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ZAPISNIK 

sa 39. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 15. rujna 2020. godine 

 

 

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

Sjednica  je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/6, URBROJ: 2137/17-01-20-1 od 10. rujna 2020. 

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. Zdravko Tuba, 

3. Valentina Kopričanec, 

4. Spomenka Žufika, 

5. Mirko Paša, 

6. Zlatko Vargić,  

7. Stjepan Fosić, 

8. Stanko Molnar, 

9. Franjo Andrašić. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Katica Kapić, 

2. Zlatko Senjan. 

 

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, 

4. Karolina Franjo, pročelnica u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve 

 

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

39. sjednice Općinskog vijeća nazočno 09 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 38. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 38. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9  glasova „ZA“  usvojilo zapisnik sa 38. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

 Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 
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DNEVNI RED 

1. Razmatranje i donošenje suglasnosti na: 

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

 2020. godine, 

1.2. Polugodišnje Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja 

do 30. lipnja 2020. godine, 

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

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, 

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na polugodišnje financijske 

izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2020. godinu, 

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

zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje 1. lipnja do 31. kolovoza 2020. godine,   

5. Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za mlade na 

području Općine Molve u 2020. godini, 

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

Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom 

u vlasništvu Općine Molve za 2019. godinu, 

8. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

  

 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda sa točkom "Razmatranje i 

donošenje Zaključka o darovanju nekretnine u k.o. Molve Samostanu Uznesenja Blažene Djevice Marije 

– Molve" i napomenuo da su materijali za točku s kojom predlaže nadopunu dnevnog reda priloženi na 

stolu i predani svakom vijećniku. 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći dnevni red s dopunjenom točkom 

DNEVNI RED 

 

1. Razmatranje i donošenje suglasnosti na: 

1.1.  Polugodišnje Financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2020.  

godine, 

1.2.  Polugodišnje Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2020.  godine, 

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

od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, 

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na polugodišnje Financijske izvještaje 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2020. godinu, 

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe 

Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2020. godine, 

5. Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za mlade na području 

Općine Molve u 2020. godini, 

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

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Molve za 2019. godinu, 
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8. Razmatranje i donošenje Zaključka o darovanju nekretnine u k.o. Molve Samostanu Uznesenja 

Blažene Djevice Marije – Molve, 

1. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 9 glasova "ZA" usvojilo dopunjeni Dnevni red. 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje suglasnosti na: 

 Polugodišnje Financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje  

1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine 

Polugodišnje Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje  

od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine 

  

Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 MARINA DŽINIĆ – u materijalima ste primili polugodišnje financijske izvještaje koji 

obuhvaćaju dva izvještaja. To je izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima i 

izvještaj o obvezama, a dodatak tim izvještajima su i bilješke koje se detaljno pozivaju na pojedine 

pozicije iz izvještaja o prihodima i rashodima i izvještaja o obvezama što se odnosi na najznačajnije 

stavke koje imaju najveća odstupanja koja su detaljnije objašnjena kroz bilješke. Prvenstveno bih se 

dotaknula rezultata poslovanja sa 31.12.2019. godine kada je Općina Molve u svojim financijskim 

izvještajima iskazala negativan rezultat poslovanja od 1.911.167,11 kn što je prvenstveno bila posljedica 

iskazivanja značajnih rashoda za nabavu nefinancijske imovine jer smo imali velikih projekata. To je 

bila gradnja reciklažnog dvorišta gdje su rashodi po tom projektu bili realizirani i iskazani za 2019. 

godinu, ali zahtjeve za nadoknadu sredstava podnijeli smo ove godine što znači da su sredstva sa osnove 

pomoći i zahtjeva za nadoknadom sredstava na temelju izvršenog plaćanja podneseni i uplaćeni ove 

godine. To je u konačnici rezultiralo sa iskazivanjem pozitivnog rezultata poslovanja za prvih šest 

mjeseci 2020. godine u iznosu od 1. 016.947,08 kn kao i realizacija prihoda i primitaka u iznosu od 

6.493.422,28 kn, te rashodi i izdaci koji iznose 5.476.475,20 kn. Najznačajniji izvor financiranja koji je 

iskazan u ovih prvih šest mjeseci je zapravo  ostvarenje pomoći i on iznosi 1.857.342,48 kn, a to su po 

projektu program „Zaželi“, sredstva uplaćena od Općine Kalinovac u iznosu od 91.746,99 kn, zatim 

vezano uz energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića dobili smo bespovratna sredstva u iznosu od 

73.995,82 kn i projekt građenje reciklažnog dvorišta gdje je za prvih šest mjeseci sukladno predanim 

zahtjevima realizirano 1.319.384,57 kn. Vezano za naš projekt ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta 

nakon dugo očekivanog podnesenog zahtjeva Agenciji za plaćanja u poljoprivredi uspjeli smo onih 50% 

po završetku ostvariti tako da su nam uplaćena sredstva u iznosu od 372.215,10 kn. Drugi najznačajniji 

izvor financiranja,  to je naša renta i ona je za prvih šest mjeseci ostvarena u iznosu od 1.924.832,00 kn 

što je za cca 22,28% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.  

 Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik otvara raspravu. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – izvršenje proračuna za prvih šest mjeseci 2020. godine je kao što ste 

čuli, koliko toliko pozitivno i idemo u smjeru održivosti i opstojnosti Općine, te da i dalje nastavimo 

kako je to bilo ovih svih godina koje smo imali do sada. Želja mi je da i dalje imamo ovako velike 

projekte,  ali to je malo problem sa projektima. Vidite da smo uspjeli ove godine povući sredstva i nadam 

se da budemo i dalje tako uspijevali. Možete se javiti kako bi mogli raspraviti ako ima kakvih nedoumica 

ili pitanja, volio bih da se zna i da na taj način diskutiramo, a što se tiče pada rente vidimo da tu više 

neće biti od fiskalne decentralizacije i poravnanja i na taj način funkcioniramo tako da se nadam da će 

se što se tiče rente u dogledno vrijeme promijeniti. Međutim za sada je takva situacija najviše radi 

COVID-a jer je cijena plina niska što je sve rezultiralo tolikim padom prihoda proračuna bez obzira što 

je i manja proizvodnja.  Opet je to na tragu velike svjetske krize koja je i nas zahvatila te se nadam da 

to neće dugo potrajati. 

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

 Pod točkom 1.1.  Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“, 1 glasom

 "PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“ donijelo 
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Polugodišnje Financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2020. 

godine 

 

 MARINA DŽINIĆ – konsolidirani financijski izvještaji obuhvaćaju našeg korisnika Dječjeg 

vrtića „Pčelica“ Molve  i mi smo Odlukom o izvršavanju proračuna za 2020. godinu donijeli da korisnik 

ne mora vlastite prihode koje ostvaruje uplaćivati u Proračun već ih koristi za vlastite rashode poslovanja 

i vlastite rashode za nabavu nefinancijske imovine. Dotaknula bih se podatka koliko je sredstava 

uplaćeno na račun Dječjeg vrtića od strane Općine Molve za ovih prvih šest mjeseci, a to je iznos od 

594.906,02 kn. Ono što je vrtić uspio realizirati to su uplate roditelja u iznosu od 55.064,20 kn i sredstva 

od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja  i sporta u iznosu od 5.440,00 kn koja su uplaćena temeljem 

Odluke o sufinanciranju roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske 

nacionalne manjine za razdoblje od 01. siječnja do 31. srpnja  2020. godine. Vrtić je za prvih šest mjeseci 

ostvario negativan rezultat poslovanja u iznosu od 55.891,42 kn, a ako gledamo konsolidirani financijski 

izvještaj poslovanja vrtića i Općine kao cjeline onda je konsolidirani rezultat poslovanja na dan 30. 

lipnja manjak od 3.148.159,16 kn. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

 Pod točkom 1.2.  Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“, 1 glasom 

 "PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“ donijelo 

Polugodišnje Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2020. godine 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Molve za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 MARINA DŽINIĆ – u materijalima ste dobili obrazloženje i izvršenje plana razvojnih programa 

za prvih šest mjeseci 2020. godine. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna ukazuje na poslovanje 

kao konsolidiranog financijskog izvještaja Općine Molve koje obuhvaća i dječji vrtić što sam obuhvatila 

s točkom 1. pa se sad ne bih ponavljala.  

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

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

1 „SUZDRŽAN“ donijelo 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2020. godine 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na polugodišnje financijske izvještaje 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2020. godinu 

 

 ZDRAVKO TUBA – uvodno obrazloženje smo već čuli pod točkom 1. tako da nije potrebno 

dodatno obrazlaganje. Otvaram raspravu po ovoj točki. 

 Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik daje točku na donošenje 
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 Pod točkom 3.  Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 1 

„SUZDRŽAN“ donijelo 

Zaključak o davanju suglasnosti na polugodišnje financijske izvještaje  

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2020. godinu 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske 

zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje 1. lipnja do 31. kolovoza 2020. godine 

 

 ZDRAVKO TUBA – u materijalima ste vidjeli da nije bilo korištenja sredstava proračunske 

zalihe Proračuna Općine Molve za navedeno razdoblje stoga nema potrebe za raspravom i dajem na 

donošenje ovaj zaključak. 

 

 Pod točkom 4.  Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“  

donijelo 

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine 

Molve za razdoblje 1. lipnja do 31. kolovoza 2020. godine 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za mlade na 

području Općine Molve u 2020. godini 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – radi se o donesenom programu kojeg smo imali u četvrtom mjesecu 

ove godine i to je program na tragu da se što više pomogne mladim obiteljima s područja Općine. Imamo 

dosta korisnika svake godine tako da bi htjeli proširiti i na one koji nisu kupili već su stekli nekretninu 

te da mogu koristiti program. To je na neki način veća pomoć te moj i naš prijedlog da se pomogne 

našim mještanima pogotovo mladima. Daje se iznos od 25 tisuća kuna godišnje što nam je glavna 

intencija pomoći mladima, zadržati ih posebno sada kada su teška vremena i ako će tu imati nekretninu 

još će ih više vezati. Veseli me i to što u vrtiću imamo 25-ero djece koja bi sljedeće godine krenula u 

prvi razred i to je pokazatelj rezultata ovih mjera i daj Bože da to uspijemo zadržati i dalje. 

 Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

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

donijelo 

Program o izmjenama i dopunama Programa mjera za mlade na području Općine Molve u 

2020. godini 

 

Točka 6. 

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

Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – izvješće ste dobili u materijalima i ima ga na desetak stranica što 

znači da se je i nešto radilo, radilo se je puno što se možda toliko ne vidi, ali evo što je napravljeno sve 

tu piše i mi stojimo iza toga te se nadam da budete ovo izvješće prihvatili. Ako treba kakvih pojašnjenja 

i informacija tu smo da pojasnimo. 
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 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

Pod točkom 6.  Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 1 

„SUZDRŽAN“ donijelo 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Molve za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2020. godine 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Molve za 2019. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 PROČELNICA – prošle godine smo prvi puta donijeli Plan upravljanja imovinom za Općinu 

Molve što nam je bilo naloženo Zakonom o upravljanju državnom imovinom. Tim zakonom također je 

propisano da nakon što se donese Plan upravljanja imovinom se do 30. rujna sljedeće godine  podnese 

izvješće. Vidjeli ste izvješće koje je detaljno napravljeno jedino što mogu istaknuti je da je najvažnije 

bilo to što smo pokušavali prodati Novi Vinodolski i riješili smo zemljišno knjižno stanje nekih 

nekretnina u zemljišnim knjigama. 

 Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

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

donijelo 

Odluku o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu  

Općine Molve za 2019. godinu 

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o darovanju nekretnine u k.o. Molve samostanu Uznesenja 

Blažene Djevice Marije – Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – radi se o nekretnini koju je županija još 2015.-2016. godine darovala 

Općini Molve i koja još nije prenesena, ali ravnatelj će otići to potpisati da se prenese na Općinu. Na taj 

način budemo ovu nekretninu mogli darovati našem Samostanu Uznesenja Blažene Djevice Marije za 

naš projekt „Punina života“ kojeg treba početi gradnja početkom iduće godine. Još imamo dva mjeseca 

prostora da riješimo građevinsku dozvolu. Ovo je zemljište potrebno da bi navedena čestica dobila prilaz 

i sada se ustanovilo da to treba prenesti što do sada nije bio slučaj. Županija je česticu 12/1 – zemljište, 

prenesla sa škole na Samostan za gradnju pastoralnog centra, a projekt je od velikog značaja za Općinu 

Molve u 2020. godini. Mislim da je svima jasno da taj dio zemljišta nije bitan za nas, ali jako je bitan za 

provedbu ovog projekta i s toga predlažem da se to izglasa. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 STJEPAN FOSIĆ – htio bih vam dati do znanja da taj put gore je i Fosić poklonio crkvi tako 

da znate ja nisam protiv tog projekta, ali puta sam ja poklonio gdje je asfalt. Želim da to znate kako ne 

bi mislili da je Fosić protiv toga. 

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

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

Zaključak o darovanju nekretnine u k.o. Molve samostanu  

Uznesenja Blažene Djevice Marije – Molve 
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Točka 9. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 ZDRAVKO TUBA – obavijestio bih vas da je preminuo naš sumještanin Vlado Popec koji je 

bio istaknuti član u društvu, član Mjesnog odbora Gornja Šuma, predsjednik DVD-a Gornja Šuma i 

jedna vedra i pozitivna osoba, a svima nama će to biti veliki gubitak. Sprovod je danas u 15 sati pa 

pozivam sve koji mogu da dođu kako bi mu odali počast. 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 10.30 sati. 

 

KLASA: 021-05/20-01/6 

URBROJ: 2137/17-07-20-3 

Molve, 15. rujna 2020. 

 

           ZAPISNIČAR:                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Karolina Franjo, mag.iur.                     Zdravko Tuba 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 




