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ZAPISNIK 

sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 14. studenog 2019. godine 

 

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

Sjednica  je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/10, URBROJ: 2137/17-01-19-1 od 8. studenog 

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. Zlatko Vargić. 

 

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. 

5. Dinko Borozan, predstavnik medija. 

  

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

početku 31. 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 30. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 30. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

 



2 
 

D N E V N I  R E D  

1. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Molve za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. 

godinu s Planom razvojnih programa, 

 
2. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju priključka na vodovodnu mrežu na području 

Općine Molve, 

 
3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih sredstava za 

rad političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Molve za 2019. godinu,  

 
4. Razmatranje i donošenje Zaključka o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita Općine Molve, 

 

5. Razmatranje i donošenje zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića 
„Pčelica“ Molve za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu, 

 

6. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni šifre djelatnosti 
NKD-u 2007 Selskog komunalnog društva Molve d.o.o., 

 

7. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 Sjednicu u 10.07 sati napušta Siniša Frančić. Sjednici je prisutno 9 od 10 vijećnika. 

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

Točka 1. 

Razmatranje prijedloga proračuna Općine Molve za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. 

godinu s Planom razvojnih programa 

 

Na sjednicu se vraća Siniša Frančić u  10.10 sati, sjednici je prisutno 10 od 10 vijećnika. 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik 

 OPĆINSKI NAČELNIK – sve vas najljepše pozdravljam, evo danas je 14.11., a zakonska 

obaveza je do 15.11. da dademo na čitanje i razmatranje vijećnicima i svim ostalim prijedlog 

Proračuna. Radi se o tome da ovaj Proračun koji ja predlažem kao načelnik i klub vijećnika HSS-a je 

nastavak svih aktivnosti i svih investicija koje smo započeli prije i u realizaciji su tijekom ove godine. 

Proračun je okvirno planiran na 30.398.103,40 kn. Tu je i okvirni kredit koji će ići u realizaciju 2020.-

te godine. Tu je također prodaja nekretnine u Novom Vinodolskom za što se nadamo dobiti 6,5 

milijuna kuna, povećanje rente za što čekamo odluku Vlade i ujedno povećanje osnovice poreza 

odnosno prihoda od EU fondova koje smo planirali u 2020. godini. Najvažnije što želim spomenuti je 

da očekujem od vijećnika amandmane ako netko s nečim nije zadovoljan da prenamijeni kako bi 

mogli u dvanaestom mjesecu donijeti Proračun. Također želim istaknuti da su najvažnije investicije 

uređenje kino sale u centru Molva što je investicija od 2,8 milijuna kuna što bi moglo biti 

sufinancirano od EU fondova, mjere 7.4 od 80%, a ako to i ne bude idemo sa našim vlastitim 

sredstvima dizanjem kredita. Mislim da je to prioritet u našem planu da se centar uredi. Nadalje, za 

nerazvrstane ceste smo planirali aplicirati na mjeru 7.2 koja je iskorištena u prvom naletu. Naš 

prijedlog je da idemo iduće godine sa dionicom Molve jug, Repaš, Molve Grede 1, Molve Grede 2, a 

investicija je u vrijednosti 3,2 milijuna kuna za ceste u vlasništvu Općine Molve. Naravno da smo još 

planirali nastavne investicije koje smo počeli ove godine, a radi se o našem Društvenom domu u 

Repašu kojeg znate da smo prijavili na LAG što se dugo čeka budući da je prošlo godinu i pol dana od 

same prijave. Dobra vijest je što smo prošli i potpisat će se ugovor, a investicija iznosi 149 tisuća kuna 

i vjerujem da će se na proljeće krenuti sa uređenjem sanitarnog čvora u samom potkrovlju Društvenog 
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doma Repaš. Također imamo i manjih investicija o kojima nema potrebe govoriti gdje je uključen i 

Dom u Molve Gredama sa uređenjem potkrovlja, tu je planiran i Dom u Gornjoj Šumi, a sve u svrhu 

boljeg življenja i da bi naše udruge imale prostor za boravak i poboljšane uvjete. Imamo još niz 

investicija koje su od važnosti samog uređenja naselja Molve. Važno je spomenuti da će se krenuti sa 

sanacijom pročistača koja će biti završena 2020. godine u suradnji sa Komunalijama što će okvirno 

iznositi 1.800.000,00 kn gdje je naš udio 20% dok ostalo plaćaju Hrvatske vode. U planu je i uređenje 

našeg glavnog kolektora odnosno njegov popravak također u suradnji sa Hrvatskim vodama i 

Komunalijama kao nositeljem projekta za što je investicija oko 800.000,00 kn od čega je naše 

sufinanciranje 20% , a ostali iznos je u planu od Hrvatskih voda. Nadalje, idemo sa ostalim 

neuređenim dionicama kanalizacije gdje smo planirali aglomeraciju za Čingi Lingi, Gornju Šumu i 

naravno prepumpna stanica u Đurđevačkoj radi čega nismo krenuli u izradu nogostupa. Jedan najveći 

problem za Molve je „Sigečec“ za što smo imali građevnu dozvolu, ali nismo napravili prepumpnu 

stanicu ispod kanala Komarnica gdje je u planu da se napravi sifon sa prepumpnom stanicom da se taj 

dio naselja Marijanske priključi na kanalizaciju. Ide se i sa uređenjem kolnih prilaza u Marijanskoj 

ulici (Sigečec) i Trgu braće Radića te postavljanje nisko naponske mreže polaganjem kabla što je u 

planu 2020.–te godine. Imamo i kapitalnu pomoć Selskom komunalnom poduzeću za uređenje naše 

hale u poslovnoj zoni „Zdelja“ što je u planu da se u siječnju završe radovi gdje će biti sjedište 

Selskog. Nadam se da će se u budućnosti pokrenuti gospodarska djelatnost sa našim partnerom 

Udrugom Drava Sava. Naravno da imamo puno investicija oko uređenja našeg  groblja (prilaz groblju, 

nova vrata, staza i ostalo) što je predviđeno u narednom razdoblju. Pokraj naše hale Poler planirano je 

uređenje okoliša, a za ulicu je dobivena građevinska dozvola za nogostup i javnu rasvjetu tako da 

budemo mogli krenuti sa gradnjom za što smo se prijavili na Ministarstvo gospodarstva gdje nismo 

prošli jer smo razvijeni tako da će se realizirati iz naših sredstava. Nabrojio sam najvažnije investicije 

od kojih je tu još i ulica Medvrti koja nije riješena, kupljena je javna rasvjeta odnosno stupovi ali nije 

postavljen podzemni kabl jer su problem cijevi pa budemo probali sa Elektrom napraviti nabavu da se 

ta ulica konačno završi i bude kao i sve ostale na području Općine Molve. Najvažniji projekt u 2020. 

godini je izgradnja pastoralnog centra gdje smo u našem proračunu predvidjeli 3 milijuna kuna, a 

gradit će se dvije godine odnosno i u 2021. godini kao i naša hala Komunalnog poduzeća  i na taj 

način idemo sa kapitalnom pomoći našoj župi. Za vijećnike koji ne znaju prijavljen je dnevni boravak 

za starije i nemoćne osobe na Ministarstvo socijale i socijalni fond gdje smo prijavili iznos investicije 

od 11 milijuna kuna. Tu će biti 18 smještajnih kapaciteta, jedna šetnica, fontane. Na žalost vidimo da 

starije osobe sve više ostaju same i na taj način se ova investicija bude pokazala pozitivnom za naše 

mještane. Investicija se financira u 100% iznosu od Fonda, a u proračunu imamo poziciju za 

građevinsku dozvolu i glavni projekt što će biti vraćeno u cjelokupnom iznosu, ali moramo to još 

pričekati kada se sve potpiše, a 2020 i 2021. godine krećemo u realizaciju istog. Partner nam je 

Županija koja nam je puno pomogla glede dobivanja suglasnosti za socijalnu djelatnost što je dobila 

naša Župa, a Općina će dobiti kombi vozilo po projektu i zamišljeno je da se zaposle 4 osobe sa 

voditeljem projekta od čega će jedan biti iz naše Općine, jedan iz Župe i jedan iz Županije.  Imamo još 

jako puno manjih investicija koje ste mogli pročitati u materijalima tako da bi volio čuti vas vijećnike 

ukoliko se s nečim ne slažete ili ako želite nešto dodati. Još jedanput bih se zahvalio vijećnicima koji 

su dostavili prijedloge od kojih smo veći dio uvrstili u Proračun. 

 Predsjednik općinskog vijeća zahvaljuje načelniku na izlaganju i otvara raspravu. 

  STJEPAN FOSIĆ – u selu stari ljudi kažu „dečko kaj ti delaš“ a to se odnosi na Zdravka 

Ivančana načelnika. Sedam godina ista priča i to su želje i pozdravi. G. načelnik stanje u općini ne 

možete dvije godine riješiti koliko sada imate obaveza, ne plaćaju se računi na vrijeme, a kada sam 

pitao koliko je stanje na računu odgovora nema. Nastavlja se problem iz 2008. godine od 16 milijuna 

kuna.  Kuda vi srljate. Prihodi su 8 milijuna kuna godišnje, stavite papire na stol da se vide obaveze i 

što se dalje može napraviti, a mi vijećnici smo tu da ti pomognemo i vidimo kako dalje. Smatram da si 
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ti samo načelnik na papiru i nisi gazda ove općine. Reci kolike su stvarne obaveze Općine Molve da 

vijećnici vide. Onda idemo dalje. Elektra me pita, pet godina materijal čeka za ulicu Medvrti, a ljudi se 

zgražaju na što Molve liče. Ti si dužnostnik općine. Tko te vodi. Svaki dan si u gostioni u općini ima 

posla, a cure ne mogu ništa dok načelnik nije uz njih. Što se tiče kredita, kamate ne možeš otplatiti ne 

znam što bi ti drugo rekao jer je to uzalud. Reciklažno dvorište nisi platio jer nema novaca iz 

Ministarstva, a proračun se svodi radi glasača vas 6 koji tu sjedite i izmišljate programe za sebe. 

Rastrajhali ste i uništili općinu. 

Sjednicu u 10.35 sati napušta Stjepan Fosić. Sjednici je prisutno 9 od 10 vijećnika. 

Na sjednicu se vraća Stjepan Fosić u 10.38 sati, sjednici je prisutno 10 od 10 vijećnika. 

 OPĆINSKI NAČELNIK -  spominjete 2008. godinu i 16 milijuna duga ne znam što to 

znači. Znadete realizaciju proračuna svakih 6 mjeseci i znate da su obaveze  smanjene s nekadašnjih 4 

milijuna na 2 milijuna što je velika razlika, a 2013. godine općina je imala proračun 22 milijuna kuna 

tako da su obaveze u 2014. godini iznosile 4 milijuna kuna i mislim da je ovakav način razgovora 

politikanski. Trebalo bi se obavezno krenuti sa prijedlozima programa, a ne ići sa nekakvim dnevnim 

pričama za malu djecu. Ponavljam da obaveze jesu kakve jesu i one se rješavaju shodno kako nam 

dolaze financije i kako je to moguće u nekakvom kratkom vremenu podmiriti, a ovo sve ostalo su 

političke borbe koje su dozvoljene, ali nisu primjerene za jednog općinsko vijeće. Radimo na tome da 

svim mještanima bude dobro, a ne samo nas 6 kako je to g. Fosić spomenuo. Mogao bi on reći da bude 

bolje za sve nas. Ovo što je rečeno da nemamo koga zaposliti meni je drago da je Općina došla do 

nivoa da ima najnižu stopu nezaposlenosti i naravno da su naše mjere očito pomogle da ima manji broj 

nezaposlenih kao što je g. Fosić rekao da nemamo koga zaposliti. Hvala vam na tome što ste 

primijetili da je ta mjera bila dobra i da smo na taj način i tu uspjeli poboljšati sliku što se tiče 

zaposlenosti.  

 FRANJO ANDRAŠIĆ -  kod čitanja tih mjera prijetio sam da su tu malo zapostavljeni naši 

obrtnici i vidim da se za njih malo brine. Vidim da su tu kolni prilazi, farme, osjemenjivanje i sl., a 

nigdje se ne spominju mjere za naše poduzetnike i obrtnike. Takvim nepoticanjem se smatraju 

neravnopravnim u samom društvu. Većinom je sve usmjereno prema poljoprivredi i tu se dosta daje 

nepovratnih sredstava dok je za obrtnike ukinuta mjera za plaće i zašto to nije uvršteno u Proračun? 

 Na sjednicu se vraća Stjepan Fosić u 10.38 sati, sjednici je prisutno 10 od 10 vijećnika. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – vi kao obrtnik ste mogli predložiti  da bi znali planirati jer ste 

imali sastanak.  

 STJEPAN FOSIĆ – nemate za tekuće poslovanje šta glumite. 

 ZDRAVKO TUBA – g.Fosić nemate riječ čekajte da drugi završe. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – g. Andrašić ove godine došao je zahtjev od udruge obrtnika za 

odvoz komunalnog otpada i to je jedino što je došlo od udruge obrtnika i procijenio sam da je to malo 

neozbiljno i da na takav način Općina ne bi mogla pomagati kao socijalne slučajeve sa 10-30 kn za 

odvoz smeća. Postoji mogućnost da se na savjetovanju u ova dva tjedna donesu nekakve predstavke, 

prijedlozi ili amandman. Vi donesite amandman i na taj način ćemo probati to udovoljiti. Išli smo sa 

mjerom od 1.000 kn za zaposlene u svrhu pomoći obrtnicima, a ne onima koji se zapošljavaju, bilo je 

6 mjeseci u pitanju. 

Općinsko vijeće Općine Molve je primilo na znanje prijedlog Proračuna za 2020. godinu i 

projekcije za 2021. i 2022. godinu s Planom razvojnih programa. 
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Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju priključka na vodovodnu mrežu na 

području Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – ova odluka je u cilju poboljšanja zdravstva, socijale i uvjeta 

življenja naših sumještana. Znadete da smo se 2014. godine odrekli dijela kojeg su mještani nama 

plaćali tako da smo išli mještanima u pomoć da imaju priključak za vodu i kanalizaciju. Od sada je 

koncesionar Komunalije na području naše Općine i oni s time upravljaju i njima se plaća priključak i 

sve ostale obaveze koje idu po priključku . Naša je bila pomoć za mlade sa strujom, plinom i vodom 

tako da smo sada mišljenja da bi trebalo sve naše mještane proširiti i pomoći im ovom odlukom jer 

smo imali u zadnje vrijeme upite budući da je bila suša i puno bunara je ostalo bez vode. Predlažem da 

se donese ova odluka kako bi se pomoglo svakom kućanstvu.  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 SINIŠA FRANČIĆ – da li ova odluka ide od danas ili početka godine? 

 OPĆINSKI NAČELNIK – odluka vrijedi za cijelu  godinu.  

 STJEPAN FOSIĆ – moram se uključiti. Vodu je općina sama financirala i dali ste 

Komunalijama. Oni diktiraju nama da mi njima plaćamo. Imate stanje tko je na vodu priključen, a tko 

nije. Osigurajte svima da se priključe na vodu besplatno i formalnost su stvari koje se moraju platiti 

Komunalijama. Ljudi već dolaze tako da imaju problema i zaposlenici i ljudi. Ako ste pravi igrači 

oslobodite cijelo Molve svima koji nemaju priključenu vodu.  

 OPĆINSKI NAČELNIK – g. Fosić kada vam se daje odgovor vi izađete van, a mi smo svjesni 

da Općina ima obaveze i rješavaju se, a politikanstvo me ne zanima. Kada sam vam htio objasniti o 16 

milijuna iz 2008. godine niste htjeli slušati i ne znam o čemu govorite. Svjesni smo da Općina ima 

obaveze i rješavamo iz u najbržem mogućem vremenu. Što se tiče vode vaš prijedlog je bio da se 

ukine, a kada je to klub HSS-a predlagao 2011-te godine niste htjeli ni čuti jer smo trebali s našim 

Komunalnim poduzećem distribuirati vodu. Osnovali smo Komunalno poduzeće samo zato da 

distribuiramo plin i vodu i uvjeravali ste nas na vijeću da će to biti zarada i da je to prosperitet. Da će 

naše Komunalno poduzeće donositi silne milijune. Trebali smo kopati zdenac kojeg nismo napravili na 

kraju. To će raditi koncesionar jer smo to po zakonu morali predati. Mogli ste 2011.- te godine otpisati 

taj priključak od 1000 kn i niste ga prihvatili već ste rekli „tko želi vodu nek si ju plati“. Sjećate se 

2013. -te godine i ulice M.P.Miškine kakvih smo problema imali. Vi namjerno za sedam kuća niste 

dali priključak na plin i vodu jer ste rekli da to tim ljudima ne treba tako da smo to mi išli naknadno 

bušit i rezat prije postavljanja asfalta i vi to jako dobro znate. To je jedan pokazatelj kako vi 

razmišljate o dobrobiti Općine i o očuvanju i stvaranju našeg sela i mjesta. 

 ZLATKO VARGIĆ – nastavno na ovu raspravu koliko je ostalo još ne priključenih 

kućanstava u Molvama na vodovodnu mrežu, koji je to iznos i u koju je stavku Proračuna uvršteno? 

Radi se sve napamet bez ikakve projekcije i ako treba pomoći pomognimo svima kojima je potrebno, 

ali bez projekcije moramo se suzdržavat jer ne znamo o čemu pričamo.  

 OPĆINSKI NAČELNIK – radi se o tome da je predviđen kroz program za mlade priključak 

na vodu, plin i struju. Jedan preostali iznos od 20.000 kn je predviđen za nekih 20 kućanstava i ako ih 

bude više bit će rebalans proračuna tako da će se naći sredstva za što se nadam da budete podržali. 

Svjesni smo da voda u Molvama nije dobra za piće radi bušotina, a g. Fosić je u pravu i slažem se da 
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bi to trebalo biti besplatno. Nažalost nismo u financijskoj situaciji da bi mogli svim mještanima 

omogućiti da to bude besplatno.  

 STJEPAN FOSIĆ – odgovorio bih načelniku – ulica Ključeci i M.P.Miškine ne znam što 

nismo dozvolili, a vi ste politizirali da se juriša na mene. Pogledajte tko nema priključak na vodu i 

plinsku cijev u toj ulici. Kolar je napravio sve bez dozvola ali je napravio, a vi glumite. Gdje ste vi bili 

dok sam ja stvarao Općinu ranjice ste vukli po pesku.  

 Predsjednik vijeća upozorava g. Fosića da nema riječ i da se pridržava točke dnevnog reda. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – završimo temu sa vodom. Govorim o tome da idemo sa mjerom 

za subvencije, a ne nikakva politikanstva. 

 ZLATKO VARGIĆ – zaključno na ovu raspravu i prijedloge predlažem da se ova točka 

izmijeni i da se donese odluka ne o sufinanciranju tih 1000 kn nego odluka o razmatranju besplatnog 

priključka za ostale građane kako bi mogli o tome glasati. Čuli smo stranu opozicije da to nisu njihova 

mišljenja i prijedlozi. 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – otišli smo predaleko sa ovom temom, a kod nas se uvijek događa da 

građani koji su svjesni financiraju si sami, a ostali  dobiju besplatno. Ljudi su više puta ogorčeni radi 

takvih poteza. Na kraju kada budemo dali tim ljudima priključak na vodu oni će doći u Općinu da 

nemaju s čim plaćati vodu. Za podržati je da se svima pomogne i da se svi priključe na vodu jer ljudi 

nisu krivi što su podzemne vode zagađene. Trebali smo INI postaviti pitanje da oni snose te priključke 

koja je uzrok zagađenja. Neka se ljudi priključe na vodu da svi imaju pitku vodu da nam barem to 

bude na čast, a ne se oko toga svađati. 

 MIRKO PAŠA – ima dosta ljudi koji nemaju priključak. Predlažem da se uvrsti bar 50 

kućanstava na tu mjeru. Protiv toga sam da se sufinancira u 100% iznosu jer su ostali ljudi platili 

priključak.  

 STANKO MOLNAR – da li se zna kolika je cijena priključka budući da ste stavili 1000 

kuna. Koliko se plaća Komunalijama? 

 OPĆINSKI NAČELNIK – oko 3-4 tisuća kuna. 

 STANKO MOLNAR – znači to bi bilo oko 25% pomoći. Prije 15 godina vršila se analiza 

pitke vode koja onda nije bila dobra tako da sada je još gora. Za to sam da se ljudima pruži mogućnost 

da se priključe na vodu. 

 STJEPAN FOSIĆ – zamarate nas sve, pozovite ljude napravite analizu, ali ljudi ne znaju 

stvarno stanje. Mi im dajemo 1.000 kuna, a ostaje im još 3000 kn od kud ih bude uzeo. Napravite 

analizu i pozovite ljude kako bi im rekli da 1.000 kn dobivaju od Općine, a 3.000 kn moraju sami 

platiti. Socijalnim slučajevima financirajte priključak u 100% iznosu. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – g. Fosić mi smo vas predlagali u odbore kao i u socijalno vijeće 

što niste htjeli prihvatiti. Mogli ste predložiti kao vijećnik ali vi volite politizirati što je vaše pravo. 

Priključak za sve mještane nije moguć jer je stavka u poziciji takva kakva je. To je jedan vid pomoći 

više za socijalu nego za ljude koji imaju. Oni koji imaju vjerojatno ne budu ni došli po tih 1.000 kuna,  

a socijalni slučajevi mogu dobiti. Mladi dobivaju u 100% iznosu povrat za priključenje, a ukoliko 

budemo u mogućnosti ako se povisi renta pomoći će se svima. 

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

donijelo  
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Odluku o sufinanciranju priključka na vodovodnu mrežu na području Općine Molve  

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih 

sredstava za rad političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Molve za 2019. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – radi se o tome da smo početkom ove godine donesli odluku da se 

za političke stranke osigura iznos u proračunu od 100,00 kuna za naše vijećnike, da se poveća još za 

10% od iznosa koji pripada po osnovi žena vijećnica i na taj način smo mišljenja ako se nastave baviti 

politikom neka se sami financiraju. Od sabora je došla odluka da se političke stranke moraju same 

financirati u minimalnom iznosu od 1.000 kn tako da i mi moramo promijeniti poziciju tako da imamo 

situaciju povisiti stavku na 1.000 kn i 1.100 kn za vijećnice koje imamo u vijeću.  Zakon budemo 

poštivali i izvršili plaćanje. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 STANKO MOLNAR – mi u pravilu ne možemo glasati protiv jer moramo poštivati Zakon. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – protiv Zakona možete glasati, ali to nije u skladu sa Odlukom. 

 STJEPAN FOSIĆ -  ovo nije ni trebala biti točka dnevnog reda moglo je ostati 3.000 kn i nije 

se moralo dirati. Nitko to vama nije rekao da morate skidati iznos, ali vi radite „truca“. Bilo je 3.000 

kn po vijećniku i vi ste skinuli na 100,00 kuna pa ste dobili po nosu od Županije. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Odluka je bila u siječnju na 100,00 kn. Vi ste g. Fosić bili protiv, 

a preostali iznos novaca od 33.000 kn stavio se u program za mlade i za vrtić. To smo jasno rekli i tog 

smo se držali. Zakon je donijet u Saboru znači nikakva Županija i HSS nije nama uvjetovao već je 

minimum 1.000 kn za financiranje političkih stranaka po vijećniku i to je novac kojim se godišnje 

raspolaže.  

 FRANJO ANDRAŠIĆ – ako donesemo ovu Odluku kada će novac biti u realizaciji. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – ići će mjesečno ili tromjesečno ovisi koliko se novaca skupi.  

 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", 1 "PROTIV" i 3 "SUZDRŽAN"  

donijelo 

 

Odluku o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih 

stranaka i člana izabranog s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve 

za 2019. godinu 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita  

Općine Molve 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK -  ovo je prijedlog načelnika da se odobri korištenje kratkoročnog 

okvirnog kredita za 2020. godinu pošto su se financije povećale imamo mogućnost povećati minus. 
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Okvirni minus koristimo u iznosu od 1.200.000,00 kn i kamata je izuzetno prihvatljiva za nas, a 

imamo velike investicije koje smo morali isfinancirati u datom trenutku jer ne idemo na kratkoročno 

zaduženje koje moramo tijekom godine vratiti. Imamo velike EU projekte koje moramo sami 

financirati zato koristimo ovaj minus kako bi sve moglo pravovremeno funkcionirati i biti plaćeno. To 

ne predstavlja trošenje za ovu već za iduću godinu koja je za investicije.  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu.  

 STJEPAN FOSIĆ – Zdravko ruku na srce to je potrošeno. Odgovarat ćeš za to jer ti fizički 

novac memaš jer si ga prije pet godina potrošio. Žalim te. Nastradat ćeš radi toga. Ti si odgovoran i 

nemoj to raditi. Odi na dravski most i skoči. U problemima smo neka ti vijeće pomogne. To što radite 

nije dobro, a vi koji budete digli ruku odgovarat ćete. Četiri godine nisi vraćao minus jer je novac 

potrošen, a za koje investicije. Zdravko ti si jedini odgovoran i pročelnica je zadužena za 

nepravilnosti. I tebe pročelnice žalim tako je prošla i pročelnica Mirjana. Više nije htjela trpjeti i otišla 

je iz Općine radi takvih stvari i sada žena ima poteškoće jer svi znaju za nju što je radila u Općini 

Molve.  

 ZDRAVKO TUBA – g. Fosić nemojte osobno ljude napadati držite se točke. 

 STJEPAN FOSIĆ – ja vam govorim istinu. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – g. Fosić ja sam načelnik Općine Molve i molim Vas da me ne 

žalite. Tu sam na funkciji koju odgovorno vršim, a ove vaše žalbe i navodi koje govorite ne drže vodu 

i nisu istinite. Lani smo u 10 mjesecu donesli odluku o kratkoročnom zaduženju od 1,2 milijuna kuna 

da bi od banke mogli dobiti suglasnost za odobrenje kredita kako bi iduće godine mogli to koristiti za 

investicije ili tekuće poslovanje. Isto ste to i vi radili i niste radili kriminala  nego da bi premostili 

kupnju Vinodolskog, nekretnine hale Poler i kupnju nekretnine PZ Virje i na taj način smo 

funkcionirali. Samo da vam pojasnim prošli put me niste slušali. Krajem 2018-te godine je kredit 

otplaćen i drugi je odobren u siječnju ove godine i koristimo ga ove godine. Tako isto će biti i sa ovim. 

Možda vi to niste znali i ja vam to ne zamjeram.  

 STJEPAN FOSIĆ – jesmo uzimali smo i vraćali jer se je radilo, ali ti ne vraćaš nego 

papirnato pokrivate, a banka ti ide na ruku.  

 OPĆINSKI NAČELNIK – g. Fosić vi stalno pričate demagogiju po selu i to je vaše političko 

pravo jer se bavite politikom, a ne dobrobiti sela. Hoću reći da je kredit vraćen fizički i nije bilo 

nikakvog papirnatog poslagivanja, jer da je bilo poslagivanja onda bi se taj iznos financiranja vidio u 

povećanju Proračuna i to vi morate shvatiti jer ste bili načelnik i ja vam to više ne želim ponavljati.  

 ZLATKO VARGIĆ – mi trebamo glasati i donijeti zaključak, a koje je stanje te stavke za 

kratkoročni kredit. Što mi tu imamo u kreditu i koliko ga koristimo i o čemu mi raspravljamo i kakvo 

je knjigovodstveno stanje tog kredita?.  

 ZDRAVKO TUBA – ne radi se o donošenju odluke za podizanje kredita nego do sada je 

načelnik imao pravo do 1.200.000,00 kn i sada je banka dozvolila do 1.500.000,00 kn tako da mu mi 

moramo dozvoliti da ima pravo na taj iznos.  

 OPĆINSKI NAČELNIK – da odgovorim g. Vargiću, što se tiče kredita on se aktivno koristi, 

a ovih dana očekuju se uplate od Agencija tako da je u planu da se podmiri cijeli taj minus i otplate 

određene obveze u najbržem mogućem roku prema našim dobavljačima. Nadalje moramo znati, g. 

Fosić tražili ste da dignemo kredit za ceste što ste vi predložili na vijeću  i tada ste rekli da ste protiv 

jer nemamo kreditnu sposobnost. Mi smo na vaše traženje išli u zaduživanje i izračunali smo da 

možemo podići kredit od 7 milijuna, a mi idemo na 5,8 za što ste vi bili protiv. Time smo dokazali da 
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nema dugovanja od 6 milijuna što ste pričali nego su obaveze bile početkom godine oko 2 milijuna i to 

je sve poslano na Finu. To vi namjerno ne želite isčitati i molim vas da to više ne radite zbog vas, 

mještana i svih ostalih koji živimo u Molvama jer je to bespotrebno. 

 STJEPAN FOSIĆ – Zdravko nek se djeca smiju. Od 01.01. ti opet bude minus od 1,5 

milijuna ako to ostvarite. Zbog čega dizati kredite za poljske puteve, a kreditom budete „pokrpali“ 

dubioze, ali kredit se treba vraćati. 

 STANKO MOLNAR – u Proračun smo stavili mogućnost povećanja prihodovne strane i 

moramo se zadužiti da bi mogli podmiriti račune koji nam dolaze za naplatu, ali mislim da bi možda 

trebali pogledati ako ta prihodovna strana poraste neka se taj iznos kredita iduće godine smanji tako da 

tijekom godina dođemo na nulu. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – apsolutno te podržavam i isto razmišljam, a to i radimo dokle god 

smo u mogućnosti da ga ne koristimo ne koristimo ga. Slažem se da je bolje da imamo čisti račun i 

svojim novcem plaćamo, ali moramo biti svjesni da je mjeru 7.4. trebalo platiti. Novac koji dobijemo 

od fondova u roku od mjesec dana ih prebacujemo njima. 

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

Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve sa 7 glasova „ZA", 1 "PROTIV" i 2 "SUZDRŽAN" 

donijelo 

 

Zaključak o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita Općine Molve 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića 

"Pčelica" Molve za 2020. godinu i projekcije plana  za 2021. i 2022. godinu 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – vidi se osjetno povećanje na plaćama na rashodovnoj strani što me 

veseli jer je naš vrtić pun i ima djece za još jednu skupinu koja treba dvije tete više. Samim time 

moramo planirati potrošnju za sljedeću godinu i da se cijena vrtića našim mještanima ne podigne. 

Budemo održali ovu cijenu vrtića koja je dovoljno niska, a rekao bih da naši mještani daju djecu u 

vrtić jer je to potreba i obaveza prije svega naših roditelja. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 STANKO MOLNAR – u ovom Financijskom planu nisam primijetio dodatnih materijala. 

Povećanjem odgojnih skupina i povećanjem odgojiteljica povećanje je plaća i rashoda. Vrtić lijepo 

izgleda, ali veći broj djece iziskuje dodatne materijale i ono što njima treba  papir, slikovnice i sl.) da 

taj rad bude na nekom nivou. Pitanje je da li je to u Financijskom planu ugrađeno pošto se ne vidi? 

 MARINA DŽINIĆ – ravnateljica je dala prijedlog Financijskog plana i rađen je računajući i 

dvije odgojiteljice i odgojnu skupinu, kao i ono što je načelnik spomenuo povećanje plaća koje je 

vidljivo. Također je povećana stavka koja se odnosi na samo održavanje odnosno nabavu uredskog 

materijala i sitnog inventara upravo zbog broja djece. Stavili smo povećanje stavke koje se odnose na 

nabavu tog materijala i svega što je njima potrebno. 

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

Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve sa 10 glasova „ZA" donijelo 
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Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve za 2020. 

godinu i projekcije plana  za 2021. i 2022. godinu 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni šifre 

djelatnosti NKD-u 2007 Selskog komunalnog društva Molve d.o.o. 

  

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 PROČELNICA –  u Sudskom registru, u Registru Državnog zavoda za statistiku i kod nas je 

upisana šifra NKD-a „obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada“ za Selsko komunalno društvo. 

Promijenili bi to u šifru NKD "uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika". Sve ostalo ostaje 

isto samo se mijenja ovo navedeno. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo, predsjednik vijeća daje točku na donošenje.  

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

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni šifre djelatnosti NKD-u 2007 Selskog 

komunalnog društva Molve d.o.o. 

 

Točka 7. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 

Budući da nije bilo pitanja i prijedloga, predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i 

zaključio sjednicu u 11.48 sati. 

 
 

ZAPISNIČAR:                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Karolina Franjo, mag.iur.                Zdravko Tuba 

 

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/9 

URBROJ: 2137/17-07-19-2 

Molve, 14. studenog 2019. 

 

 

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


