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ZAPISNIK 

sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 31. svibnja 2019. godine 

 

 Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, na Trgu kralja Tomislava 11, u sali za 

sastanke. Sjednica  je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/5, URBROJ: 2137/17-01-19-1 

od 27. svibnja 2019. godine. 

 

          Sjednicu je u 10.02 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Tuba.  

 

Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Siniša Frančić, 

2. Zlatko Senjan, 

3. Zdravko Tuba, 

4. Valentina Kopričanec, 

5. Spomenka Žufika, 

6. Mirko Paša, 

7. Stjepan Fosić, 

8. Franjo Andrašić 

9. Zlatko Vargić, 

10. Stanko Molnar. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. 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. 

 

 Sjednici su nazočili u vremenskom periodu od 10.30 sati do 11.05 sati, direktorica Selskog 

komunalnog poduzeća d.o.o. Molve Mirela Vranić i voditeljica knjigovodstva K.Ž.M.-PROM d.o.o. 

Marija Baruškin. 

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

početku 27. 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 26. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća. 
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 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 26. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

DNEVNI RED 

 

1. Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Molve za 

2018. godinu s izvršenjem Plana razvojnih programa, 

 

2. Razmatranje financijskog poslovanja Selskog komunalnog društva Molve d.o.o., 

 

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju 

financijskog plana Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve za 2018. godinu, 

 

4. Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2018. godini, 

 

5. Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o izvršenju programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2018. godini, 

 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Selskog komunalnog 

trgovačkog društva d.o.o. Molve, 

 

7. Razmatranje i donošenje Poziva na donošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja 

Općine Molve, 

 

8. Razmatranje ponude za kupnju kuće, 

 

9. Pitanja  i prijedlozi vijećnika. 

 

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

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine 

Molve za 2018. godinu s izvršenjem Plana razvojnih programa 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić 

 MARINA DŽINIĆ – ovaj izvještaj za 2018. godinu izrađen je isto kao i izvještaj za 

2017. godinu, što znači da sadrži opći i posebni dio s time da opći dio sadrži sažetak prihoda i 

rashoda i sažetak računa financiranja. Budući da tijekom 2018. godine nismo imali odluku o 

preraspodjelama nije iskazan stupac koji se zove tekući plan već su podaci iskazani u stupcu 

izvorni plan za 2018. godinu. Račun prihoda i rashoda definiran je prihodima i rashodima prema 

ekonomskoj klasifikaciji, zatim prihodi i rashodi prema izvorima financiranja i rashodi prema 

funkcijskoj klasifikaciji. Račun financiranja prikazan je u članku 5. koji se također prikazuje u 

tabličnom prikazu, a imate i analitički prikaz izdataka prema okvirnom kreditu. Što se tiče 

posebnoga dijela on prati i izvršen je po organizacijskoj klasifikaciji te izvršenje po 
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programskoj klasifikaciji. Izvještaj o zaduživanju daje vam pregled zaduživanja Općine Molve 

sukladno okvirnom kreditu po poslovnom računu. Izvještaj o korištenju sredstava proračunske 

zalihe pokazuje da nisu bila korištena sredstva proračunske zalihe koja su bila planirana 

proračunom za 2018.godinu. Uz godišnji izvještaj dobili ste i obrazloženje izvršenja prihoda i 

primitaka te rashoda i izdataka, a dobili ste izvještaj o provedbi plana programa koji je također 

sastavni dio ovog godišnjeg izvještaja. Naglasila bih da su poštivani svi rokovi koji se tiču 

predaje. Budući da smo na 25. sjednici razmatrali godišnje financijske izvještaje i utvrđeni 

rezultat gdje smo se dotaknuli teme o ostvarenom rezultatu i ostalim podacima o izvršenju 

odnosno realizaciji prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka, ne bih se ponovno ponavljala, a 

možemo se kratko osvrnuti na utvrđeni rezultat Općine Molve koji iznosi minus od 

2.017.497,96 kn i rezultat vrtića koji je manjak od 53.129,02 kn. Za utvrđeni rezultat koji se 

prenosi u 2019. godinu  osigurano je pokriće u 2020.-2021. god. 

 Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 STJEPAN FOSIĆ -  ako ste proučili materijale i vidjeli stavke i potrošnju da li vam je 

jasno na što Općina troši novac. Troši na potrošnju i razonodu i ništa drugo jer prihod koji dođe 

ide u potrošnju tako da ne stvaramo ništa već gomilamo gubitke iz godine u godinu, tako da 

smo stalno na mjestu. Trebali bi se svi zapitati kuda dalje ta Općina ide i kako poslovati. Općina 

Molve je izolirana i smiju se iz nas, nema šanse da nešto budete napravili. S kojih novaca budeš 

platio razliku za vrtić i reciklažno dvorište. Prihod ti je 370 tisuća i ne shvaćam kojim novcem 

to budeš platio. Zdravko ti si odgovorna osoba pitaj nekog svojeg neka ti pomogne, a mi vijeće 

te možemo spasiti iz svega i ne možeš davati nikakve subvencije dok općinu ne stavimo na 

nulu. Vijeće dignite ruku idemo zaštititi načelnika i dok to ne poravnamo ne možemo dalje. 

Svaki puta na vijeću govorim iskreno da zaštitim tebe i ovu Općinu, a vi radite po svome. U 

strahu si jer slušaš njih i rekli su ti ako nas ne budeš slušao ne budeš više načelnik. Zdravko to 

ti od srca govorim, a vi mislite o meni što hoćete i smij te se, a ja govorim istinu i stvarnost.  

 NAČELNIK – prije svega lijepi pozdrav svima, mislim da se imamo čime ponositi, a g. 

Fosić ovo je vaše razmišljanje na neki način ispravno, iako previše gledate kritički na to. 

Objasnit ću vam ono što ja vidim i iščitavam iz Proračuna i kakve su bile pozicije koje smo 

odradili. Mogu reći da možda niste dovoljno upućeni, ali mjere Ministarstva poljoprivrede 

odnosno Agencije za plaćanja u poljoprivredi koja provodi te iste mjere. Imali smo 55 prolaznih 

bodova, ali zbog toga što smo nešto razvijenija Općina nismo imali prolaz, a bili smo 132 od 

kojih je 105 prošlo. Đurđevac je bio 127, dok je Gola bila 441, a rekli ste da je povukla jako 

puno sredstava, tako da na tim vašim velikim HDZ-ovim vezama vidite da to puno ne znači. 

Trenutno za kino salu čekamo otvorenje drugog natječaja ili imamo razmišljanje da s Mađarima 

napravimo prijateljsku međugraničnu suradnju sa investicijama koje bi oplemenile njihovo 

mjesto kao i naše. To što smo najrazvijenija općina od tih skupina nam jako otežava javljanje 

na mnoge natječaje iz razloga što se komunalna infrastruktura i sve ostalo broji kao razvijenost. 

Radimo na tome da prođemo i povučemo sredstva gdje je god to moguće, a možda je to vama 

malo, ali je puno više nego je bilo prethodnih vremena. U 2012. godini je bio najveći Proračun 

u povijesti Općine od 23 milijuna sa pomoćima kada su bile obaveze 3 milijuna, a sada su 

obaveze oko 2,5 milijuna što znači da su manje i shvaćam da vi ne znate kako to riješiti, ali ja 

i Jedinstveni upravni odjel smo zajedničkim snagama to uspjeli riješiti i rješavamo da to bude 
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na obostrano zadovoljstvo svih vas i da sve što se radi da se napravi za dobrobit svih nas. Kada 

ste rekli iz čega budem platio vrtić mogu reći da je vrtić plaćen i čekamo povrat od Fonda za 

zaštitu okoliša i ne morate se brinuti, ali hvala vam na tome što vodite brigu jer je i nama stalo 

da se to sve na vrijeme plati.  

 STJEPAN FOSIĆ – Zdravko moram ti odgovoriti. Investicije škola, kuhinja platila je 

Županija, a ja sam pogodovao da se je išlo na komunalnu naknadu kako bi se županiji uzeo 

novac i došlo je oko 190 tisuća kuna jer taj novac dolazi iz Proračuna Županije koja je taj novac 

imala, međutim vijeće je išlo na komunalnu naknadu jer je to novac iz Proračuna države i dobro 

je da to podržite i da to tako i ostane jer taj novac treba odmah usmjeriti prema školi, a da to 

nismo napravili ne bi bilo ni ove kuhinje i tu Općina svoj kapital nije dala. 

 Predsjednik vijeća podsjeća da je tema godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i da se 

vijećnici drže točke dnevnog reda.  

 NAČELNIK -  županija ima odnos sa Općinom i do sada smo ostvarili puno više nego 

kada su bila vremena kada se za krovište davalo. Ostvarilo se je puno i za našu dvoranu koja je 

predana. Za galeriju, za školu. Kuhinja ne bude došla 200 tisuća kuna, iznos ne znate nego 

baratate krivim informacijama, a ja ću vam sve reći na vrijeme kada se investicija završi. Mogli 

ste i vi sa ministarstvom puno toga riješiti i naš novac ostaviti na hrpi, a sada nam podčitavate 

što je nama netko izašao u susret što smo pomogli školi. Ima još puno investicija koje moramo 

završiti što se nadam da budete podržali kako bi mogli reći da je to investicija napravljena 

najbolje moguće. 

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

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

"SUZDRŽAN" donijelo  

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Molve za 2018. godinu s izvršenjem 

Plana razvojnih programa 

  

 Sjednicu Općinskog vijeća u 10.14 sati napušta Franjo Andrašić, a vraća se na sjednicu 

u 10.16 sati. 

Točka 2. 

Razmatranje financijskog poslovanja Selskog komunalnog društva Molve d.o.o. 

  

 Predsjednik vijeća zamolio je da se pozove direktorica i knjigovođa, a uvodnu riječ 

daje načelnik. 

 NAČELNIK -  kako ne bi ispalo da se nešto skriva molim vijećnike da pitaju što ih 

zanima kako ne bi zamarali razne institucije javnih uprava i napominjem da ćemo dalje ako  

netko ne bude slušao sjednicu zvati novinare da prosude da li je sve rečeno ili se nešto skriva. 

Sada možete postaviti pitanja i dobiti odgovore. 

 Predsjednik vijeća pozdravlja direktoricu i knjigovođu te otvara raspravu. 
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 STJEPAN FOSIĆ – Zdravko institucije će meni dati odgovore, a vi ih skrivate. Ja neću 

dobiti odgovor niti ću maltretirati zaposlenice jer se boje tebe. Prošli puta kada su došle niste 

ništa najavili da će nam dati informacije pa ste se iz njih ismijavali i niste ima dali da mogu 

prezentirati, a mi smo šutjeli.  Direktorica Selske komunalne firme je broj na papiru i ona 

odgovara za sve. Sve stvari koje se rade, a nisu zakonite odgovarat će direktorica. Žalim te što 

budeš u zatvoru završila i znaš da se radi što nije dobro, da se fakturiraju lažne fakture za koje 

ne znam tko ti je naredio jer smo vidjeli fakture koje smo zatražili preko institucija i to je 

prestrašno.  Skoro svaki mjesec fakturiralo se je čišćenje mrtvačnice od 12 tisuća ili 8 tisuća 

kuna gdje naši ljudi nisu ni bili. Nije mi jasno što ste napisali u toj fakturi što se je radilo za 12 

tisuća kuna, a morate zapisnikom napisati tko je izvršio radove.  Ja znam što je Selsko 

komunalno društvo  i jedini prihod koji ima su usluge koje radi za Općinu Molve. Bilo je 

poteškoća kada sama i ja bio načelnik  tada je bilo 45 radnika na javnim radovima koji su kosili 

cijelo područje Općine kako bi mogli fakturirati radove. Ne znam tko potpisuje te naloge da su 

poslovi napravljeni i to je sve lažirano i mislim da direktorica nije sama izmišljala već joj diktira 

gazda načelnik. Mislim da institucije to budu morale odraditi i budete morali objasniti što ste 

čistili za toliki novac. Drugo pitanje Selsko komunalno i Sava Drava. Što je to Sava Drava 

udruga privatnih mljekara za koje nismo dobili koji su članovi iz Molvi i nismo dobili na uvid 

koliko je najam Save Drave za ne znam koji prostor i nikad nismo dobili ugovor o podjeli 

imovine odnosno koliko ima Općina Molve vlasništvo, a koliko Sava Drava. Imam saznanje da 

Drava Sava ima 2/3, a mi 1/3 i da će Selskom pripasti ona „šupa“ sa strane i jedna kancelarija 

i nismo dobili nikakav dokument koliko je Općina Molve do sada sudjelovala i koliko to košta, 

kada bude podjela te zgrade i tko bude na kraju vlasnik. Dakle mi budemo nekome dali našu 

imovinu. Ne znam da li imate sada te ugovore o najmu da vidimo kako ste iznajmili taj dio. 

Tražim odgovore i hoću vidjeti dokumente. 

 NAČELNIK – G. Fosić jako mi je drago što vodite brigu, ali molim vas da svoje udbaške 

metode ne provodite na našim djelatnicima. Vi stalno govorite o nekim lažnim fakturama i neću 

dozvoliti da nekoga blatite i govorite da ide u zatvor. Što se tiče Drave Save mi vama nećemo 

dati niti jedan izvještaj o članstvu jer kao načelnik do tih podataka ne mogu doći niti neću radi 

zaštite osobnih podataka, a vi ako želite učlanite se u upravni odbor. Vi ste isto poljoprivrednik 

i možete se aktivirati. Sava Drava nije ništa Općini iznajmila i vi stalno nešto nagađate i 

izmišljate, evo ja predlažem da pitate naše računovodstvo i šeficu komunalnog da objasni na 

koji način su se radile bilance i da li je sve ispravno. 

 Predsjednik vijeća daje riječ Mariji Baruškin. 

 MARIJA BARUŠKIN – ukratko o poslovanju u 2018. godini ukupna vrijednost 

imovine poduzeća povećana je sa 670 tisuća na 1.260.000,00 kn upravo zbog te hale koja se 

gradi. Potraživanja od kupaca smanjila su se sa 250.000,00 kn na 90.000,00 kn što nije u valuti 

s čime omogućujemo da se plaće redovito isplaćuju i da se podmiruju sve obveze prema 

dobavljačima što znači da nema kašnjenja prema nikome kao ni prema državi. Već treću godinu 

za redom poduzeće ostvaruje dobit koja se koristila za pokriće gubitaka iz prethodnih godina, 

ali sada je to sve došlo na nulu i u 2019. godini imamo 82 tisuće zadržane dobiti. Dobit prije 

oporezivanja za 2018. godinu iznosila je 40.000,00 kn, a nakon poreza iznosila je 33.000,00 kn 

što znači da je poduzeće poslovalo u plusu. Poduzeće nema nikakvih dugoročnih obaveza kao 
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ni kredita već su jedini krediti koje poduzeće dozvoljena prekoračenja po žiro računu. Obveze 

prema dobavljačima redovito se podmiruju, a obveze prema zaposlenicima koje stoje u bilanci 

odnose se na plaću za 12 mjesec koja je redovito isplaćena u prvom mjesecu. Ukupni prihodi 

poduzeća u 2018. godini iznosili su 1.050.000,00, a rashodi 1.007.000,00 kn što znači da je 

bruto dobit iznosila 41.000,00 kn. Troškovi sirovine i materijala  mogu se vidjeti s računa dobiti 

i gubitaka da su smanjeni za 120 tisuća kuna s obzirom da poduzeće više ne vrši usluge pripreme 

hrane. Troškovi osoblja smanjeni su za 40 tisuća kuna u onim mjesecima dok nema košnje i 

nije potreban toliki broj radnika pa je manji trošak na plaćama. Troškovi amortizacije povećani 

su za 100 tisuća kuna. Imamo veliki pad na poslovnim rashodima koji su bili 50 tisuća kuna što 

se odnosilo na kupce od kojih se nisu mogla naplatiti potraživanja, sada je to smanjeno na 10 

tisuća što je i naplaćeno. 

 STJEPAN FOSIĆ – pitao bih koliko je zaduženje po tekućem računu? 

 MARIJA BARUŠKIN – 90 tisuća. 

 STJEPAN FOSIĆ – a koliko ste platili toj firmi koja gradi objekt Sava Drava i s kojim 

novcem? 

 MARIJA BARUŠKIN – nemam te podatke sada. 

 STJEPAN FOSIĆ – znači skriva se, a gdje je prikazan najam koji plaća Sava Drava? 

 MARIJA BARUŠKIN – ja ovdje imam podatke za 2018. godinu ne mogu vam dati taj 

podatak napamet.  

STJEPAN FOSIĆ – koliko ste faktura platili za gradnju ovog objekta do sada i od kuda 

vam novac? Gdje je to prikazano ako Sava Drava plaća i koliko plaća? Mulja se i nije dobro, 

ne morate mi ništa odgovarati. 

NAČELNIK – znači 2017. godine bio je raspisan natječaj za partnerski odnos za 

gradnju hale. Natječaj je radila jedna poznata firma iz Varaždina i sve je išlo službeno prema 

zakonu. Krenulo se ja u gradnju 2018.-te godine da bi 2019.-te godine do 31.12. bio rok za 

završetak gradnje od strane firme s kojom je potpisana gradnja. Ukupna investicija u drugoj 

fazi je 2,2 milijuna kuna plus PDV koji je prolazna stavka i koji je Selsko komunalno poduzeće 

proknjižilo kao dodatnu vrijednost u svom poslovanju i na kraju će se tih 650 tisuća staviti u 

amortiziranu vrijednost. Hoću reći da su sve situacije koje su do sada napravljene  plaćene, a 

ako želite račun po račun možemo to pripremiti za iduće vijeće. 

STJEPAN FOSIĆ – niste mi odgovorili koliko ste dobili najma od Save Drave! 

NAČELNIK – svake godine dobijemo 350 tisuća kuna. 

STJEPAN FOSIĆ – donesite registre da vidimo koliko ste najma naplatili i kolike su 

fakture za gradnju, jer lažete i kriminala delate. 

NAČELNIK – predlažem da g. Fosiću dostavite ugovor o gradnji. 

Predsjednik vijeća određuje prekid sjednice u 10.50 sati. 
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Sjednica se nastavlja nakon prekida u 11.00 sati. 

 

 MARIJA BARUŠKIN – izvadili smo podatke i do sada je Drava Sava uplatila dvije 

godine po 350 tisuća kuna i to je njihov udio za sada. Ukupna investicija prva i druga faza su 3 

milijuna kuna s PDV-om, a do 30.05.2019. Općina je uplatila  1.177.000,00 kn. 

 STJEPAN FOSIĆ – kako to do sada niste mogli reći. Zanima me još predugovor koliko 

je čiji udio. 

 NAČELNIK – nema predugovor ima glavni ugovor koji je napravljen po javnoj nabavi 

gdje piše da nakon uplaćene četiri godine najma uz partnerski odnos koji je isfinanciran u iznosu 

od 350 tisuća kuna plus PDV godišnje kada bude plaćen u cijelosti Udruga Drava Save se bude 

mogla upisati 2022. godine u vlasnički udio u onom postotku u kojem bude investicija hale. 

Ukupni iznos investicije je oko 3 milijuna kuna od čega je u planu da Drava Sava uplati 

1.400.000,00 kn plus PDV. 

Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve  je primilo na znanje financijsko poslovanje 

Selskog komunalnog društva Molve d.o.o. 

 

Točka 3.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o 

izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve za 2018. godinu  

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 MARINA DŽINIĆ – godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana vrtića, kao što 

sam na prvoj točci spomenula, sastavljen je sukladno Zakonu i Pravilniku, a zakon se nije 

mijenjao pa je on napravljen sukladno kao i onaj izvještaj za 2017. godinu.  Financijski 

izvještaji bili su na 25. sjednici općinskog vijeća, a također su bili usvojeni na sjednici 

Upravnog vijeća vrtića gdje smo malo detaljnije dotaknuli se samog rezultata poslovanja tako 

da se ne bih ponavljala vezano za te podatke, a samog rezultata smo se podsjetili u prvoj točci. 

U materijalima ste dobili na znanje njihovu odluku o raspodjeli rezultata koja je donesena na 

njihovoj sjednici upravnog vijeća 06.05.2019.god. kojom je utvrđeno stanje na osnovnim 

računima i način na koji se vrši raspodjela i pokriće prenesenog manjka. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu 

 Prijava nije bilo. 

Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve sa 8 glasova „ZA", 1 "PROTIV" i 1 

"SUZDRŽAN" donijelo 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 

Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve za 2018. godinu 

 

 



8 
 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata 

i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2018. godini 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 MARINA DŽINIĆ – Zakon o komunalnom gospodarstvu propisuje nove odredbe na 

način da smo mi prije donosili izvještaj o izvršenju do 31.03. tekuće godine za prethodnu 

godinu, međutim sada se taj izvještaj mora donijeti zajedno sa izvještajem o izvršenju 

proračuna, a isto je propisano da samo donošenje programa mora ići sa donošenjem proračuna. 

Sukladno tome načelnik je dužan izvještaj podnijeti Općinskom vijeću koji se mora objaviti i u 

Službenom glasniku. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu 

 Prijava nije bilo. 

Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve sa 8 glasova „ZA", 1 "PROTIV" i 1 

"SUZDRŽAN" donijelo 

 

Zaključak na Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Molve u 2018. godini 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o izvršenju programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2018. godini 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić 

  

 MARINA DŽINIĆ – znači to je isto izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture koji isto sukladno spomenutim odredbama zakona općinski 

načelnik je dužan donijeti zajedno sa izvještajem o izvršenju proračuna. On prikazuje planirane 

stavke sukladno stavkama održavanja komunalne infrastrukture i njihovu izvršenju. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu 

 Prijava nije bilo. 

Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve sa 8 glasova „ZA", 1 "PROTIV" i 1 

"SUZDRŽAN" donijelo 

 

Zaključak na Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2018. godini 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Selskog komunalnog 

trgovačkog društva d.o.o. Molve 
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 Predsjednik vijeća napominje da je ovo tehnička točka u kojoj se radi samo o promjeni 

adrese radi upisa u sudski registar pa nema potrebe za raspravom. 

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

donijelo 

Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Selskog komunalnog  

trgovačkog društva d.o.o. Molve 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Poziva na donošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja 

Općine Molve 

 NAČELNIK – pošto svake godine vodimo brigu o našim mještanima i zahvalimo im na 

onome što doprinose kako društvu tako i zajednici, a i razvoju gospodarstva predlažem da se 

raspiše javni poziv budući da kreću dani Općine u lipnju, a rok je mjesec dana za donošenje 

prijedloga.  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 STANKO MOLNAR – tko je u komisiji? 

 PROČELNICA – svake godine vijeće donosi odluku o imenovanju. Prošle godine je 

bilo na vijeću u lipnju. 

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

 

Poziv na donošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Molve 

 

Točka 8. 

Razmatranje ponude za kupnju kuće 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik 

 

 NAČELNIK –  Dobili smo dopis od gospođe Mirjane Berjak za prodaju kuće u 

Marijanskoj ulici, a radi se o kući gdje je smješten Dragutin Komes i ponuda je da se kuća kupi. 

pošto mi financijsku situaciju u Proračunu nemamo, a financijska sredstva nam to sada ne 

dozvoljavaju i teško ćemo moći udovoljiti da se ova kuća kupi. Evo vijeće je tu da se izjasni da 

li treba za to osigurati sredstva, ali za sada ne vidim potrebe i nije od interesa, a imamo kuće 

koje nasljeđujemo po ostavini nakon smrti jer se nasljednici odriču pa budemo mogli smjestiti 

naše socijalce koji su tu. 

  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – da Drago Komes ima djecu i obitelj tada bi se o tome i 

raspravljalo. Njemu takva kuća ne treba, a općina ima kuće koje su ostale od socijala i bolje da 

to adaptiramo nego da kupujemo. Njemu je svejedno u kojoj kući stanuje. Bio sam u toj kući 

pukla je cijev za vodu, a vlasnici misle da to puno vrijedi. 
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 STJEPAN FOSIĆ – nema potrebe da se zamaramo sa Komesom jer on ima rješenje za 

udomljenje, ali se on ne da jer je tamo pod kontrolom i centru je bolje dati 800,00 kn njemu 

nego plaćati udomiteljstvo.  

 

 Predsjednik vijeća napominje da Drago Komes nije tema ove točke dnevnog reda 

 

 NAČELNIK – g. Fosić nastavno na ovu temu Drago Komes nema riješeno zbrinjavanje 

i udomljenje jer je radno sposoban i pošto je radno sposoban Općina ima obavezu da ga zbrine.  

 

Pod točkom 8. Općinsko vijeće Općine Molve je razmotrilo ponudu za kupnju kuće. 

  

Točka 9. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Budući da pod ovom točkom nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik vijeća zahvalio je 

prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 11.20 sati. 

 

KLASA: 021-05/19-01/5 

URBROJ: 2137/17-01-19-2 

Molve, 31. svibnja 2019. 

 

 

 

ZAPISNIČAR                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Karolina Franjo, mag.iur.                Zdravko Tuba 

 

 

 

 

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


