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ZAPISNIK 

sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 13. rujna 2019. godine 

 

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

sastanke. Sjednica  je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/8, URBROJ: 2137/17-01-19-1 

od 9. rujna 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. Stanko Molnar, 

8. Stjepan Fosić, 

9. Franjo Andrašić 

10. Katica Kapić. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Zlatko Vargić. 

 

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 30. 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 29. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 1 "SUZDRŽAN" usvojilo 

zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća. 
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Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  

 

1. Razmatranje i donošenje III. 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 Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2019. godini, 

2.2. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Molve 

u 2019. godini. 

3. Razmatranje i donošenje suglasnosti na: 

3.1.  Polugodišnje Financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 

2019.  godine, 

3.2.  Polugodišnje Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2019.  godine, 

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na polugodišnje Financijske 

izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2019. godinu, 

5. Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Molve za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, 

6. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske 

zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2019. godine, 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju 

Općine Molve, 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova nabave radnih 

bilježnica za učenike Osnovne škole Molve u školskoj godini 2019./2020.,  

9. Razmatranje i donošenje Odluke o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Molve za 

2019. godinu 

10. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine 

Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, 

11. Pitanja  i prijedlozi vijećnika. 

 

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

Točka 1. 

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

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

 Uvodno obrazloženje daje načelnik 
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OPĆINSKI NAČELNIK  - zahvaljujem se vijećnicima na dolasku, ovo su treće izmjene i 

dopune Proračuna Općine Molve i naša šefica računovodstva obrazložit će vam detalje.  Sve 

što vas interesira slobodno pitajte i predlažite kako bi mogli voditi poslovanje. 

 

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

ukupan Proračun 2019. za 94.000,00 kuna i on sada iznosi 38.140.135,22 kuna. Sa prihodovne 

strane iskazano je povećanje planiranja izvora financiranja sa osnove poreza na dohodak, 

konkretno sredstva fiskalnog izravnanja za 94.000,00 kuna. Za prvo polugodište 2019. 

prihodovana su sredstva fiskalnog izravnanja u iznosu 1.458.733,22 kn što je za 13,4% više u 

odnosu na izvještajno razdoblje 2018.godine. U posebnom dijelu proračuna iskazane su 

sljedeće promjene: povećanje reprezentacije za 150.000,00 kn povećanje stavke ulaganje u 

računalne programe (licenca i modul komunalna infrastruktura) za 13.000,00 kn povećanje 

stavke razvoj JVP Đurđevac  za 3.000,00 kn povećanje rashoda za električnu energiju javne 

rasvjete za 33.000,00 kn povećanje stavke za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja zelenih 

otoka za 15.000,00 kn povećanje stavke za uslugu odvoza smeća za 20.000,00 kn povećanje 

rashoda reprezentacije u sklopu Programa Dana Općine za 40.000,00 kn smanjenje stavke 

vezane uz kapitalnu donaciju Župi za socijalno pastoralni centar za 400.000,00 kn čime se 

osigurava 100.000,00 kn za konzultantske usluge tj. prijavu na natječaj projekta na EU fondove 

povećanje stavke Župi za projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu za socijalno 

pastoralni centar za 150.000,00 kn, čime je ova stavka osigurana na 400.000,00 kn. Povećanje 

stavke za uslugu Veterinarske stanice za skrb na životinjama, rezervacija smještaja, hvatanje 

pasa lutalica i zbrinjavanje uginulih leša za 20.000,00 kn povećanje stavke u sklopu Programa 

za mlade za 30.000,00 kn. Otvorena je nova stavka vezana uz sufinanciranje priključaka 

obiteljima/kućanstvima do iznosa od 20.000,00 kn. 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – postoji mnogo upita mještana Molvi da bi si ljudi uveli gradsku 

vodu što je i bio cilj kada se gradila infrastruktura. Htio sam reći da idemo s jednim programom 

gdje se ide sa pomoći od 1.000,00 kuna svakom kućanstvu i to je jedna od mjera kojom 

potičemo kvalitetu života na području Općine Molve i nadam se pomoći od vijećnika da što 

bolje napravimo taj program kako bi bilo svrsishodnije da se pomogne našim mještanima. 

 

FRANJO ANDRAŠIĆ – oko priključka vode koliko se bude pomoglo za priključak i kome ide 

pomoć socijalno ugroženim ili svima? 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – prijedlog je 1.000,00 kuna. Radi se o tome da mladi već imaju tu 

subvenciju koju i koriste, znači radi se o tome da bi svim kućanstvima pomogli s područja 

Općine Molve, a naši ljudi su mogli imati besplatnu vodu samo što mi nismo na vrijeme 

reagirali. Nažalost naši mještani muku muče s bunarskim vodama. 

 

STANKO MOLNAR – imam pitanje za javnu rasvjetu ovih 30 tisuća kuna povećanje, je li to 

zato što svaka lampa svijetli? Moje mišljenje je da je dovoljno da svijetli svaka druga, neka se 

za ubuduće uštedi. 

OPĆINSKI NAČELNIK – Stanko hvala na pitanju, a odmah ste dali i odgovor. Povećanje je 

cca za 30.000,00 kn radi rasvjete cijeli dan i noć u Molvama i Repašu, ali smanjili smo potrošnju 
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za nekih 100 tisuća kuna na razini godine s tim uštedama svaka druga lampa i led rasvjetom. U 

planu je da ove godine na jesen nabavimo još led lampi za Repaš i Gornju Šumu gdje je sada 

najveća potrošnja. Nakon toga postepeno idemo i za Molve, a sve ovisi koliko nam dozvole 

financije. 

 

Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i daje točku na donošenje 

Pod točkom 1. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA" i 2 "SUZDRŽAN" donijelo  

III. 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 Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2019. godini 

Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Molve u 

2019. godini 

 

 PROČELNICA  – ovi programu vežu se na prvu točku samo su stavke razvrstane po 

programima,  tako da nije potrebno obrazloženje. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo.  

 

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

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2019. godini 

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Molve u 

2019. godini 

 

Točka 3.  

Razmatranje i donošenje suglasnosti na: 

Polugodišnje Financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 

2019.  godine, 

Polugodišnje Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje  

od 1. siječnja do 30. lipnja 2019.  godine 

 

Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

Stjepan Fosić napušta sjednicu u 10.19 sati, sjednici je prisutno 9 vijećnika. 

Stjepan Fosić vraća se na sjednicu u 10.20 sati, sjednici je prisutno 10 vijećnika. 

 MARINA DŽINIĆ – polugodišnji financijski izvještaji Općine Molve predani su u 

zakonskom roku, a oni pokazuju rezultat poslovanja Općine Molve bez Dječjeg vrtića Pčelica 

kao proračunskog korisnika, koji iznosi manjak poslovanja u iznosu od 563.154,62 kn kao 

razlika ostvarenih prihoda i primitaka rashoda i izdataka. Također znamo da je najznačajniji 
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izvor financiranja za Općinu Molve prihod od nefinancijske imovine „Renta“ koja je za prvih 

šest mjeseci 2019. godine iznosila 2.476.645,88 kn što je svega za 0,81% više u odnosu na 

prethodnu godinu. Prihodi od poreza također bilježe povećanje 5,87%, a sredstva fiskalnog 

izravnanja povećana za 13,4% . Još bih naglasila pomoći u proračunu koje su realizirane u 

iznosu od 61.506,62 kn, također smo podnijeli zahtjev županiji za energetsku obnovu zgrade 

Dječjeg vrtića u onom djelu koji Općina mora sufinancirati tako da je primljena kapitalna 

pomoć u visini od 30.119,42 kn. Projekt „Brižne žene Podravske“ u punom je zamahu primili 

smo također sredstva za podnesen zahtjev u iznosu od 83.142,93 kn. Ostalo što se tiče stavaka 

bilo prihodovne bilo rashodovne strane dobili ste u materijalima gdje se pozivajući na pojedini 

redak iz financijskog izvještaja imate i obrazloženje. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo.  

 

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

 

Polugodišnje Financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 

2019.  godine 

Polugodišnje Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje  

od 1. siječnja do 30. lipnja 2019.  godine 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na polugodišnje Financijske 

izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2019. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 MARINA DŽINIĆ – Dječji vrtić „Pčelica“ Molve je u prvom polugodištu ostvario 

prihode poslovanja u iznosu od 593.109,55 kn, a rashode poslovanja u iznosu od 605.535,09 

kn i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.599,00 kn. Što se tiče Općine Molve 

ona je doznačila sredstva u iznosu od 516.909,55 kn, a vrtić je uspio uprihodovati  iznos od 

1.000,00 kn od strane uplate roditelja. Primljena su sredstva od Ministarstva u iznosu od 

5.200,00 kn za sufinanciranje roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja za djecu 

pripadnike romske nacionalne manjine. Doznačena su još sredstva za pokriće manjka koji je 

bio planiran financijskim planom i proračunom u iznosu od 27.500,00 kn za što su također 

osigurana sredstva i doznačena na račun vrtića i sam rezultat vrtića za prvih šest mjeseci je 

manjak od 14. 024,54 kn, a preneseni manjak je sada smanjen i iznosi 25.681,29 kn. Sa 

30.06.2019. godine utvrđeni manjak iznosi 39.705,83 kn. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve sa 7 glasova „ZA" i 3 "SUZDRŽAN" donijelo 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na polugodišnje Financijske izvještaje Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve za 2019. godinu 
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Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Molve 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine na području Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 MARINA DŽINIĆ – polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna usklađen je sa 

zakonom o proračunu i pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna i 

pokazuje sve ono što pokazuje i konsolidirani financijski izvještaj znači rezultat poslovanja 

Općine Molve i rezultat poslovanja Dječjeg vrtića, znači samo je prikazan u onom obliku koji 

to zahtijeva zakonska regulativa. Dobili ste obrazloženje tako da se ne bih ponavljala jer smo 

to sve već prošli u prethodnim točkama. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo.  

 

Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve sa 7 glasova „ZA" i 3 "SUZDRŽAN" donijelo 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2019. godine 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 

2019. godine 

 

 Predsjednik vijeća napominje da nije bilo korištenja sredstava proračunske zalihe za 

navedeno razdoblje pa nema potrebe za raspravom, te daje točku na donošenje. 

Pod točkom 6. Općinsko vijeće Općine Molve sa 8 glasova „ZA" i 2 "SUZDRŽAN" donijelo 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna 

Općine Molve za razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2019. godine 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o dugoročnom kreditnom 

zaduženju Općine Molve  

  

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK -  dobili ste obrazloženje u materijalima gdje vam piše o čemu 

se radi, a radi se o tome da je kredit u obradi i čeka se odobrenje samo se trebaju pozicije 

izmijeniti i dopuniti. Nadam se da će kroz mjesec dana biti realizirano. 

 PROČELNICA – napisala sam kratko obrazloženje. Na 28. sjednici smo usvojili 

Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Molve, dokumentaciju smo trebali uputiti 
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u Ministarstvo financija da bi ono to uputilo na sjednicu Vlade da ona donese odluku i odobrenje 

o dugoročnom kreditnom zaduženju. Poslali smo sve te papire i nakon toga su nas iz 

Ministarstva financija obavijestili da bi odluku mogli izmijeniti na način  da maknemo iznose 

po projektu da se ne ograničavamo. Trebali smo dodati element osiguranja odnosno zadužnicu 

na iznos kredita koja je bila opisana u članku 3. Odluke o dugoročnom zaduživanju i u tablicu. 

Također treba stajati i redovna kamatna stopa u tablici. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo.  

 

Pod točkom 7. Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova „ZA" i 4 "SUZDRŽAN" donijelo 

 

Odluku o izmjenama Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Molve 

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova nabave 

radnih bilježnica za učenike Osnovne škole Molve u školskoj godini 2019./2020. 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – zahvaljujem se vijećnicima koji su prošli put na vijeću 

predložili da ide pomoć na 100% a ne na 70%. U proračunu ima dovoljno sredstava tako da 

ćemo roditeljima pomoći i sufinancirati radne bilježnice u 100% iznosu.  

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo.  

 

Pod točkom 8. Općinsko vijeće Općine Molve sa 9 glasova „ZA" i 1 "SUZDRŽAN" donijelo 

 

Odluku o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova nabave radnih bilježnica za učenike 

Osnovne škole Molve u školskoj godini 2019./2020. 

Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Odluke o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Molve za 

2019. godinu 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 PROČELNICA -  Plan zaštite od požara Općine Molve za 2018. godinu donijeli smo 

prošle godine na sjednici općinskog vijeća. Zakon daje mogućnost da ne donosimo novi plan 

zaštite od požara ako nema potrebe za donošenjem novog plana i mi zapravo sam potvrđujemo 

plan zaštite od požara iz 2018. godine za 2019. godinu. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo.  

 

 

Pod točkom 9. Općinsko vijeće Općine Molve sa 10 glasova „ZA" donijelo 
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Odluku o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Molve za 2019. godinu 

 

Točka 10. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika 

Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – radi se o izvještaju o radu za prvo polugodište i kao što vidite 

bilo je jako puno aktivnosti kao što možete pročitati. Ne bih išao u detalje i možda bolje da me 

pitate ako imate nejasnoća možemo ih danas raspraviti. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo.  

  

Pod točkom 10. Općinsko vijeće Općine Molve sa 8 glasova „ZA" i 2 "SUZDRŽAN" donijelo 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Molve za razdoblje 

od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine 

 

Točka 11. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – imam prijedlog koji sam i na prošlom vijeću predlagao da se 

uzme u obzir na groblju popravak fontana isto tako bi se trebalo posaditi drveće kojeg više 

nema radi hlada. Primijetio sam na drugim grobljima, a moglo bi biti i na našem da pokraj svake 

fontane po dva karnistra za zalijevanje koji bi se obilježili brojem da ga nitko ne ukrade, kako 

žene ne bi na biciklu vozile kante i da se to malo uredi što nije velika investicija, ali bi bilo 

svrsishodno. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – zahvaljujem se na pitanju i uzimamo u obzir sve što vi 

predložite, a fontane budu riješene, a što se tiče drveća posađeno je sa strane međutim nažalost 

pola se je posušilo radi pjeskovitog tla i ekstremnih vrućina koje su bile. Thuje koje su bile 

posađene u drvoredu došla je bolest, posušile su se i nemoguće ih je održati. Drveće koje ste 

spomenuli nije adekvatno zbog velikog korijenja koje bi možda dignulo i spomenike. Evo 

predlažem da se organizira odbor za uređenje mjesnog groblja i idemo vidjeti po rasadnicima 

da nam predlože što bi bilo dobro za naš kraj. 

 Informirao bih naše vijećnike da ovih dana intenzivno radimo na našem projektu 

pastoralnog centra i uskoro bude prezentacija cijelog tog projekta i nadam se da svi vijećnici 

budu zadovoljni što smo konačno došli do te situacije da možemo graditi i nešto napraviti za 

nas i našu župu. Izrađena je projektna dokumentacija i idejno rješenje za socijalni centar kojeg 

ću pripremiti za iduće vijeće i kao što vidite išli smo prijaviti preko nositelja župe, gdje smo mi 

i Koprivničko-križevačka županija partner u financijskom dijelu oko izrade projekta i aplikacije 

cijelog tog projekta, na fond ministarstva socijale. Naša župa ovih dana očekuje rješenje od 
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ministarstva, a radi se o projektu od 15 milijuna kuna za starački dom odnosno dnevni boravak 

starijih osoba. Na taj način bi mogli to izgraditi i kupiti vozila što je 100% sufinanciranje od 

Fonda. Imamo sve preduvjete za to i nadam se da ćemo to uspjeti i da budemo napravili kako 

bi naši mještani imali mogućnost koristiti takvu ustanovu koja je više nego potrebna. Još jednu 

informaciju želim podijeliti je to što dižemo kredit za uređenje kino sale – kulturnog centra, 

ovih dana stižu rješenja po općinama i mi čekamo da vidimo da li se je crta spustila jer ima jako 

puno općina koje su odustale od projekata. Do sada se spustilo do broja 129, a mi smo 132 i 

volio bih da to uspijemo dobiti u 80% iznosu. 

 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 10.47 sati. 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Karolina Franjo, mag.iur.                Zdravko Tuba 

 

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/8 

URBROJ: 2137/17-07-19-2 

Molve, 13. rujna 2019. 

 

 

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