo da idu u proizvodna zanimanja odnosno obrtnička 

koja nam fale. Za studente je prijedlog pomoći od 400,00 kn puta deset mjeseci za svakoga 

koji uspješno završi akademsku godinu i do kraja godine donese papire da je završio s time da 
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isto deficitarna zanimanja od 200,00 kn za pravo, geodeziju, rudarstvo, građevina, arhitektura 

i medecina. Ovo su zanimanja koja su jako tražena i nema ih na tržištu rada. S toga vas molim 

da ovu odluku podržite kako bi pomogli našim đacima i studentima. 

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – znači li to da se ovim đacima koji idu za deficitarna 

zanimanja povećava za još 250,00 kn. Načelnik odgovara da mogu dobiti 2.500,00 kn 

godišnje. 

  

STJEPAN FOSIĆ – što je sa ovim godinama od prije koje nisu isplaćene? Radi se o dvije 

kalendarske godine. 

  

   ZDRAVKO IVANČAN –nije bilo odluke. 

 

 STJEPAN FOSIĆ – vama su bitnije krave nego djeca. Zašto niste ukinuli umjetno 

osjemenjivanje dvije godine? 

 

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

 

Pod točkom 6. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA"  donijelo 

 

Odluku o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja Općine 

Molve za školsku godinu 2018./2019. 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti  pri 

upisu djece u Dječji vrtić "Pčelica" Molve 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 

 KAROLINA FRANJO -  ovdje se samo radi o usklađivanju naziva. Prije je bila 

Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić, ali smo dobili 

uputu da to trebamo uskladiti i zapravo umjesto Odluke treba biti Pravilnik čiji je prijedlog 

Pravilnika usvojen na 8. sjednici Upravnog vijeća.  Dodan je jedan članak, to je članak 7. u 

kojem piše koje je korisnik usluge dužan dostaviti potvrde prilikom upisa djeteta u vrtić. 

Pošto smo mi osnivač moramo donijeti pravilnik za njih.  

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu.  

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 

Pod točkom 7. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova "ZA" donijelo 

 

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti  pri upisu djece u Dječji vrtić 

"Pčelica" Molve 

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o korištenju sredstava proračunske 

zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje siječanj - veljača 2019. godine 

 

 ZDRAVKO TUBA -  pošto nije bilo korištenja sredstava proračunske zalihe nije 

potrebno o toj točci raspravljati. Dajem ovaj zaključak na donošenje. 
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Pod točkom 8. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova "ZA" donijelo 

 

Zaključak na Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Općine 

Molve za razdoblje siječanj - veljača 2019. Godine, 

 

Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o radu općinskog načelnika Općine 

Molve za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

Sjednicu u 11.20 sati napušta Stanko Molnar, sjednici je prisutno 8 vijećnika. 

 

 ZDRAVKO IVANČAN – u materijalima ste dobili detaljno obrađeno Izvješće o radu 

gdje su opisane aktivnosti i radnje za EU fondove i subvencije s toga predlažem da vi meni 

postavljate pitanja po nekoj poziciji, nego da ja objašnjavam cijeli izvještaj.  

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 

Pod točkom 9. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova "ZA" i 1 "PROTIV" donijelo 

 

Zaključak na Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Molve za razdoblje od  

1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine 

 

Točka 10. 

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u 

socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2018. godini 

 

Franjo Andrašić napušta sjednicu u 11.22 sati, sjednici je prisutno 7 vijećnika. 

  

KAROLINA FRANJO – izvješće ste dobili u materijalima u kojem je konkretno 

navedeno koliko je bilo planirano za socijalne pomoći i koliko je zapravo isplaćeno. 

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

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

 

Zaključak na Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

općine Molve u 2018. godini 

 

Točka 11. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. na području 

Općine Molve u 2018. godini 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 KAROLINA FRANJO -  sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom 

moramo do 31. ožujka usvojiti ovo Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH.  

Pošto mi imamo plan gospodarenja otpadom to izvješće je napravljeno na temelju njega, a 

moralo se je napisati što smo sve bili dužni napraviti i u izvješću se sve vidi. Izvješće se mora 

dostaviti Ministarstvu. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 
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 Pod točkom 11. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova "ZA" donijelo 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike 

Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. na području Općine Molve u 2018. godini 

 

Točka 12. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama 

odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za 

sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog 

u okoliš na području Općine Molve za 2018. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 KAROLINA FRANJO – ovo je isto vezano uz prijašnju točku što znači da također 

moramo donijeti Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada što je propisano 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Znadete da na našoj internetskoj stranici postoji 

obrazac kojim možete prijaviti odbačeni otpad u okoliš. 

  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

Pod točkom 12. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova "ZA" donijelo 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, 

troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog 

odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području 

Općine Molve za 2018. godinu 

 

Točka 13. 

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o korištenju sredstava od promjene 

namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Molve u 2018. godini 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 MARINA DŽINIĆ – sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu do 31.ožujka 

tekuće godine za prethodnu godinu potrebno je podnijeti izvješće o tome koliko je ostvareno 

sredstava za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Molve i da li 

su ta sredstva utrošena u skladu sa zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Općina Molve 

prihodovala je 152,00 kn u 2018. godini  koja sredstva su iskorištena za sređivanje 

zemljišnog i katastarskog stanja zemljišta. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo.  

Pod točkom 13. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 

 

Zaključak na izvješće o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog 

zemljišta na području Općine Molve u 2018. godini 

 

Točka 14. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

Franjo Andrašić se vraća na sjednicu u 11.25 sati, sjednici je prisutno 8 vijećnika 
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 STJEPAN FOSIĆ – pitao bih za program zaštite divljači, dobili ste papire od 

Ministarstva pa mi recite obuhvaća li to cijelo područje Općine Molve što je izuzeto 2.200 

hektara. Kako će se to rješavati s Hrvatskim šumama koje su u posjedu? Tu su obaveze i 

troškovi koje se budu iz dana u dan pojavljivali. Uginuli divljač bude morala općina 

zbrinjavati. 

 

KAROLINA FRANJO –dobili smo program bude išlo na vijeće. 

  

ZDRAVKO IVANČAN – budemo to rješavali kako ne bi lovci izgubili lovište i naći 

ćemo nekakvo rješenje. 

 

MARTIN TUBA -  koristim priliku da pozovem sve vijećnike na radnu akciju koja se 

bude održala u subotu 13.04. koju organizira Lovačko društvo Molve, a radi se o sakupljanju 

otpada da malo potaknemo svijest građana o ne bacanja smeća u okoliš. Sve je to povodom 

dana planeta Zemlje. 

 

FRANJO ANDRAŠIĆ – mi lovci praktički obilazimo cijelo područje pa naletimo na 

svašta, pa bi htjeli građane educirati da ne bacaju smeće. Nisu problem samo naši ljudi već 

ima problema oko Čingi-Lingija gdje ribiči dolaze iz Bjelovara i bacaju otpad. 

 

ZDRAVKO IVANČAN – obavijestio bih vas da kreće gradnja reciklažnog dvorišta i 

kreće asfaltiranje nerazvrstane ceste „Mačkove“, a naša ravnateljica nas je pozvala da 

obiđemo radove u vrtiću koji su u završnoj fazi. 

 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 11.31 sati. 

 

KLASA: 021-05/19-01/3 

URBROJ: 2137/17-01-19-2 

Molve, 22. ožujka 2019. 

 

 

ZAPISNIČAR:                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Karolina Franjo, mag.iur.                         Zdravko Tuba 

 

 

 

 

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


