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ZAPISNIK 

sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 21. lipnja 2019. godine 

 

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

sastanke. Sjednica  je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/6, URBROJ: 2137/17-01-

19-1 od 17. lipnja 2019. godine. 

 

          Sjednicu je u 10.00 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. Katica Kapić. 

 

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. 

  

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

je na početku 28. 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 27. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 27. 

sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

 

DNEVNI RED 

 

1. Razmatranje i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2019. 
godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu s Planom razvojnih programa, 
 

2. Razmatranje i donošenje: 
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2.1.  Programa o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne 
infrastrukture na području Općine Molve u 2019. godini, 

2.2.  Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Općine Molve u 2019. godini, 

2.3. Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na 
području Općine Molve u 2019. godini, 

2.4. Program o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 
obrazovanju na području Općine Molve u 2019. godini, 

2.5. Plan o izmjenama i dopunama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 
Općine Molve u 2019. godini. 
 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Molve, 
 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna 
Općine Molve, 
 

5. Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o korištenju sredstava proračunske 
zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje ožujak- travanj 2019. godine, 

 
6. Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o korištenju sredstava proračunske 

zalihe Proračuna Općine Molve za svibanj 2019. godine 
 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju odbora za organiziranje i proslavu 
dana Općine Molve, 
 

8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa Dana Općine Molve, 
 

9. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na  Odluku o upisu djece u 
Dječji vrtić „Pčelica“ Molve za pedagošku godinu 2019./2020. 
 

10. Pitanja  i prijedlozi vijećnika. 
 

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

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 
2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu s Planom razvojnih programa 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

PROČELNICA - ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu povećan 
je ukupan Proračun 2019. za 4.644.956,42 kuna i on sada iznosi 38.046.135,22 kuna.  
 
Povećanje rashoda najviše se odrazilo na iskazivanje novih primitaka od dugoročnog 
zaduživanja do iznosa 5.800.000,00 kuna za kapitalna ulaganja: Rekonstrukcija 
društvenog doma/kultnog centra i  asfaltiranje lokalnih nerazvrstanih cesta – Molve Jug, 

Repaš, Molve Grede I.  i Molve Grede II.  
 
Rekonstrukcija društvenog doma/kultnog centra projekt je iz 2016. godine za koji Općina 
Molve ima namjenu isti realizirati uz dugoročno zaduživanje – kredit u iznosu do 
2.765.706,88 kuna( procijenjena vrijednost projekta) i 130.000,00 kuna dodatno za 
stručni, projektantski nadzor i sl. u iznosu 130.000,00 kn iskazanih na teret prihoda s 
osnove rente. Kroz Proračun za 2019.samo je  izvršena promjena naziva projekta sa 
„Gradnja kulturno odgojnog centra“ u „Rekonstrukcija društvenog doma/kultnog centra“.  
 
Iskazana je pozicija kapitalnih ulaganja u asfaltiranje lokalnih nerazvrstanih cesta – 
Molve Jug, Repaš, Molve Grede I.  i Molve Grede II . u iznosu predviđenim projektom 
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3.034.293,12 kuna sa naznakom izvora financiranja – dugoročni kredit te uvećano za 
troškove stručnog nadzora, pregleda,..i sl. do iznosa 220.000,00 kuna na teret prihoda 
od nefinancijske imovine. 
 
Sa prihodovne strane također je iskazano povećanje planiranja izvora financiranja od 
naknade za korištenje nefinancijske imovine (rente) u iznosu od 1.549.406,96 kuna, te 
su povećani i sljedeći prihodi: ostali prihodi za 28.460,00 kuna,pomoći Koprivničko-
križevačke županije za 180.591,29 kuna u svrhu sufinanciranja investicije energetske 
obnove vrtića, pomoći Koprivničko-križevačke županije za 126.712,50 kuna u svrhu 
sufinanciranja projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta,  sredstva Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje za 26.447,67 kuna u svrhu provođenja programa zapošljavanja 

osobe putem javnog rada, pomoći iz proračuna za provođenje izbora za EU parlament za 
10.000,00 kuna. Radi uravnoteženja proračuna smanjene su:  pomoći od Hrvatskih voda 
za 842.640,00 kuna, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u 
iznosu od 2.234.022,00 kuna. 
U posebnom dijelu proračuna iskazane su sljedeće promjene: 
Stavka planirana za rashode s osnove provođenja izbora za mjesne odbore u iznosu 
30.000,00 kuna svedena je na 0,00 kuna, budući da su Statutom Odlukom o izmjeni 
Statuta Općine Molve u 2019. godini ukinuti mjesni odbori na području Općine Molve. 
Rashodi za članove provođenja izbora za EU parlament povećani su za 10.000,00 kuna, a 
njihovo financiranje pokriveno je 100% iz državnog proračuna. 
Tekuće donacije  političkim strankama povećane su za 9.300,00 kuna kako bi se 
osigurala sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih 
vijećnika iz proračuna Općine Molve  za 2019. godinu sukladno Zakonu o financiranju 
političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (novi Zakon  na snazi od 

24.3.2019.) 
Otvorena je pozicija za priznavanje rashoda s osnove korištenja privatnog automobila u 
službene svrhe (loko vožnja) službenika i namještenika Općine Molve do iznosa 1.000,00 
kuna. 
Povećani su rashodi za administrativne  usluge i pripreme natječajne dokumentacije kao i 
praćenje EU projekata fakturiranih od strane Selskog komunalnog društva za 50.000,00 
kuna. ( u skladu s traženjem direktorice Selskog komunalnog društva) 
Usluge tiska službenog glasnika ( fakture LDesign j.d.o.o.) povećane su za 6.000,00 kuna 

i sada su u planu u iznosu 10.500,00 kn sukladno realizaciji i procjeni do kraja 2019. 
godine. 
Plaćanje zateznih kamata povećano je za 50.000,00 kuna.  
Povećane su usluge s osnove slanja pošiljki budući da je Općina Molve preuzela vođenje 
naknade za vodne usluge ( slanje rješenja, uplatnica) što je utjecalo na povećanje 
materijalnih rashoda. Iskazana je povećana stavka rashoda za usluge za 13.100,00 kuna, 
računalne usluge za 3.600,00 kuna,te ulaganje u računalne programe 5.100,00 kuna  uz 
istovremeno iskazivanje izvora financiranja Hrvatskih voda budući da je ugovorom 
omogućeno prefakturiranje dijela navedenih troškova, a do iznosa navedenog prethodno. 
Prefakturirani su rashodi za ZAMP (nastup Begina iz prošle godine) najmodavcu javne 
površine – Elni Trade sukadno Ugovoru što je utjecalo na iskazivanje i otvaranje pozicije 
prihoda i rashoda s te osnove u iznosu 2.160,00 kn. 
Iskorištene je stavka tekuće zalihe proračuna za nepredviđene radove fakturirane sa 
okončanom situacijom za energetsku obnovu zgrade vrtića čime su samo izmijenjena 

konta planirana u okviru proračunske zalihe u zadržavanje istog iznosa do 30.000,00 
kuna ( sa podskupine 329  na teret podskupine 451) 
Povećana je aktivnost održavanje objekata u vlasništvu Općine Molve za 75.000,00 kuna 
(nabava materijala i dijelova  za održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
zgrade dječjeg vrtića – ured ravnateljice, oslikavanje Pčelice, te nabave usluge 
servisiranja i baždarenje vagi). 
Došlo je do preraspodjele unutar pozicija planiranih za opremanje društvenih domova 
kuhinjom ( opremanje kuhinje u novom društvenom domu sa 80.000,00 kn svedeno je 
na 0,00 kn, u domu Molve Grede povećanje za 20.000,00 kn, u Repašu povećanje za 
20.000,00 kuna,te uvođenje nove pozicije opremanje doma kuhinjom u Gornjoj šumi za 
40.000,00 kuna) 



4 
 

 
Radi provođenja kapitalnih ulaganja- investicija Općina se ima namjenu dugoročno 
zadužiti pa je u 2019. potrebno iskazati trošak obrade kredita koji se plaća jednokratno 
na iznos odobrenog kredita do 14.500,00 kuna. Otplata prve rate je u 2020. godini radi 
počeka od 1. godine od dana iskorištenosti kredita. 
Otvorena je pozicija za iskazivanje rashoda plaće u 100% iznosu na teret Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje s osnove javnog rada za zaposlenu jednu osobu na 6.mjeseci uz 
puno radno vrijeme u iznosu 26.447,67 kuna. Sredstva su već doznačena u ukupnom 
iznosu u korist žiroračuna Općine Molve početkom lipnja. 
Povećana je stavka za plaćanje troškova priključenja na energetsku mrežu – trafostanicu 
sukladno Ugovoru o priključenju u iznosu 61.500,00 kuna budući da je taj iznos plaćen u 

2010. godini ali isti nije knjižen na teret rashoda već samo predujma (podskupina 129). 
Nadalje, 8.500,00 kuna rezervirano je za nepredviđene rashode vezane uz realizaciju 
priključenja. 
Povećana je stavka za izvanredno održavanje cesta u iznosu 30.000,00 kuna, te stavka 
održavanja nerazvrstanih cesta za 40.000,00 kuna. 
Povećana je stavka za uslugu  održavanja javnih površina za 250.000,00 kuna  (fakture 
Selskog komunalnog društva) sukladno traženju direktorice i procjeni troškova do kraja 
godine. 
Povećana je stavka za nabavu materijala i dijelova za održavanje groblja za 7.000,00 
kuna. 
Otvorena je pozicija za nabavu klupa na području Općine Molve do iznosa 30.000,00 
kuna. 
Otvorena je pozicija za kupnju hladnjaka za mrtvačnicu do iznosa 20.000,00 kuna. 
Otvorena je pozicija za opremanje dječjeg igrališta u Gornjoj šumi spravama do iznosa 

25.000,00 kuna. 
Sanacija pročistača otpadnim vodama,  nabava kolektora te projekt aglomeracije stavke 
su koje su  bile  iskazane zasebno kroz Proračun Općine Molve. Sada su zajedno 
povezane u jednu koja se zove Projekt aglomeracije Molve i za 2019. godinu iskazana je 
u iznosu 2.376.810,00 kuna( obuhvaća izradu projektne dokumentacije, radove sanacije 
kanalizacije, radove sanacije UPOV Molve, stručni nadzor nad provođenjem radova te 3% 
od ukupne procijenjene vrijednosti investicije uslugu vođenja investicije koju Općina 
Molve plaća Komunalijama Đurđevac ( podsjetno, nositelj investicije su Komunalije) . 

Hrvatske vode osiguravaju iznos do 837.360,00 kuna.  
Aktivnost provođenja Dana Općine povećana je sa 150.000,00 kuna na 250.000,00 kuna. 
Izvršene je prenamjena sredstava u iznosu 50.000,00 kuna s  stavke kapitalna donacija 
župi UBDM  za nabu klupa kod kapelice na stavku kapitalne donacije župi UBDM za 
uređenje okoliša kod kapelice u Marijanskoj ulici. 
Povećana je stavka za sufinanciranje troškova za rad geronto domaćica u iznosu 
11.250,00 kuna. 
Izvršena je promjena naziva stavke vezane uz sufinanciranje putovanja učenika „Škola u 
prirodi“  te je dodano i za maturalno putovanje. Osigurani iznos se nije mijenjao i dalje 
iznosi 20.000,00 kuna. 
Otvorena je pozicija za sufinanciranje usluge plaćanja naknade po računima koje izdaje 
Općina Molve , Dječji vrtić Pčelica Molve i O.Š. Molve u iznosu 7.000,00 kuna, temeljem 
budućeg ugovora sa Hrvatskom poštom. 
Povećana je stavka za prijenos kapitalne pomoći O.Š. Molve u svrhu opremanja kuhinje 

za 15.026,25 kuna.  
Otvorena je pozicija za isplatu nagrade uspješnim učenicima i učiteljima u iznosu 
30.000,00 kuna. 
U svrhu zapošljavanja dvije odgajateljice u novoj odgojnoj skupini (4.skupina )dječjeg 
vrtića Pčelica Molve, te rad zdravstvenog odgojitelja i pedagoga povećana je planirana 
stavka za rashode za zaposlene u iznosu 80.000,00 kuna. 
Očekuje se sukladno javnom pozivu Koprivničko križevačke županije za ravnomjerni 
razvoj konkretno energetsku obnovu zgrade  dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve i podnesenim 
zahtjevima za pomoć ostvariti povrat 50% od ukupnog učešća u financiranju projekta od 
strane Općine Molve s osnove radova, dok su neprihvatljivi troškovi PDV i troškovi 
nadzora. Po procjeni  iznos 180.591,29 kuna. 
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Očekuje se sukladno javnom pozivu Koprivničko križevačke županije za gospodarenje 
komunalnim otpadom konkretno građenje i opremanje reciklažnog dvorišta i podnesenim 
zahtjevima za pomoć ostvariti povrat 50% od ukupnog učešća u financiranju projekta od 
strane Općine Molve s osnove radova,  dok su neprihvatljivi troškovi PDV i troškovi 
nadzora. Po procjeni  iznos 126.712,50 kuna. 
 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – lijepi pozdrav svima ovaj rebalans je potrebit kako bi se 
neke pozicije mogle ostvariti i kako bi mogli krenuti u radove. Konkretno radi se o 
situaciji sa Hrvatskim vodama i našim pročistačem koji na žalost ne radi 10 godina i 

isključen je bespotrebno, tako da popravak kolektora ide na naš teret, a uspjeli smo 
dogovoriti s Hrvatskim vodama da oni sufinanciraju od 80% samo oni nemaju poziciju . 
Kako ne bi izgubili sredstva moramo odmah krenuti sa radovima i zato ide pozicija iz 
naših sredstava, a ja kao načelnik ne želim nešto potpisivati ako nemamo poziciju u 
proračunu. Iz toga smo prenamijenili ovu poziciju na 1,5 milijuna sredstava kako bi 
krenuli u sanaciju kolektora i samog pročistača i da onda možemo konačno predati tu 
našu kanalizaciju našem lokalnom distributeru koji je dobio ovlaštenje od Ministarstva 
gospodarstva. Nadalje ulica M.P.Miškine bude riješena, onaj naš takozvani „kolodvor“ što 

je i oporba predlagala, stavili smo u poziciju da s time krenemo i nadam se da bude 
jednoglasno doneseno i na taj način se može govoriti da se nešto zajednički radi za 
interes svih mještana, a ne kako govore pojedinci. Ovih niz projekata imamo u 
pozicijama da bi se mogli javiti na projekte, odnosno mjeru 7.2. Projekt kino sale mislimo 
prijaviti i nadam se pomoći iz Ministarstva da ih lakše izrealiziramo i da na taj način 
dođemo u situaciju da možemo prikazati kako smo dobili više sredstava iz Europske unije 
nego što su to druge općine koje su puno manje dobile. Ima tu još jako puno pozicija 
koje su vezane uz projekte, uz nadolazeće, ali ne možemo raditi projekte bez pozicija u 
proračunu. 

 Predsjednik vijeća zahvaljuje se na obrazloženju i otvara raspravu.  

 STJEPAN FOSIĆ -  evo ja sam prozvan i kada se tako mene sluša izvolite riješiti 
Đurđevačku po kojoj su grabe i budu si ljudi oštetili aute. Izvolite groblje očistiti i smeće 

maknuti kraj pumpe kad se mene sluša. Zdravko Ivančan pročistač je bio isključen jedan 
dan dok se je čistio i nemoj mene spominjati u pročistaču. Zna se tko ga je radio Kolar 
na čelu s Tošom koji su napravili te greške, ne ja. Ne znam što radite kud srljate, kakav 
kredit. Ti si 5 milijuna sad u obvezama. Ovo su priče za malu djecu, kredit budemo dizali 
za nerazvrstane ceste, za kino salu, a 9 ljudi pleše u KUD-u. To je lažan kredit, to je 
kredit da se prebrodi ovo što imate, a znadete što poslije kredita dolazi Remetinec. Kako 
budete dobili suglasnost od Ministarstva financija za kredit na ove obaveze. Znadete što 
vam je revizija prije dvije godine napisala, a vi glumite šerifa. Vidjeli ste Virje. Perok će 
dobiti 3 – 4 milijuna kuna za hostel i uređenje tržnice. Zdravko ti si jedini odgovoran, a 
rezultati se vide što ste napravili od sela. S kojim novcem budeš platio razliku za vrtić i 
reciklažno dvorište, a renta je 350 tisuća kuna bila prošli mjesec? Dajte papire na stol da 
vidimo gdje smo i što smo. Kakva je bila elementarna nepogoda u Općini Molve ako je to 
istina? 

 OPĆINSKI NAČELNIK – zahvaljujem se g. Fosiću na njegovoj velikoj brizi, a 
jako dobro zna kakva je situacija s Đurđevačkom ulicom i bolje bi mu bilo da ne poteže 
te situacije koje on nije riješio nego ih je zakomplicirao. U Proračunu stoje pozicije za 
uređenje istih odnosno završetak ulica. Znači za Đurđevačku ulicu je pozicija za 
asfaltiranje iste i za rješenje nogostupa i to jako dobro znadete. Isto se radi projektna 
dokumentacija za Marijansku ulicu  tzv. „Sigečec“ nogostupi, kantalaberi i prepumpna 
stanica za kanalizaciju. Naravno za našu kino salu ide projekt uskoro na natječaj gdje bi 
mogli proći jer ne spadamo u razvijenu Općinu kako je to bilo prošlih godina. Nadam se 
da će se moći u budućnosti  realizirati pastoralni centar koji bi bio u korist svih mještana. 
Da smo imali prije sredstava uložili bi u kino salu i tada ih možda ne bi bilo 9 već 29 u 
KUD-u koji bi plesali i predstavljali nekakvu kulturu, a i jedan sadržaj koji je jako bitan za 
mještane i goste koji dođu te za razne radionice koje se održavaju, a ima ih jako puno. 
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Nadam se da ćemo to moći u budućnosti predstaviti kao jedan projekt koji bude koristan. 
Hosteli i priče za uređenje tržnice morate imati određeni broj stanovnika. Mi tržnicu 
nemamo ni registriranu već imamo samo prostor gdje su štandovi, a registracija tržnice 
na Molvama na žalost ne bi imala smisla. Nisam protiv te ideje ali mi smo jedan mali broj 
stanovnika koji na žalost svaki dan odlaze. Hostel se može graditi u Novom Vinodolskom, 
ali grad to ne želi i ne treba jer nije u njihovom prostornom planu i oni to prijavljuju na 
EU projekte i njima to nije potrebno. Ako ima netko pitanja ja sam tu za odgovor.  

 STJEPAN FOSIĆ – Zdravko lijepo si objasnio za EU fond glede kino sale i što će ti 
kredit ako se to bude realiziralo? U Novom Vinodolskom niste ni bili niti ste razgovarali, a 
niste ni tražili pomoć. Ljudi bi pomogli ali nikog nema, bio si tamo na danu grada, vidjeli 

su te i ti si pobjegao. Ljudi moji ne radite ništa nemaš pomoć od svojih koji bi ti mogli 
pomoći. Na Molvama se ne bude ništa napravilo i morate krenuti u Zagreb i tražiti 
pomoć. Zdravko ti si jedini odgovoran. Moraš si naći suradnike i tražite pomoć da se to 
spasi. Iz PORE su došli u Molve pomoći ali nisu vas mogli naći, vi se smijete, a rezultati 
se vide. 

 Predsjednik vijeća napominje da je tema Proračun i moli da se ne raspravlja o 
drugim stvarima. 

Kolar je bio profesor za sve vas tu. Imao je interes i borio se je. Tema je ovo što ja 
govorim i to je bitno i slušat ćete me do kraja mandata. 

 Predsjednik vijeća zahvaljuje g. Fosiću i zatvara raspravu. 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – pitao bih za te fondove mi moramo to sami financirati za 

nerazvrstane ceste, zato se diže kredit. Čitao sam da imamo nabavku hladnjaka za 
groblje za mrtvačnicu o čemu se tu radi? Predlažem da se poprave i slavine na groblju 
budući da im je prešao rok trajanja. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – vi bi trebali znati kako se prijavljuje na mjeru 7.2. i 
7.4., a prijavljuje se dionica po dionicu ceste. U samoj izradi projekta išlo se na to da se 
mogu sve prijaviti. U samom raspisivanju natječaja promjenjivi su uvjeti i ide dionica po 
dionicu i svake godine kada bude raspisan natječaj bude se moglo javiti. Nismo prijavili 

ovu cestu i prošli smo u 100% iznosu i ovih dana bi trebala biti gotova uporabna dozvola. 
Ostale budemo prijavili kada bude raspisan natječaj, a da bi bili u situaciji da možemo 
nešto raditi išli bi sa kreditom. Za kino salu, što ste pitali, objasnio sam vam na prošlom 
vijeću. Bili smo 132 od 105 čeka se otvorenje istog tog natječaja koji budemo aplicirali 
jer imamo gotov projekt, a platili smo ga oko 200.000 kn do sada. Razmišljali smo da se 
donji dio izmijeni za predškolski odgoj. Što se tiče groblja bilo bi u redu da se zamijene 
fontane pa neka naš komunalni redar to izvidi kako bi se što prije riješilo, a hladnjak 
odnosno frižider je za situacije kada se dogodi da nedjeljom nije sprovod pa se pokojnik 
stavi u taj rashladni lijes ne frižider. 

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

Pod točkom 1. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“, 3 "PROTIV i 

1 "SUZDRŽAN" donijelo  

II. 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, 
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Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Općine Molve u 2019. godini, 

Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na 
području Općine Molve u 2019. godini, 

Program o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom 
odgoju i obrazovanju na području Općine Molve u 2019. godini, 

Plan o izmjenama i dopunama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na 
području Općine Molve u 2019. godini. 

 

 Predsjednik vijeća napominje da za ove programe nije potrebno obrazloženje, te 

otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

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

donijelo  

Program o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne 
infrastrukture na području Općine Molve u 2019. godini, 

Program o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Općine Molve u 2019. godini, 

Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na 
području Općine Molve u 2019. godini, 

Program o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom 
odgoju i obrazovanju na području Općine Molve u 2019. godini, 

Plan o izmjenama i dopunama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na 
području Općine Molve u 2019. godini. 

 

Točka 3.  

Razmatranje i donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine 

Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – ova točka nadovezuje se na postavljena pitanja iz prve 

točke, a radi se o situaciji da se ide prema Ministarstvu financija odnosno Vladi da se 

odobri kredit na deset godina u iznosu od 5 milijuna kuna, a to su situacije o kojima smo 

razgovarali, znači kino sala 2,8 milijuna kuna, nerazvrstane ceste i ostali projekti i to nisu 

novci koje možemo staviti u Proračun i da ćemo s  njima podići salda konti već je to 

strogo namjenski kredit i tako će se i plaćati. Znači otvoren je račun za posebne namjene 

koji ima realizaciju i izvršenje i ne može se za ništa drugo koristiti. Znači kamata je 

1,53% i veliki je interes banaka od kojih je Erste banka najpovoljnija i situacija je da se 

možemo javiti na Vladu i tražiti odobrenje. Dobit ćemo odobrenje jer su obaveze bile 

puno manje od 20% od ukupnog iznosa prošlogodišnjeg proračuna. Rata je 85 tisuća 

kuna mjesečno, a mi sada dižemo mjesečnu ratu od 55 tisuća kuna koja će se kasnije 

smanjiti na 45 tisuća. Na taj način uredit će se ulice M.P.Miškinje, Ključeci, Konačka, 

Repaš, Đurđevačka i sve ostalo što znači da se radi na tome da se svi započeti projekti 

riješe preko Fondova, te da se završi uređenje istih. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
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 ZLATKO VARGIĆ – ovo je dugoročno zaduženje ako je kredit 5 i nešto milijuna 

mi godišnje otplaćujemo nekih 500 tisuća to je kredit na koliko godina. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – na 10 godina 

 ZLATKO VARGIĆ – znači 10 godina. Ne zna se tko će biti na vlasti niti kome je 

ostavljen taj kredit. Dugo je to. Da li je taj dio koji mi moramo financirati uz fondove, 

znači koje bi povukli uz određene pozicije ili je to financiranje kompletnog dijela, a od 

fonda ako bude bude? Protiv sam zaduženja bilo financijskog bilo dugoročnog jer nije 

jasno iz čega će se vraćati. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – biti će dobro ako realizacija kredita bude ove godine jer 

ako se raspišu fondovi budemo imali sredstva za plaćanje projekata, a od fondova 

budemo dobili sredstva tako da možemo prije završiti kredit. O tome se radi. Nedavno 

sam bio u Hotelu Esplanade imali smo široku raspravu i rekli su da mi kao država 

premalo sredstava povlačimo, uglavnom naša se Općina jako puno javlja na natječaje 

puno smo sredstava povukli samo se premalo raspisuju. Moramo imati izvore financiranja 

da ih što prije izvršimo i napravimo jer ako ima novaca prije se napravi, a ceste su 100% 

od fonda financirane, a kino sala 80%. U slučaju da se na fondovima ne prođe mi želimo 

voditi odgovornu Općinu, a ne da ne možemo vraćati kredite. Zato bolje da je na 10 

godina nego na 3 ili 5. Najvažnije je to što smo pripremili projekte i sutra idemo u 

Mađarsku kako bi zajednički išli s projektom za prekograničnu suradnju. 

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

donošenje. 

Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova „ZA" i 4 "PROTIV"  donijelo 

Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Molve 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju 
Proračuna Općine Molve 

 

 PROČELNICA – dugoročno zaduženje zapisano je u Odluku o izvršavanju 

Proračuna. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova „ZA" i 4 "PROTIV" 

donijelo 

 

Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Molve 
 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o korištenju sredstava 

proračunske zalihe Proračuna Općine Molve  

za razdoblje ožujak- travanj 2019. godine 

 

 Predsjednik vijeća navodi da nije bilo korištenja sredstava proračunske zalihe za 

navedeno razdoblje i otvara raspravu. 
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 Prijava za raspravu nije bilo. 

Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve sa 8 glasova „ZA" i 2 

"SUZDRŽAN" donijelo 

 

Zaključak na Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna 

Općine Molve za razdoblje ožujak- travanj 2019. godine 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o korištenju sredstava 

proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za svibanj 2019. godine 
 

 OPĆINSKI NAČELNIK – imali smo jednu nepredviđenu situaciju gdje je izvođač 

radova na našem vrtiću imao u nabavi 385m2 koja je došla na 440 što znači povećanje 

koje je propust projektanta, a da bi to pokrili korištena je proračunska zaliha i ta pozicija 

je u Proračunu u iznosu od 30.000,00 kn. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – ako je projektant manje izračunao onda je to njegova 

greška zašto mi moramo snositi te troškove. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – radi se o tome da je projektant izračunao manje 

kvadrata i nije se stiglo ispraviti jer papiri od samog vrtića nisu štimali. U papirima nije 

pisala točna kvadratura i nitko nije fizički mjerio. Išlo se je po građevinskoj dozvoli i 

energetskom certifikatu i po tome je ubacio te kvadrature, doduše naš vrtić ima više 

kvadrata koje mi ne vodimo i ne znamo. Neka se donese troškovnik za iduće vijeće da se 

pokaže točno pozicija gdje je povećanje i koliko. Naš projektant je to napravio i oštetio, a 

mi smo platili 30.000,00 kn i više ne budemo.  Problem je u tome što nema dobre papire 

i stvarno stanje, vjerojatno je tako i sa društvenim domom kao ni od stare općine, znači 

nemamo ništa kako se spada.  

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

donošenje 

Pod točkom 6. Općinsko vijeće Općine Molve sa 7 glasova „ZA" i 3 "PROTIV" donijelo 

 

Zaključak na Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna 
Općine Molve za svibanj 2019. godine 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju odbora za organiziranje i 

proslavu dana Općine Molve 
 
 ZDRAVKO TUBA – u materijalima ste primili popis ljudi koji bi trebali ući u taj 

odbor. Vodilo se računa da udruge koje sudjeluju u danima Općine Molve da su njihovi 

predstavnici u tom odboru kao i predstavnici Općine, zamjenik načelnika je predsjednik 

tog odbora. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 MARTIN TUBA – predložio bih jednog člana oko organizacije Vuličnog prvenstva 

jer mi treba pomoć oko sporta, a predlažem Nikolu Tuba. 
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 Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku na 

donošenje sa predloženom nadopunom člana Nikole Tuba. 

Pod točkom 7. Općinsko vijeće Općine Molve sa 9 glasova „ZA" i 1 "SUZDRŽAN" 

donijelo 
 

Odluku o imenovanju odbora za organiziranje i proslavu dana Općine Molve 
 

Točka 8. 
Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa Dana Općine Molve 

 
 ZDRAVKO TUBA – ovaj prijedlog ste također primili u materijalima, te otvara 
raspravu. 
 
 OPĆINSKI NAČELNIK – veseli me činjenica da se je jako puno udruga javilo i da 
su aktivni povodom naših dana Općine, a sama svečana sjednica Općine planirana je za 
10.08.2019. u subotu u večernjim satima. Volio bih da se vijećnici što više uključe i da 
budu aktivni, a ne da samo pričaju „ništ se ne dela“, znači trebali bi raditi i ne samo 
primati dnevnice, to kritiziram iz razloga kad vidim ostale Općine. Postoji zajedništvo i 
vijećnici su nositelji manifestacija, a onda se svi ostali na to nadovezuju. Kod nas je 
nažalost bilo situacija da predsjednici vijeća nisu dolazili na svečane sjednice što je 
sramota za jednu Općinu koja je tolike milijune dobivala i dobiva da se samo vrti oko 
pojedinaca, a ne svih nas koji smo dobili povjerenje od mještana. Molve su jako 
posjećene i dolazi nam puno gostiju i sramotno je da se vijećnici i predsjednik ne pojave. 

 
 ZDRAVKO TUBA – napominjem da ima i novih događanja jer one udruge koje su 
bile neaktivne sada su se aktivirale i dodatno uključile u proslavu dana Općine pa 
pohvaljujem sve nove koji su se uključili u to.  
 
Pod točkom 8. Općinsko vijeće Općine Molve sa 8 glasova „ZA", 1 " PROTIV usvojilo 

Prijedlog programa Dana Općine Molve 

Točka 9.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na  Odluku o upisu 

djece u Dječji vrtić „Pčelica“ Molve za pedagošku godinu 2019./2020. 

 
 OPĆINSKI NAČELNIK – mogu biti ponosan kao načelnik da imamo veći broj 

djece i da moramo jednu novu odgojnu skupinu oformiti te zaposliti nove tete na 

određeno vrijeme. Radi se o situaciji povećanja broja djece posebno jasličke skupine i 

ovih do četiri godine. Mjere koje smo do sada provodili mislim da su bile pozitivne, a 

obnovljeni vrtić sada bude u punoj funkciji, što veže i školstvo jer se ne budu ukidale 

područne škole što je dobro za učitelje i to je jedan pokazatelj da nije baš tako na 

Molvama loše. Svi želimo da Molve budu ljepše i bolje i da imamo uvjete i hvala svima na 

tome. Nadam se da će iduće godine biti još pozicija i više djece kako bi morali i 

nadograđivati prostorije još negdje. 

 Predsjednik vijeća zahvaljuje načelniku na kratkom uvodu i otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

Pod točkom 9. Općinsko vijeće Općine Molve sa 10 glasova „ZA" donijelo 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na  Odluku o upisu djece u Dječji vrtić „Pčelica“ 

Molve za pedagošku godinu 2019./2020. 
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Točka 10. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – izvijestio bih o radovima znači vrtić je gotov i plaćen od 

naše strane i čekamo odgovor od Fonda vezano za refundaciju sredstava. Od Županije 

planiramo dobiti 20% sredstava. Isto tako i za reciklažno dvorište koje je u punom jeku 

za koje se nadam da će biti gotovo do dana Općine. Dionica ceste „Mačkove“ je završena 

i situacija je došla što planiramo sada platiti i do kraja isfinancirati, te završiti poziciju 

kako bi dobili povrat sredstava u 100% iznosu. Prošli smo na LAG-u koji čeka odobrenje 

Ministarstva da nam to odobri kako bi potpisali ugovore da možemo krenuti u uređenje 

doma u Repašu, a ujedno je u planu uređenje kuhinje u Repašu, Molve Gredama i 

Gornjoj Šumi, kao i uređenje starih prostorija u našoj dosadašnjoj zgradi Općine koje bi 

putem natječaja iznajmili našim udrugama i političkim strankama. Radi se na projektu 

kino sale i partnerskom odnosu s Mađarima. Od ostalih projekata imamo projektiranje 

prepumpnih stanica što sam već prije napomenuo za „Sigečec“ i Đurđevačku ulicu, kao i 

našu poslovnu zonu Brzdeljeva, Zdelja koja bi u budućnosti trebala povezivati cijelo 

naselje. U planu je rješavanje situacije u Medvrtima, a sa Elektrom budemo postavili 

podzemni kabel i novu rasvjetu. Još od projekata bih istaknuo da se radi autobusno 

stajalište u centru Molva i uređenje samog centra i uz sve ostalo mislim da je to dosta 

radova i nadam se da će do kraja godine biti sve realizirano.  

 

 ZDRAVKO TUBA – čuli ste da delegacija Općine ide sutra u Mađarsku pa pozivam 

sve vijećnike da nam se pridruže. Molim da ostanete poslije sjednice kako bi se 

dogovorili. 

 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 11.14 

sati. 

 

KLASA: 021-05/19-01/6 
URBROJ: 2137/17-01-19-2 
Molve, 21. lipnja 2019. 
 
 
ZAPISNIČAR:                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Karolina Franjo, mag.iur.                Zdravko Tuba 

 

 

 

 

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


