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ZAPISNIK 

sa 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 19. lipnja 2020. godine 

 

 

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

sastanke. Sjednica  je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/4, URBROJ: 2137/17-01-20-1 

od 15. lipnja 2020. godine. 

 

          Sjednicu je u 10.07 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. Zlatko Vargić,  

8. Stjepan Fosić, 

9. Stanko Molnar, 

10. Franjo Andrašić. 

 

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. Marina Džinić, viši savjetnik za financije i računovodstvo. 

 

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

početku 37. sjednice Općinskog vijeća nazočno 10 od 11 članova Općinskog vijeća te da Vijeće 

može pravovaljano odlučivati.  

Predsjednik vijeća pozvao je članove Općinskog vijeća da iznesu svoje primjedbe na 

zapisnik sa 36. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 36. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“ i 1 „PROTIV“ 

usvojilo zapisnik sa 36. sjednice Općinskog vijeća. 
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 Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

 

 

DNEVNI RED 

1. Razmatranje i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2020. godinu i 

projekcija za 2021. i 2022. godinu s Planom razvojnih programa 

 

2. Razmatranje i donošenje: 

2.1. Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Oćine Molve u 2020. godini, 

2.2. Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na području 

Općine Molve u 2020. godini  

 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Općine Molve za 2020. godinu 

 

4. Razmatranje i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Molve za 2019. 

godinu s izvršenjem Plana razvojnih programa 

 

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

financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2019. godinu 

 

6. Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o izvršenju Programa građenja uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2019. godini 

 

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

komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2019. godini 

 

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

Proračuna Općine Molve za svibanj 2020. godine 

 

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

socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2019. godini 

 

10. Razmatranje i donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području 

Općine Molve 

 

11. Razmatranje i donošenje Odluke o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i 

pregleda mesa na trihinelu u 2020. godini  

 

12. Razmatranje i donošenje Odluke o subvencioniranju pčelara s područja Općine Molve u 

2020. godini 
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13. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o plaćanju 

usluga Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za razdoblje od 01.04. do kraja proglašenja završetka 

epidemije korona virusa 

 

14. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u 

Dječji vrtić „Pčelica“ Molve za pedagošku godinu 2020./2021. 

 

15. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 9 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ usvojilo 

predloženi Dnevni red. 

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2020. godinu 

i projekcija za 2021. i 2022. godinu s Planom razvojnih programa 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić 

 MARINA DŽINIĆ -  ovo su nam druge izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu. 

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu povećan je ukupan Proračun za 2020. 

godinu za 2.597.928,60 kuna čime  sada iznosi 34.525.882,00 kuna. Nakon utvrđivanja 

financijskog rezultata općine Molve i proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve  

za 2019. godinu, a sve to na temelju zaključenja poslovne godine, popunjenih i predanih 

godišnjih financijskih izvještaja, konsolidiranih financijskih izvještaja te godišnjeg izvještaja o 

izvršenju proračuna Općine Molve za 2019. godinu, utvrđeni konsolidirani  rezultat uključen je 

u ove izmjene i dopune Proračuna Općine Molve. Rezultat poslovanja za 2019. godinu 

korisnika je manjak prihoda i primitaka u iznosu 26.645,26 kuna. Budući da preneseni manjak 

prihoda i primitaka iz prethodne godine iznosi 25.681,29 kuna, konačni rezultat poslovanja 

korisnika na dan 31.12.2019. godine iznosi manjak od 52.326,55 kuna (tj. manjak prihoda i 

primitaka za pokriće u sljedećom razdoblju). 

Ostvareni rezultat poslovanja općine Molve za 2019. godinu iznosi 1.911.167,11 kuna kao 

razlika ostvarenih prihoda i primitaka 12.042.500,98, kuna i rashoda i izdataka 13.953.668,09 

kuna. Budući da preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine iznosi 2.050.924,92 

kuna, konačni rezultat poslovanja općine Molve na dan 31.12.2019. godine iznosi manjak od 

3.962.092,03 kuna (tj. manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećom razdoblju). 

Konsolidirani financijski izvještaji prikazuju rezultat poslovanja i financijski položaj općine 

Molve i korisnika kao cjelinu te konsolidirani rezultat poslovanja za 2019. godinu iznosi manjak 

od 4.014.418,58 kuna. 

Temeljem godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Molve za 2019. godinu utvrđeno 

je da je Općina Molve u 2019. godini ostvarila tekuće pomoći od HZZ  u iznosu 7.704,60 kuna 

temeljem ugovora o sufinanciranju stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog 

odnosa na ime doprinosa za mirovinsko osiguranje za razdoblje sufinanciranja 26.8.2019. do 

25.08.2020.godine.Budući da je od navedenog iznosa općina izvršila ugovornu obvezu tijekom 

2019. godine u iznosu 2.692,47 kuna, prestali iznos namjenih sredstava (5.012,13 kuna)  prenosi 

se u 2020. godinu za podmirenje budućih ugovornih obveza. Nadalje, to znači da utvrđeni 

manjak poslovanja se povećava za taj iznos, a kroz izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu 

ista neutrošena namjenska sredstva se iskazuju kao preneseni višak prihoda uz istovremeno 
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iskazivanje namjenskog trošenja i pokrića rashoda za podmirenje ugovorne obveze do 

25.8.2020.godine. 

Početkom 2020. godine Općina Molve  podmirila je obvezu temeljem presude Općinskog suda 

u Koprivnici na ime tužbe korisnika subvencije koji su tijekom 2017. godine bili zakinuti za 

ostvarivanje prava na isplatu, a sve sukladno provedenoj Odluci o najviše dopuštenom iznosu 

potpora i pomoći Općine Molve u 2017. godini (Klasa: 403-02/17-01/1, Urbroj:2137/17-17-2 

od 29. lipnja 2017. ) Podmirenje obveze u 2020. godini,a   koja je tijekom 2017. godine 

stornirana i iskazana kao umanjenje rashoda, rezultiralo je iskazivanjem manjeg manjka 

poslovanja za 2017. godinu, odnosno povećanjem manjka poslovanja tijekom ove 2020. godine 

kada je uslijedilo podmirenje i isplata.Konkretno radi se o iznosu od 69.263,64 kune. Aktualne 

su i sljedeće tužbe u tijeku za iznos 2.000,00 kn i 25.531,80 kuna,a  koje će isplatom utjecati 

narezultat ( povećanje manjka poslovanja) Općine Molve. 

Uzimajući u obzir sve navedeno projekcija je da bi općina Molve mogla do kraja 2020. godine 

iskazati manjak poslovanja utvrđen na temelju poslovanja iz prethodne/ih godina  do iznosa 

4.100.000,00 kuna.  

Ono što je olakšavajuća činjenica je da dio manjak poslovanja proizlazi iz realizacije projekata 

koji su završeni do kraja 2019. godine, a njihovo sufinanciranje nije u potpunosti ostvareno na 

ime uplata kapitalnih i tekućih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 

kojima bi bili pokriveni nastali rashodi. U nastavku pregled nenaplaćenih sredstava prethodne 

godine po projektima čija se realizacija očekuje ostvariti do kraja 2020.na ime pokrića manjka 

prethodne godine: Gradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – 1.344.427,70 kuna na ime EU 

sredstava temeljem ZNS, 219.553,30 kuna na ime pomoći Ministarstva regionalnog razvoja, 

Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Pčelica Molve – 73.995,82 kuna temeljem EU 

sredstava, Program ZAŽELI – 13.365,62 kuna na ime EU sredstava po ZNS za prosinac 

2019.godine, asfaltiranje lokalnih nerazvrstanih cesta – dionica Molve Zapad – 373.603,53 

temeljem EU sredstava. Od prihodovne strane kroz rebalans iskazano je povećanje realizacije 

prihoda s osnove naknade za korištenje nefinancijske imovine (rente) u iznosu 547.136,50 

kuna,a kojima će biti pokriveni novo nastali rashodi i manjak poslovanja vrtića u iznosu od 

55.000,00 kuna ( ovim rebalansom 27.500,00 kuna, jer je već osigurano pokriće od 27.500,00 

kuna donošenjem Proračuna za 2020. i projekcijama za 2021. i 2022. godinu u prosincu 2019. 

godine). Također, iskazano je povećanje realizacije prihoda tj.tekućih pomoći na ime 

kompenzacijskih mjera iz državnog proračuna za iznos 20.000,00 kuna; te iskazana pozcija 

prihoda s naslova osiguranja tj. refundacije štete u iznosu 834,00 kuna. 

Od rashodovne strane iskazane su sljedeće promjene: osigurana nova stavka za izradu 

promotivne multimedije u skladu s ponudom do iznosa 50.000,00 kuna, osigurana stavka za 

povrat korištenog okvirnog kredita na dan 31.12.2019. godine u iznosu 261.470,50 kuna, 

povećanje stavke za nabavku geodetskih elaborata za 7.000,00 kuna, povećana stavka za 

nabavku materijala i dijelova za održavanje imovine u vlasništvu općine Molve za iznos 

97.000,00 kuna, povećanje stavke za rashode s osnove rekonstrukcije doma u Molve Gredama 

i Gornjoj šumi za 50.000,00 kuna, povećanje stavke za usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja objekata i opreme za iznos 35.000,00 kuna, povećanje stavke za rashode s osnove 

renovacije galerije za iznos 20.000,00 kuna, povećanje stavke vezane uz rashode po osnovi 

tekućeg i investicijskog održavanja (hidratantske mreže) za iznos od 20.000,00 kuna 

 Nakon uvodnog obrazloženje predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 STJEPAN FOSIĆ – ne znam kome da se obratim, a obraćam se svim vijećnicima koji 

donose odluke o izmjenama o dopunama i proračuna. Stavite se u okvire s tim izmjenama 

proračuna.  Ostali gradovi i općine nam se smiju na što je Općina Molve došla. Nema se svrhe 

obraćati načelniku, a možda njegov zamjenik može nešto bolje shvatiti i dosta je toga. Ljudi 
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moji mi budemo do 14 milijuna došli pa mi otvoreno recite kako to dugovanje riješiti. Ne 

shvaćam kako vi to budete riješili, kako ćete riješiti revolving i obaveze koje imate, a stvarate 

si još veće obaveze. Načelnik na tebe se vrši pritisak, a kasnije će se svi maknuti i na tebi ostaje 

odgovornost i to nije dobro. Vi vijećnici glasate za proračun ne glasa ga načelnik i Kolar je bio 

drugi čovjek u Hrvatskoj. Nedodirljiv, nitko nije nedodirljiv, ali svemu dođe kraj i tako će taj 

kraj završiti. Zdravko rekao sam ti prije dvije godine da ti hoću pomoći, ali vi srljate. Ne plaćaš 

račune, ne plaćaš turističku što meni nabijaju na nos i to nije dobro. Nema potrebe da mi 

odgovarate i komentirate. Dajem prijedlog da vijeće ovo zaustavi jer načelnik ne glasa on sve 

prebaci na vijeće i nije kriv za to. 

 Stjepan Fosić napušta sjednicu u 10.28 sati, sjednici je prisutno 9 vijećnika. 

 Općinski načelnik odsutan sa sjednice od 10,29 sati. 

 STANKO MOLNAR – situacija je takva da nema svrhe više o tome raspravljati jer je 

vijeće donijelo odluku o podizanju revolvinga i donijelo je proračun, a Marina je sve objasnila 

tako da su ove izmjene pokrivene. Veliki plus bio bi da se minus može smanjiti koji prelazi iz 

godine u godinu. 

 ZDRAVKO TUBA – jasno je zašto je Proračun takav kakav je jer neke stvari koje 

planiraš moraš staviti u proračun, a ovo što g. Fosić govori već svi znamo na pamet.  

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

donošenje. 

 Pod točkom 1.Općinsko vijeća Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ 1 glasom 

„PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“ donijelo 

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 

2022. godinu s Planom razvojnih programa 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje 

2.1. Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Oćine Molve u 2020. godini, 

2.2. Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na 

području Općine Molve u 2020. godini 

 

 MARINA DŽINIĆ – ova točka u svezi izmjena i dopuna navedenih programa  

objašnjena je kroz izmjene i dopune Proračuna. Programi moraju i prate izmjene i dopune 

Proračuna, sve je već spomenuto u prvoj točci tako da smatram da nema potrebe sve ponavljati. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 ZLATKO VARGIĆ – piše da su izvor financiranja tekuće pomoći iz Proračuna, 

kompenzacijske mjere. 

 MARINA DŽINIĆ – poreznom reformom i izmjenama Zakona o porezu na dohodak 

konkretno (djelomično) oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak te povećanje osobnog 

odbitka doći će do smanjenja prihoda odnosno značajnog gubitka u lokalnom proračunu te je 

država osigurala u proračunu izravnu pomoć jedinicama lokalne samouprave kako bi lakše 

premostile taj gubitak. To su kompenzacijske mjere.  

 Općinski načelnik prisutan je na sjednici od 10,32 sata. 
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 Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku na 

donošenje 

 Pod točkom 2. Općinsko vijeća Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 1 

„SUZDRŽAN“ donijelo 

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2020. godini, 

 Program  o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na području 

Općine Molve u 2020. godini 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju 

Proračuna Općine Molve za 2020. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić 

 MARINA DŽINIĆ – odluka o izvršavanju Proračuna Općine Molve donosi se isto kada 

se donosi i Proračun što znači da je ona donesena u prosincu 2019. godine. U prvoj točki smo 

obrazložili uključivanje manjka kao rezultata poslovanja u izmjene i dopune Proračuna Općine 

Molve za 2020. godinu kao i njegovo sukcesivno pokriće iz navedenih izvora financiranja. 

Podsjetno, kada smo donosili Proračun za 2020. godinu projicirali smo rezultat poslovanja na 

kraju 2019. godine  koji nije bio stvarni rezultat jer je on nama poznat tek u veljači 2020. godine 

po zaključenju poslovne godine. Što se tiče vrtića mi smo isplanirali da bi vrtić mogao imti 

manjak od 27.500 kn, a da bi općina imala projicirani manjak od 3 milijuna kuna. S obzirom da 

stvarno stanje odstupa od onoga koje smo projicirali bilo je potrebno da se taj manjak i njegovo 

pokriće uključi u izmjene proračuna za 2020. godinu, a kako mi projekcije za 2021. i 2022. 

godinu ne možemo mijenjati sa izmjenama Proračuna za 2020. potrebno je kroz izmjene i 

dopune Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu  upravo ovu promjenu navesti uz 

obrazloženje odstupanja između procjena koje su rađene u listopadu/studenom  i rezultatu koji 

je poznat u veljači tekuće godine.  Upravo na navedeno ukazuju upute za izradu Proračuna od 

strane Ministarstva financija. Time je dodan novi članak, a taj članak govori o ovom što sam 

spomenula budući da se stvarni rezultat razlikuje od procijenjenog. Morali smo osigurati 

pokriće preostalog manjka, njegovo sukcesivno pokriće i dalje postoji, naveden je točan iznos 

manjka koji će se pokriti u narednim godinama uz naznaku izvora financiranja, a to su upravo 

u 2020. godini oni iznosi pomoći koje mi trebamo dobiti da bi se dio tog manjak koji je nastao 

u 2019. godini  mogao i pokriti.  

 Stjepan Fosić vraća se na sjednicu od 10,35 sati, sjednici je prisutno 10 vijećnika 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

  

 OPĆINSKI NAČELNIK – o ovim izmjenama i manjku o kojem ste čuli,  radi se o tome 

da nismo mogli planirati jer nismo znali koliko bude plaćanje od strane Fonda za zaštitu okoliša 

ili Agencije u poljoprivredi u tekućoj 2019. godini. Znači za sve projekte nismo mogli znati da 

neće biti plaćanja u tekućoj godini pa je zbog toga došlo do iskazivanja ovako velikog minusa. 

Ovaj minus pokazuje obaveze, ali te obaveze su plaćene i jedan dio je plaćen iz revolvinga, a 

odobreno nam je 400 tisuća kuna revolvinga i sve ide u smjeru plaćanja i sve su obaveze 

većinom plaćene. Očekujem otvorenje reciklažnog dvorišta što je najveća investicija. Eto idemo 

u smjeru da stabiliziramo i poplatimo obaveze, a svjesni smo toga da je pad prihoda radi 

COVIDA-19 utjecao na pad gospodarstva pa tako i na naše poslovanje od čega će pad poreza 
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biti preko 30%. Mi budemo sve ove investicije koje smo započeli pokušati i završiti, a pozicije 

koje imamo u proračunu su tu da bi se mogli javiti na natječaj i da bi mogli iste kao takve i 

realizirati u narednom razdoblju. Volio bih da se svi više uključite u raspravu kako bi 

zajedničkim djelovanjem uspjeli bolje i više napraviti za našu Općinu.  

 ZLATKO VARGIĆ – samo jedna primjedba koja je uočena u dijelu izmjena, u stavci C 

raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u biti ima manjak prihoda i općine i vrtića i dio koji 

će se rasporediti u sljedeće razdoblje, u indeksaciji imate indeks 3/2 što znači na kvartale ili na 

godinu? U stvari iskazan je postotak 7.551, 30% koji će se kada pokriti? Da li je to greška ili je 

to stvarno stanje?  

 MARINA DŽINIĆ – ovo o čemu Vi pričate iskazano je kroz godišnji izvještaj o 

izvršenju proračuna. To nije rebalans. Indeks 3/2 zapravo pokazuje odnos izvršenje 2019. u 

odnosu na plan za 2019. Da, podaci su točni jer  pokazuju kolika je stvarna realizacija 

poslovanja (manjka) koji se prenosi iz prethodne godine od strane vrtića i općine Molve  u 

odnosu na planirano. Konkretno 7.551,30%  je podatak  koji ukazuje da smo tijekom 2019. 

godine planirali  pokriti dio manjka vrtića od 27.500,00 kn,a preneseni konsolidirani rezultat iz 

prethodne godine  iznosi manjak od  2.076.606,21 kn. Od tuda taj veliki nažalost indeks. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Zlatko je to dobro primijetio, realno, znači sve obaveze se 

prenose iz godine u godinu i radi se o tome da su obaveze postojale i svake godine postoje, čak 

su i 2012. godine bile obaveze još veće nego što su sada i to se stalno ponavlja. Svi bi voljeli 

da prihod i renta narastu kako bi pokrili obaveze a ne stalno ih prenašati iz godine u godinu. 

 ZLATKO VARGIĆ – pročitao sam negdje da se dio pokriva iz komunalne naknade, pa 

pitam da li se prate uplate i kako tu stojimo? 

 OPĆINSKI NAČELNIK – postavili ste dobro pitanje, prati se svaki mjesec i pišu se 

izvještaji, a iznose sada ne znam, pa predlažem da o tome raspravljamo sljedeći puta i o 

komunalnoj naknadi, kreditima i svemu ostalom da znamo na čemu smo odnosno što je sa 

starim kreditima i onime što je nemoguće naplatiti. 

 STJEPAN FOSIĆ – kada možemo vidjeti taj spisak i redoslijed plaćanja komunalne 

naknade da vidimo u kojem se to postotku plaća i kako se plaća kvartalno ili svaki mjesec. 

 ZDRAVKO TUBA – mi ne možemo javno davati osobne podatke prema Zakonu o 

zaštiti osobnih podataka. Možemo dobiti brojke ali ne i osobne podatke. 

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

 Pod točkom 3. Općinsko vijeća Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“ 

i 2 „PROTIV“ donijelo 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 

2020. godinu 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Molve za 

2019. godinu s izvršenjem Plana razvojnih programa 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 MARINA DŽINIĆ – u materijalima ste dobili godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 

Općine Molve za 2019. godinu zajedno sa obrazloženjem i izvršenjem plana razvojnih 

programa.Obrazloženje je dosta opširno i detaljno je opisana realizacija planiranih prihoda, 
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primitaka i rashoda te izdataka u odnosu na plan. Obrazloženje posebnog dijela mora sadržavati 

i dio koji se odnosi na realizaciju programa te koji su ciljevi ostvareni. Iz prtedočenog vidljivo 

je da  obrazloženje to i sadrži. Poštivani su svi rokovi koji se tiču podnošenja godišnjeg 

izvještaja o izvršenju proračuna od strane uprave za financije prema načelnik, a isto tako od 

strane načelnika prema predsjedniku općinskog vijeća. Godišnje izvješće o izvršenju sadrži opći 

i posebni dio i u posebnom dijelu možete vidjeti detaljnu realizaciju u odnosu na plan i to po 

razdjelima, glavama,izvorims financiranja, programima, projektima  i aktivnostima.  

 Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 

  

 ZLATKO VARGIĆ – u odluci o izmjenama odluke o izvršavanju proračuna Općine 

Molve za 2020. godinu u članku 2. piše na koji način ide planirano pokriće manjka prihoda i 

primitaka iz prethodne godine od tri milijuna kuna, kaže da će se u 2020. godini vratiti nekih 

27.500 kn,   u 2021. nula kuna i u 2021. odjedanput 928.000 kn na teret prihoda od poreza i dva 

milijuna kuna od financijske imovine. Vidjeli smo da je prije planirana nefinancijska imovina 

od milijun i osamsto kuna ne znam sad od kuda dva i od kuda iznos 928 planiranih odjedanput, 

a ako ih nema u 2021. ili 2020. godini. 

  

 ZDRAVKO TUBA – ovo pitanje se odnosi na točku tri a mi smo na četvrtoj točci. 

  

 MARINA DŽINIĆ – mogu se ponovno vratiti na obrazloženje koje sam dala pod 

točkom 3. Kada smo donosili proračun za 2020. godinu i njegove projekcije za 2021. i 2022. 

godinu i to u prosincu 2019. godine  mi smo projicirali da će manjak kao rezultat poslovanja  

za Općinu Molve biti 3 milijuna kuna, a za vrtić 27.500 kn. Donošenjem proračuna i projekcija 

odredili smo da ćemo sukcesivno pokriti rezultat i to u 2020. godinu manjak vrtića u iznosu 

27.500 kn od strane Općine Molve na teret prihoda od rente, a da će se ovih 3 milijuna kuna 

manjka pokriti tek 2022. godine. S obzirom na financijsku situaciju i planirane projekte, tekuće 

kontinuirane obveze to je i realno, jer nećemo imati novaca i dovoljno prihoda iz kojih bi mogli 

osigurati  pokriće manjka tekuće 2020.  i 2021. godine pa čemu onda prikazivati nešto što nije 

realno. Upravo zato smo i  odlučili da ćemo to pokriti iz 2022. godine. Kako nam je  stvarni 

konsolidirani rezultat poznat u veljači 2020. godine , te  uzimajući u obzir okolnosti poslovanja 

tijekom prvih 5 mjeseci ove godine,  pričamo o pokriću manjka od  4.100.000,00 kn za Općinu  

i  55.000 kn za vrtić. Samim time  došlo je do promjena u rebalansu za 2020. godinu gdje je 

nemoguće pokriti svih 4 milijuna kuna od strane Općine a što utječe na prvobitnu sliku koja je 

donesena, a mi kroz ovaj doneseni rebalans ne možemo donositi i izmjene projekcija jer to nije 

dopušteno. Zato Ministarstvo financija kaže u svojim uputama da kad dođe do odstupanja 

planiranog i ostvarenog rezultata  iz objektivnih razloga,a budući da izmjenama i dopunama 

proračuna nije predviđena izmjena usvojenih projekcija,  promjenu u svezi iskazivanja pokrića 

manjka moramo iskazati negdje, a to je kroz Odluku o izvršavanju Proračuna. Tom Odlukom 

je otvoren i novi stavak koji kaže da manjak od  27.500 kn koji je bilo planiran za pokriće u 

2020. godini više nije 27.500 nego je uvećan za novih 27.500 kn na ime tereta ostvarene rente 

u 2020. godini kako bi se pokrio manjak vrtića. Nadalje, utvrđeni manjak općine za 2019. 

godinu u iznosu 2.024.945,97 kuna pokrit će se u 2020. godini što je i  realno jer ćemo dobiti 

odnosno dobili smo dio tih novaca po projektima temeljem zahtjeva za nadoknadom sredstava. 

Onaj naš dio sufinanciranja po projektima ostaje te nije realno prikazivati pokriće iste godine 

jer nam to ne dopušta prihodovna strana u odnosu na  sve što hoćemo sprovesti i što je prikazano 

kao rashod već ćemo ga pokrit u 2022. godini. U svezi s time  tada nam nije potrebno onih 3,5 

milijuna kuna jer smo već sada odredili da ćemo veći dio  pokriti u 2020. godini. Ovo je detaljno 

obrazloženje članka.  
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 OPĆINSKI NAČELNIK – radi se o obavezama i to je više iskazivanje manjka koji 

postoji prema Ministarstvu financija i da bi se pokrio u narednom razdoblju. Obaveze se plaćaju 

redovito prema primanjima tako da je iskazivanje obaveza Općine. 

 ZLATKO VARGIĆ – hvala na pojašnjenju samo se još postavlja pitanje da li je ovo 

realno. Želim svu sreću vijeću koje će to vraćati 2022. godine. 

 STJEPAN FOSIĆ – drago mi je da je Marina rekla ono što vam ja stalno govorim. Sada 

ne smijemo u nikakve nove avanture dok nismo stare probleme riješili. Govorim vam kao 

vijećnik dajte da tu Općinu spasimo, budemo izgubili Općinu jer ne poslujemo kako treba, budu 

nas pripojili k nekome i kako to riješiti. Sada nam i papiri govore da se sve to prenaša i odgađa 

na 2021. i 2022. kako to riješiti. Dva zaposlena u Općini, javna rasvjeta i gotova priča. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – to je stvar financijskog prikazivanja. 

 STJEPAN FOSIĆ – nije stvar papiri su jedno stvarnost je drugo. 

 Stjepan Fosić napušta sjednicu u 11.02 sati, sjednici je prisutno 9 vijećnika. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Općina nema započetih investicija koje ne bude mogla 

platiti, a dokaz da smo dobro poslovali je odobrenje kredita koje smo dobili od Vlade RH. Za 

ove veće investicije je normalno da će se prenesti na iduće godine, od agencije za asfalt smo 

morali platiti da bi mogli dobiti. Isto tako i za reciklažno dvorište. Nismo išli na zaduženje išli 

smo na drugi način pokušati to riješiti i na takav način radimo da su sve investicije pokrivene. 

Sljedeća investicija je pročistač od 2,5 milijuna kuna gdje bi g. Fosić trebao reći hvala načelnik 

što ste se angažirali i riješili mojeg problema kojeg je on „zakuhao“ i bespotrebno napravio. To 

neće govoriti što smo dobili za sanaciju pročistača sada i dalje ide kolektor što je isto 

sufinanciranje Hrvatskih voda. Budimo realni i idemo s nekakvim programima i idejama za 

boljitak sela, a nitko od nas nije vidovit da bi mogao znati što će se sutra dogoditi sa porezima 

sa rentom i sl. Najave su bile da ide povećanje rente i mi ga očekujemo i o tome se ne 

razgovaramo. 

 STANKO MOLNAR – on dobro govori treba pokrenuti građansku inicijativu vezano za 

CPS i sve ostalo, ali to nije stvar vijeća nego svih mještana Općine Molve. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – u konačnici svega toga mi imamo samo zagađenje i 

nikakvu korist. Da spomenem komunalnu naknadu koja nije plaćena postoje subvencije i 

kompenzacije, ljudi to plaćaju i koliko god je moguće mi to pratimo da bude u granicama 

prihvatljivosti. 

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

donošenje. 

 Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ 

donijelo 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Molve za 2019. godinu s izvršenjem 

Plana razvojnih programa 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o 

izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2019. godinu 
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 Uvodno obrazloženje daje Siniša Frančić predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve 

 SINIŠA FRANČIĆ – na upravnom vijeću smo podržali taj Plan i na vama je da ga 

usvojite ili ne. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo i predsjednik daje Zaključak na donošenje. 

            Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ 

donijelo 

Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2019. godinu 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o izvršenju Programa građenja uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2019. godini 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 MARINA DŽINIĆ -  programe donosimo zajedno sa donošenjem proračuna. Tako je i 

Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano da uz donošenje godišnjeg izvještaja o  

Proračuna za 2019.  ide i izvješće o izvršenju Programa građenja uređaja komunalne 

infrastrukture i Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 

2019. godini. Proračun za 2019., sve izmjene i dopune Proračuna za 2019. koje su izglasane 

tijekom 2019. godine prate programi te izmjene i dopune istih. Izvješća pokazuju po stavkama 

iskazane iznose planiranog i realiziranog te opisuju Plan pojedine aktivnosti odnosno projekta 

i njegovu realizaciju za 2019. godinu. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu.  

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

  Pod točkom 6. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ 

donijelo 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o izvršenju programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2019. godini 

 

 MARINA DŽINIĆ – ovo je isto kao i prethodna točka samo ovo se tiče održavanja 

komunalne infrastrukture. Sve stavke iskazne su  kroz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna.  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu.  

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

  Pod točkom 7. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ 

donijelo 

Zaključak na Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2019. godini 

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće  o korištenju sredstava proračunske 

zalihe Proračuna Općine Molve za svibanj 2020. godine 
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 Predsjednik vijeća napominje da nije bilo korištenja sredstava proračunske zalihe za 

navedeno razdoblje pa nema potrebe za dodatnom obrazlaganjem i raspravom. 

  Pod točkom 8. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“  donijelo 

Zaključak na Izvješće  o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Općine 

Molve za svibanj 2020. godine 

Točka 9. 

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

socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2019. godini 

 

 MARINA DŽINIĆ – ovo je isto izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj 

skrbi koje prati dio izvršenja iz proračuna Općine Molve za  2019. godinu. Iskazano je koje su 

stavke bile planirane i prate izvršenje odnosno realizaciju po pojedinoj stavci.  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu.  

 Prijava za raspravu nije bilo i predsjednik vijeća daje točku na donošenje 

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

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

Općine Molve u 2019. godini 

Točka 10. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na 

području Općine Molve 

 

 Stjepan Fosić vraća se na sjednicu od 11,15 sati, sjednici je prisutno 10 vijećnika. 

 ZDRAVKO TUBA – možemo vidjeti da su to naša doktorica Vera Bardak i dr. Darko 

Kekelj za našu Općinu. 

 MARINA DŽINIĆ – Županija nas je zatražila kako bi ona mogla na svojoj županijskoj 

skupštini, a na naš prijedlog, imenovati još dvoje novih koji bi bili mrtvozornici sukladno 

Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Znači još dvoje uz dr. Bardak i dr. Darka Kekelja. Prijedlog je 

da to budu  Antonijo Bogat i Nevenka Felak Petrinić. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu.  

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

  Pod točkom 10. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA“ donijelo 

Zaključak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području Općine Molve 

 

Točka 11. 

Razmatranje i donošenje Odluke o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i 

pregleda mesa na trihinelu u 2020. godini 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – u svrhu očuvanja poljoprivredne proizvodnje i povećanja 

stočnog fonda tražili smo od Ministarstva da nam odobri te subvencije, de minimis potpore za 

ovu 2020. godinu i umjetno osjemenjivanje nam je odobreno kao i držanje nazimica i krmača 

tako da predlažem općinskom vijeću, kao i prošlih godina, iste iznose i da se pomogne našim 

poljoprivrednicima. 10 tisuća kuna je maksimalni iznos godišnje potpore po jednom OPG-u, a 
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za krmače je u planu 150,00 kn za držanje ili 143,75 kn za umjetno osjemenjivanje. Za umjetno 

osjemenjivanje junica ide 236,25 kn i mislim da ova mjera bude dobro došla u ova krizna 

vremena pa predlažem općinskom vijeću da ovu odluku razmotri i donese. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu.  

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

  Pod točkom 11. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“ 

donijelo 

Odluku o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na 

trihinelu u 2020. godini 

Točka 12. 

Razmatranje i donošenje Odluke o subvencioniranju pčelara s područja Općine Molve u 

2020. godini 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – na tragu prethodne točke prijedlog je da se i pčelarima u 

2020. godini pomogne sa 20 kuna po jednoj pčelinjoj košnici. Te subvencije smo i prije imali, 

a to nije velika pomoć, već je pomoć karaktera da mislimo na njih na način da im u tom smjeru 

pomognemo. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu.   

 FRANJO ANDRAŠIĆ – koliko pčelara imamo na našem području, morali bi imati 

nekakve evidencije? 

 OPĆINSKI NAČELNIK – mi nemamo evidencije već tražimo dokaz o upisu u 

evidenciju pčelara i pčelinjaka, što je uvjet, znači treba imati obrazac godišnje dojave o broju 

pčelinjih zajednica za 2020. godinu, znači oni podnose zahtjev za poticaj kao i svi ostali, a mi 

ne znamo koliko ih ima, kao što vidite svake godine je sve manje pčela, došla je bolest i trovanje 

tako da je ovo bila i nekakva inicijativa gđe. Paša da  pomognemo i zato idemo u ovu 

subvenciju.  

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

donošenje. 

 Pod točkom 12. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“  

donijelo 

Odluku o subvencioniranju pčelara s područja Općine Molve u 2020. godini 

 

Točka 13. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o 

plaćanju usluga Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za razdoblje od 01.04. do kraja 

proglašenja završetka epidemije korona virusa 

 

 Uvodno obrazloženje daje Siniša Frančić predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve 

 SINIŠA FRANČIĆ – na sjednici Upravnog vijeća donijet je prijedlog Odluke da se 

smanji plaćanje usluga vrtića roditeljima na 50% do kraja epidemije korona virusa. 

 MARINA DŽINIĆ – mi smo za travanj napravili umanjenje jer smo imali odluku, a s 

ovim bi išlo umanjenje za 50% za peti mjesec, a oni roditelji  koji su za peti mjesec platili punu 

cijenu njima bi se to prebilo sa obvezom za lipanj što znači da u lipnju ne bi morali  plati tih 
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50% jer su u svibnju uplatom pune cijene podmirili obvezu za lipanj. Također slobodni mjeseci 

lipanj, srpanj i kolovoz ne bi se naplaćivali za čuvanje mjesta, a ono se inače plaća 100 kuna po 

djetetu. Danas u razgovoru sa ravnateljicom postavila su se nova pitanja u vrtiću od strane 

roditelja. Konkretno, ako dijete u vrtić dolazi dva tjedna, a dva tjedna izbiva u istom mjesecu 

zbog korištenja godišnjeg da li bi se primjenjivalo dodatno umanjenje tj. da li tih 150 kuna bi 

se moglo još prepoloviti ili umanjiti na koji način? 

 OPĆINSKI NAČELNIK – ako vrtić ne radi onda može, tete moraju raditi i dobiti plaću 

i ne možemo im reći budite tamo dva tjedna, ali djece ne bude. Moje mišljenje je da svatko 

dobije 50%, a ako nije u mogućnosti onda neka ne ide dijete u vrtić i prepusti svoje mjesto 

drugom.  

 MARINA DŽINIĆ – molim da imate na umu da troškovi neće pratiti prihodovnu stranu, 

tj. da se ne budu toliko smanjili koliko se bude smanjila prihodovna strana i to bi u konačnici 

moglo dovesti do problema u svezi financiranja rada vrtića. 

 STJEPAN FOSIĆ – ja se s vrtićom ne bih mučio stavite nula kuna jer su djeca važna. 

Trošite novac na bedastoče i djeca su vam zadnja stvar. 

 ZDRAVKO TUBA – imao si priliku pa nisi to napravio. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – evo g. Fosić zapisao sam si da u novoj kalendarskoj godini 

ide prijedlog nula kuna.  Nadam se da tada budete podržali nula kuna. 

 Predsjednik vijeća zaključio je raspravu i daje točku na donošenje. 

 Pod točkom 13. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“, 1 „PROTIV“ i 1 

"SUZDRŽAN" donijelo  

Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o plaćanju usluga Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve za razdoblje od 01.04. do kraja proglašenja završetka epidemije korona 

virusa 

 

Točka 14. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u 

Dječji vrtić „Pčelica“ Molve za pedagošku godinu 2020./2021. 

 

 STJEPAN FOSIĆ – kada smo kod vrtića koliko djece pohađa vrtić, zna li se broj? 

 OPĆINSKI NAČELNIK – 73-oje djece? 

 STANKO MOLNAR – jako puno djece je u vrtiću, a ono što znam projekcije za školu 

su katastrofa, ove četiri godine je ok a sve godine kasnije je po jedan razred.  

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

donošenje. 

Pod točkom 14. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10. glasova „ZA“  donijelo 

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

za pedagošku godinu 2020./2021. 

Točka 15. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 
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 OPĆINSKI NAČELNIK – pod ovom točkom dao bih bilancu Selskog komunalnog 

poduzeća jer je jučer bio nadzorni odbor pa da naši vijećnici malo pogledaju. Evo g. Fosić 

nemojte sad bježati van s tim papirima. 

 MARINA DŽINIĆ – nemojte se bojati ovi izvještaji su dostupni na stranicama 

Ministarstva financija svima. 

Stjepan Fosić napušta sjednicu u 11.40 sati, sjednici je prisutno 9 vijećnika. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Marina oprosti, ali mi mu budemo na Državnom 

odvjetništvu morali objašnjavati zašto mu to nismo dali i on je sad pobjegao van. 

 ZDRAVKO TUBA – neka se navede u zapisniku da su svi vijećnici dobili na uvid 

financijske izvještaje Selskog komunalnog poduzeća. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – gospodin Fosić je bio posebno o tome obaviješten i on je 

sada izašao van.  

 ZLATKO VARGIĆ  - evo tu je bilanca svi znamo da je bilanca svođenje svega na nulu, 

ali ima dvije tri stavke koje odskaču. U biti vidite da su potraživanja od kupaca skočila nekakvih 

300% u odnosu na prethodnu godinu gdje su u 2018. bile 94 tisuće sad su 303 tisuće i tu se 

postavlja pitanje da li su se ta potraživanja naplatila u ovoj godini i koja su to potraživanja, a s 

druge strane vidi se da su skočile kratkoročne obaveze što je drugi udar na pozitivno 

gospodarenje gdje su u 2018 godini kratkoročne obaveze bile 459 tisuća dok su sada 

1.500.000,00 kn znači skočile su za 300%, kao i potraživanja. Nešto ne naplaćujemo, obaveze 

imamo pa se postavlja pitanje da li se potraživanja naplaćuju i da li se obaveze smanjuju u ovoj 

godini? 

 OPĆINSKI NAČELNIK – puno je investicija jedna od većih je kapitalna investicija 

gradnja hale za što su izdani računi i po tim su računima išle obaveze, a iste te obaveze su do 

današnjeg dana plaćene, još je udruga Drava Sava, koja je partner, nekih 150 tisuća dužna platiti 

i naš dio je oko 400 tisuća kuna za završetak hale. Znači riješeno je sve što se tiče hale i ovih 

milijun i pol štoi  ste spomenuli i sve su obaveze poplaćane. Kratkoročne obaveze su minus koji 

je zakonski dozvoljen koji se koristi  te do kraja godine se treba pokriti kako bi bili u plusu da 

bi se mogao ponovno koristiti ako bi naše Selsko komunalno išlo u nekakve investicije koji 

služi za premoštenje velikih kapitalnih investicija. Znate da ta hala je investicija oko 3 milijuna 

kuna i da je ona od velike važnosti od Općine Molve prije svega za naše poljoprivrednike gdje 

očekujem da će se zaposliti određen broj ljudi. Volio bih da se proširi proizvodnja i da se naši 

mali poljoprivredni proizvođači okrupne i na taj način povežu preko te hale. Bitno je reći da 

naše Komunalno poduzeće bude tamo imalo sjedište i suvlasništvo. 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – želio bih apelirati na društvo da tu svi skupa pomognemo, jer 

vidim da se tu u Molvama događa jedan vandalizam koji se dešava svaki dan poslije pola noći, 

živim u centru pa sam imao priliku čuti. Voze se s autima što je katastrofa jer luduju autima po 

centru isto tako i lokali ako im je radno vrijeme do 24 sata onda neka nakon tog vremena budu 

zatvoreni. Apeliram da se preko Općine obavijesti policija i stave se ophodnje jer se voze i po 

igralištu u krug. Imali smo prije u Općini od policije izvještaj o kriminalitetu i ne znam da li to 

sad postoji. 

 ZDRAVKO TUBA – problem je ozbiljan i svi smo ga jako dobro svjesni, na žalost 

mislim da tu Općina nema što. Svako je odgovoran za svoju djecu, a ako si svjedok ako se 

nešto dogodi moraš zvati policiju koji poziv je potpuno anoniman i oni ne smiju davati tvoje 

podatke ne budemo mi u Općini imali dežurstva da bi zvali. To je veliki problem, ali nije 

Općina ta koja ga mora rješavati.  

 Zlatko Senjan napušta sjednicu u 11,48 sati, sjednici je prisutno 8 vijećnika. 
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 OPĆINSKI NAČELNIK – jučer sam zvao Matu Gregurića i Danijelu isto da ih 

angažiram jer su oni komunalni izvidnici i da se oni na večer angažiraju kako bi to pratili. Oni 

znaju kamo se dalje prosljeđuju nepravilnosti koje imamo i to je na njima da riješe. Dakle oni 

će biti zaduženi da dežuraju par dana i da to riješe, a možete i njima dojaviti ako što čujete i da 

dođu i upozore institucije dalje koje su tu mjerodavne da to sankcioniraju. 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 11.51 sati. 

 

KLASA: 021-05/20-01/4 

URBROJ: 2137/17-07-20-3 

Molve, 19. lipnja 2020. 

 

 

            ZAPISNIČAR:     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
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Svi usvojeni tekstovi Odluka i drugih akata sastavni su dio ovog Zapisnika. 

 

 

 




