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 ZAPISNIK 

sa 40. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 10. studenog 2020. godine 

 

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

sastanke. Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/7, URBROJ: 2137/17-01-20-1 

od 5. studenog 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. Katica Kapić, 

3. Zdravko Tuba, 

4. Valentina Kopričanec, 

5. Spomenka Žufika, 

6. Mirko Paša, 

7. Stjepan Fosić, 

8. Franjo Andrašić 

9. Zlatko Vargić. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Stanko Molnar, opravdano odsutan, 

2. Zlatko Senjan. 

 

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. Lea Tot, vježbenica Općine Molve. 

  

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

na početku 40. sjednice Općinskog vijeća nazočno 9 članova Općinskog vijeća te da Vijeće 

može pravovaljano odlučivati.  

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

zapisnik sa 39. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 39. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 39. sjednice 

Općinskog vijeća. 
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 Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

 

 

D N E V N I  R E D  

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

2023. godinu s Planom razvojnih programa, 

2. Razmatranje i donošenje Poslovničke odluke o dopunama Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Molve, 

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg 

vrtića ''Pčelica'' Molve za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu, 

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

Molve, 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u 

vlasništvu Općine Molve, k.o. Novi Vinodolski, 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u 

vlasništvu Općine Molve – Seline, 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja 

javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada na području Općine Molve, 

8. Razmatanje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za izmjene i dopune Cjenika 

javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada te usluge povezane s javnom uslugom s područja Općine Molve, 

9. Razmatranje i donošenje Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine 

Molve za razdoblje od 2021. do 2024. godine, 

10. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. rujna do 31. listopada 

2020. godine, 

11. Razmatranje i donošenje Odluke o produljenju važenja Programa ukupnog razvoja Općine 

Molve 2015.-2020. godine, 

12. Razmatranje i donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja 

prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić ''Pčelica'' Molve, 

13. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Ugovore o služnosti za 

Izgradnju sustava aglomeracije Molve-preostali dio, 

14. Pitanja  i prijedlozi vijećnika. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s  9 glasova „ZA“  usvojilo predloženi Dnevni red. 
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Točka 1. 

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

i 2023. godinu s Planom razvojnih programa 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – do 15.11. je obaveza da načelnik podnese prijedlog 

Proračuna za iduću godinu tako da danas možemo predstaviti smjernice koje smo zacrtali, od 

samih zaposlenika pa do predstavnika udruga i ostalih vlasti s područja Općine Molve. Na 

vama je da predložite odnosno dadete amandmane kroz iduća naredna dva tjedna i da se na taj 

način planira Proračun Općine Molve za 2021. godinu i projekcija. Ovo nije Proračun HSS-a 

niti Zdravka Ivančana već je to Proračun Općine Molve i mislim da je svakom žitelju stalo da 

se najbolje upravlja i vodi Općina s onim financijskim sredstvima koja su dostatna. Marina 

vam bude sve iščitala po pozicijama da se ja ne ponavljam jer je ovaj Proračun nastavak svega 

onoga što smo do sada radili.  

 MARINA DŽINIĆ – za proračunsku 2021. godinu planirana su sredstva od 

24.053.267,00 kuna, proračunska 2022. godina planirana je u iznosu od 18.209.069,00 kuna 

dok je proračunska 2023. godina planirana u iznosu od 15.104.137,00 kuna. Sukladno 

uputama Ministarstva financija projiciran je poslovni rezultat koji će se prenijeti iz prethodne 

godine u naredne 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godine, a to je manjak od cca 3,5 

milijuna kuna i on se pokriva kroz 2022. i 2023. godinu gdje je također projiciran i uključen 

manjak Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve u iznosu od 55.000,00 koji se pokriva u 2021. godini. 

Najznačajniji izvor financiranja koji je prikazan kroz Proračun za 2021. godinu čine prihodi 

od nefinancijske imovine cca 8,9 milijuna kuna, a u taj iznos ulaze sljedeće vrste prihoda: 

renta, naknada za koncesiju, naknada HAKOM za služnost i prihodi od zakupa zemljišta za 

odlaganje i zbrinjavanje građevinskog otpada. Drugi najznačajniji izvor financiranja čine 

prihodi od poreza planirani u iznosu 4.380.200,00 kn, od čega su sredstva fiskalnog 

izravnanja planirana unutar poreza na dohodak do 3.009.700,00 kn, porez na imovinu 

179.600,00 kn (porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na promet 

nekretnina) te porez na robu i usluge 31.900,00 kn (porez na potrošnju alkoholnih i 

bezalkoholnih pića, uplata duga po osnovi poreza na tvrtku). Pomoći od Hrvatskih voda 

planirane su u iznosu 3 milijuna kuna po osnovi projekta „Aglomeracije Molve“ i to 

konkretno sljedećeg: sufinanciranje 80% investicije  izgradnje kolektora za UPOV (ukupna 

investicija iznosi 2,5 milijuna kuna koja se proteže kroz dvije godine; počevši od 2021.godine 

za što je planirano 1.250.000,00 kuna te ostatak 2022. godine u istom iznosu 1.250.000,00 

kuna. Sufinanciranje 80%  investicije izgradnje kanalizacijske mreže u Poslovnoj zoni 

Brzdeljeva (ukupna investicija iznosi cca 2 milijuna kuna kroz dvije godine počevši od 2021. 

godine u iznosu 1 milijun kuna i 2022. godine u istom iznosu od 1 milijun kuna). 

Sufinanciranje 80% investicije produžetka kanalizacijske mreže u Marijanskoj ulici (Sigečec) 

te Đurđevačkoj ulici u iznosu 1.2 milijuna kuna (ukupna investicija planirana je cca 1,5 

milijun kuna u 2021. godini). Planirana su sredstva dugoročnog kredita za rekonstrukciju 

zgrada u Novom Vinodolskom (uređenje i opremanje) u iznosu 4 milijuna kuna. Općina će 

morati ishoditi suglasnost Vlade za zaduživanje uz uvjete otplate kredita na 10 god. i poček  

otplate 1. god. od dana iskorištenosti kredita te provesti postupak javne nabave. Očekuje se da 

bi projekt mogao krenuti sredinom 2021.godine uz iskorištenje kredita od 2,5 milijuna kuna 

za rekonstrukciju  te 2022. godine nastavak projekta uz realizaciju od 1,5 milijuna kuna. 
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Shodno navedenom, planirana je otplata kredita počevši od kraja 7 mjeseca 2023. godine (za 

2023. otplata 6 rata u ukupnom iznosu 229.100,00 kn). Pomoći iz državnog proračuna 

temeljem prijenosa EU sredstva planirana su u iznosu 1.986.048,00 kn i to temeljem 

sljedećeg: prijave na natječaj za projekt „Energetska obnova doma u Gornjoj šumi“, ukupna 

vrijednost investicije planirana je cca 2 milijuna kuna uz 85% sufinanciranje iz EU fondova 

što iznosi 1.7 milijuna kuna. Projekt „Punina života“ za 100% sufinanciranje nabave 

transportnog vozila za prijevoz korisnika cjelodnevnog boravka, trošak plaće djelatnika koji 

sudjeluje u projektu (40% radnog vremena) te neizravni trošak. Ukupno za 2021. godinu 

226.748,00 kuna.  Razdoblje provedbe projekt je do 2. svibnja 2023. godine, modernizacija 

rasvjete glavnog nogometnog igrališta s ciljem smanjenja potrošnje el. energije uz zamjenu 

reflektora LED tehnologije. Ukupna investicija planirana je cca 70.000,00 kn uz 80% 

financiranje EU tj. 56.000,00 kn prijavom na natječaj iz fondova EU. Prihodi od komunalne 

naknade i doprinosa planirani su u iznosu 1.021.500,00 kn. Planirani je prihod od prodaje 

zemljišta u Selinama 450.000,00 kn, sredstva će biti namjenski iskorištena za nabavu laptopa 

za rad predstavničkog tijela i radnih tijela Općine Molve u iznosu 50.000,00 kuna (10.000,00 

kuna osigurano je iz prihoda rente), otplatu dijela godišnje glavnice kredita Erste banci u 

iznosu 54.800,00 kn te dio rashoda po osnovi održavanja javnih površina u iznosu 345.200,00 

kn. Od ostalih prihoda izdvojio bih sljedeće: prihodi od pruženih usluga 25.000,00 kn 

temeljem ugovora sa Hrvatskim vodama za vođenje i naplatu vodne naknade, prihod od 

šumskog doprinosa 42.500,00 kn, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 22.200,00 kn, 

prihodi vrtića s osnove uplate roditelja za sufinanciranje smještaja djeteta u vrtiću 210.000,00 

kn, pomoći Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 550.000,00 kn, ostale pomoći 

294.810,00 kn (Koprivničko- križevačke županije, općina Novo Virje i Ferdinandovac, HZZ 

za javne radove i stručno osposobljavanje ). Planirani rashodi  godišnje prema specifikaciji 

odnose se na:                    rad predstavničkog tijela, radnih tijela i povjerenstava (sjednice, 

odbori) 141.800,00 kn, lokalni izbori 139.500,00 kn, kupnja udjela u glavnici trgovačkog 

društva 10.000,00 kn, nabava opreme – laptopa za rad članova predstavničkog tijela i radnih 

tijela Općine Molve 60.000,00 kn, trošak plaće općinskog načelnika uključujući trošak 

prijevoza na posao i s posla 236.960,00 kn, naknada troškova zamjeniku općinskog načelnika 

47.700,00 kn, trošak plaće radnika Jedinstvenog upravnog odjela 718.520,00 kn , prava na 

isplatu primitaka po osnovi naknada,nagrada, potpora i otpremnina radnicima 110.500,00 kn, 

pravo na isplatu prijevoza sa posla i na posao radnika Jedinstvenog upravnog odjela te loko 

vožnja 66.600,00 kn, premije osiguranja općinske imovine 28.300,00 kn, administrativne 

usluge i priprema dokumentacije za fondove EU koje fakturira Selsko komunalno društvo 

150.000,00 kn, održavanje službenog vozila (gorivo, dijelovi, usluga) 21.500,00 kn, električna 

energija i plin za zgrade u vlasništvu općine 286.200,00 kn, električna energija i održavanje za 

javnu rasvjetu 283.500,00 kn, održavanje zgrade dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 20.000,00 kn, 

opskrba vodom, dimnjačarske usluge 25.000,00 kn, Program ukupnog razvoja Općine Molve 

za 2021. – 2026. godinu 70.000,00 kn, otplata postojećeg dugoročnog kredita 332.100,00 kn, 

financiranje rada i djelovanja sustava civilne zaštite 82.700,00 kn, pomoć Selskom 

komunalnom poduzeću Molve d.o.o. 350.000,00 kn, sufinanciranje rada Turističke zajednice 

područja „Središnja Podravina“ 30.000,00 kn, sufinanciranje rada poljoprivrednog redara 

24.000,00 kn, održavanje cesta i kanala oborinske odvodnje (izvanredno održavanje cesta, 

nabava soli, kamenčića i šljunka, malčiranje, zimska služba, održavanje kanala), uređenje 

okoliša u naselju Repaš 150.000,00 kn, održavanje javnih površina i groblja  931.600,00 kn 

(od čega uređenje okoliša u naselju Repaš 150.000,00 kn; rekonstrukcija rasvjete nogometnog 



5 
 

igrališta u Dravskoj ulici, održavanje zelenih otoka 70.700,00 kn; uređenje groblja u naselju 

Molve 50.000,00 kn; izrada informativnog panoa mjesnog groblja Molve nabava hladnjaka za 

mrtvačnicu, nabava pametne klupe, nabava betonskih zdenaca, implementacija sustava za 

upravljanje grobljima u naseljima Molve i Repaš te uz redovito održavanje istog, čišćenje i 

košnja javno zelenih površina, nabava sadnica, repromaterijala, održavanje dječjih igrališta), 

redovito komunalne usluge – iznošenje i odvoz smeća te usluga mobilnog reciklažnog  

90.200,00 kn, gospodarenje reciklažnim dvorištem 150.000,00 kn, obnova tribina na igralištu 

30.000,00 kn, sufinanciranje troškova za rad gerontodomaćica 80.000,00 kn, redovno 

poslovanje proračunskog korisnika sukladno Financijskom planu za 2021. godinu 

1.603.870,00 kn, pokriće manjka prihoda proračunskog korisnika prenesenog iz prethodne 

godine 55.000,00 kn. Što se tiče subvencija one se odnose na slijedeće:  

Legalizacija objekata i projektne dokumentacije 30.000,00 kn 

Poticanje razvoja pčelarstva uz sufinanciranje pčelinjih zajednica 30.000,00 kn 

Kamate na kredite trgovačkim društvima i obrtnicima 40.000,00 kn 

Kamate na kredite poljoprivrednicima 50.000,00 kn 

Umjetno osjemenjivanje goveda 100.000,00 kn 

Obrtnicima za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja 30.000,00 kn 

Najam poslovnog prostora obrtnicima 30.000,00 kn 

Poljoprivrednicima za okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta 100.000,00 kn 

Poljoprivrednicima, obrtnicima, trgovačkim društvima za asfaltiranje kolnih prilaza 70.000,00 

kn te građanima 30.000,00 kn 

Kapitalna ulaganja u  kupnju mehanizacije i opremanje poljoprivrednicima, obrtnicima i 

trgovačkim društvima 300.000,00 kn 

Osiguranje usjeva, nasada i stoke 15.000,00 kn 

Edukacija i stručno osposobljavanje za rad na gospodarstvu 10.000,00 kn 

Pomoći za novorođeno dijete 53.000,00 kn 

Sufinanciranje odvoza otpada smeća mještanima 21.600,00 kn 

Nabava radnih bilježnica /udžbenika 40.000,00 kn 

Prehrana učenika 30.000,00 kn 

Troškovi putovanje učenika za izlet i maturalac 10.000,00 kn 

Usluge plaćanja naknade za obradu računa (Hrvatska pošta d.d. ) 7.000,00 kn 

Program za mlade 50.000,00 kn 

Pomoći učenicima i studentima za obrazovanje 372.500,00 kn. 

Planirane su investicije i ulaganja koje se odnose na slijedeće: 

Dodatna ulaganja na društvenim domovima Molve Grede, Repaš 50.000,00 kn 

Uređenje i opremanje zgrade u Novom Vinodolskom putem dugoročnog kredita  od 4 

milijuna kn od čega u 2021. godini iskorištenost kredita 2,5 milijuna  

Izgradnja glavne kanalizacijske mreže u poslovnoj zoni Brzdeljeva 2 milijuna kn, od čega 

2021. realizacija 1 milijun i 2022. realizacija 1 milijun uz sufinanciranje Hrvatskih voda 80% 

kroz obje godine 

Produžetak kanalizacijske mreže u Marijanskoj ulici (Sigečec) i Đurđevačkoj ulici 1,5 milijun 

kn uz sufinanciranje Hrvatskih voda 80% - cijela investicija tereti Proračun 2021. godine 

Izgradnja novog kolektora za UPOV 2,5 milijuna kn. S obzirom da bi investicija obuhvatila 

2021. i 2022. godinu  uz sufinanciranje 80% Hrvatskih voda prikazan je projekt kroz dvije 

godine financiranja i to 2021. godine 1.250.000,00 kn te 2022. g. u istom iznosu  

Priprema i asfaltiranje centra u Molvama 150.000,00 kn 



6 
 

Gradnja staze od Doma zdravlja prema galeriji 100.000,00 kn 

Izgradnja nogostupa u Ulici braće Novakovića  280.000,00 kn od čega 50%  sufinancirano 

sredstvima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, 25% općina Molve i 25% 

proračun Koprivničko-križevačke županije 

Javna rasvjeta u Ulici braće Novakovića 170.000,00 kn od čega 50% sufinancirano 

sredstvima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, 25% Općina Molve i 25% 

Proračun Koprivničko-križevačke županije 

Izgradnja nogostupa u Đurđevačkoj ulici 250.000,00 kn od čega 50% sufinancirano 

sredstvima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, 25% Općina Molve i 25% 

proračun Koprivničko-križevačke županije 

Izgradnja nogostupa u Marijanskoj ulici (Sigečec) 300.000,00 kn od čega 50% sufinancirano 

sredstvima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, 50% Općina Molve 

Javna rasvjeta u Marijanskoj ulici (Sigečec) 100.000,00 kn od čega 50% sufinancirano 

sredstvima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, 50% Općina Molve 

Glavni projekt energetske obnove doma Gornja šuma 40.000,00 kn te energetsko certificiranje 

istog 10.000,00 kn, energetska obnova doma u Gornjoj Šumi 2 milijuna kuna od čega 15% 

sufinancirano sredstvima Općine Molve, a 85% EU fondovi  

Transportno vozilo za prijevoz korisnika cjelodnevnog boravka u sklopu projekta „Punina 

života“ (100% pokriveno iz EU sredstava)  

Gradnja/nabava starinske kuće uz opremanje iste za status etno kuće 100.000,00 kn  

Klizna ograda na reciklažnom dvorištu 11.000,00 kn. 

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu po prvoj točci. 

 

 STJEPAN FOSIĆ – sve je to lijepo i bajno, a to sve slušamo od 2013. godine i od 

toga neće biti ništa i valjda je netko toga svjestan. Ne znam tko predlaže takve prijedloge i tko 

vam ih daje i da li se savjetujete sami ili negdje u gostioni. Obaveze od 4.100.000,00 kn se 

prevlače, 2,5 milijuna po tekućem ono što ste dignuli, djeci ste dvije godine maknuli. Da li ste 

vi svjesni što radite? Čekate Europske fondove, od Hrvatskih voda za staze u Đurđevačkoj i u 

Sigečecu za kanalizaciju. Za to je u 2013. godini bilo novaca  u proračunu, Medvrti stoje, to je 

sramota za sve nas koji tu sjedimo. Ja sam za sve akcije, idemo raditi, ali kako jer mi smo 

gotovi. Gora je situacija nego kada je Kolar bio, dvije tri godine ne plaćate ljudima račune, 

nije Općina Ivančana i HSS-a stavite papire na stol da vidimo kome smo dužni. Nije dobro jer 

bude sve isplivalo na vidjelo pa ćete vidjeti što se bude dogodilo. 400 tisuća je mjesečni 

prihod, idu plaće i ostalo, a da prodate i Vinodolski i sve opet smo na nuli i tko bude vraćao 

kredita od 5.800.000,00 kn plus kamata. Načelnik iskorištava vijeće da bude ono krivo i 

vijeće nije izglasalo da se ide u minus, novaca nema od 2013. godine. Tako je i Kolar radio 

„pral“ se je na vijećnike i svi budemo išli na Državno odvjetništvo. Sada budete u 12 mjesecu 

digli ruke po svim stavkama od ove godine, načelnik od svih radi budalu ako shvaćate što ja 

govorim. To ne mogu podržati i mislim da to neispravan čovjek bude podržao jer to nije 

stvarnost. Oprostite mi što stalo pričam jedno te jedno, ali govorim istinu. Budete vidjeli u 12 

mjesecu kada bude kraj godine gdje se mora poravnati Proračun i vi svi budete digli ruke, tko 

kome laže, ja nisam to obećao niti budem glasao, obećao vam je Zdravko i sada budete svi 

digli ruku, nula nula. Ljudi mi dalje više ne možemo. Stavimo se u okvire i dajte da vidimo 

kome smo sve dužni. Stavi tu Općinu na nulu da vidimo kud dalje možemo. Nemam potrebu 

za odgovorom i nemojte se zamarati, ja to ne budem podržao, a vi si glasajte.  
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 ZDRAVKO TUBA – zahvaljujem g. Fosiću na njegovoj istini i podsjećam da pod 

ovom točkom nema glasanja, a načelnik se je javio za riječ. 

  

 Sjednicu u 10.27 sati napušta Stjepan Fosić. Sjednici je prisutno 8 od 9 vijećnika. 

  

 OPĆINSKI NAČELNIK -  hvala g. Fosiću i opet bježi jer ne želi čuti, a on ima 

pravo govoriti svoju politiku kojom se bavi dugi niz godina, jedanput je nešto uspio pa smo 

vidjeli kako je ta Općina završila. Sa 20 milijuna Proračuna bile su obaveze s 31.12.2012. oko 

3,6 milijuna znači mi smo sad još manje od toga, mi jesmo na nuli. Znači g. Fosić je pokazao 

svojim radom i šteta što svaki put pobjegne van ne znam da li se boji istine ili činjenice ili se 

želi samo baviti politikom da uđe u zapisnik da on može u selu pričati i mahati, neka me 

demantira ako nije tako, ali pustimo sada to. To je prošlo vrijeme što je bilo, bilo je idemo 

dalje. Mi planiramo proračun (vjerojatno to g. Fosić ne zna) na prihodima iz prošle godine. 

Sjećamo se da je 2013. godine bio pad Proračuna oko 5 milijuna kuna, a u roku šest mjeseci je 

opet taj Proračun pao i mi smo završili sa milijun kuna plusa. Radi se o tome da je sve to 

dobro bilo planirano, ali bio je pad Proračuna 2014. god. od 10 milijuna, iduće godine je bio 

13 milijuna, a uvijek planiraš na prošlu godinu. Nismo mogli znati da ove godine bude pad 

Proračuna za nekih 2,5 milijuna kuna u odnosu na 2019. godinu, ali ta korona je cijenu plina 

srozala skroz dolje, manje su proizvodnje, a nitko neće reći da je ove godine porasla renta 

30% i nitko ne govori o tome da nam MOL ne daje nikakve izvještaje koliko se proizvodi i da 

mi jedinice lokalne samouprave na znamo ništa. Jedino zna županija koja također trpi veliki 

pad kao i općine. Trebamo raspolagati s čime imamo i raditi planski, iskoristiti više EU 

fondove da se to napravi najbolje što se može. Najveći problem je politikanstvo koje nema 

kraja, znači podmetanje dugovanja, postoje dugovanja viša od 60 dana, ali sve se rješava kako 

nam financije dozvoljavaju i koliko je moguće rješava se. Svi radovi koji su napravljeni 

plaćeni su, svi do jednoga po izvedenim situacijama, automatski se plaćaju i isto je krivo 

rečeno da se ne plaća. Riješili smo pročistač koji je 2009. isključen  i riješen je kroz godinu 

dana, doduše trebalo je tu  dosta pregovora s Hrvatskim vodama da bi to mogli iskoristiti i da 

bi došli do situacije da se poslovne zone stave u funkciju gdje sa Đurđevačkom i Marijanskom 

imamo velikih problema jer se je sve radilo po svojem nahođenju i ništa se nije radilo po 

papirima. Medvrti koji su danas spomenuti imamo poziciju u Proračunu što je jedan veliki 

problem jer ide dalekovod i jaka struja te su nestručno napravljeni radovi prije toga, treba 

polagati nove cijevi kroz koje će se provlačiti kablovi i tu su veliki novci otišli u vjetar. Sada 

mi to moramo ispravljati. To ne želi nitko slušati samo želi podmetati pa mi bi mogli dati 200-

300 tisuća kuna HEP-u neka sve  naprave, ali mi taj novac nemamo i moramo iskoristiti 

fondove da se što više novaca povuče i da to uredimo. Bili ste svi vijećnici u Vinodolskom i 

rekli ste ne to "rastrajhati" što jako cijenim i nismo bili na tom tragu nego idemo nešto 

napraviti. Danas namjerno idemo s prodajom te nekretnine da vidimo možda zbilja netko želi 

to kupiti. Tamo je uloženo oko 1.700.000,00 kn i bilo je rečeno da se uloži u staru zgradu, a 

mi bi išli u neku projekciju da se cijela unutrašnjost uredi da se sruše zidovi i napravi starački 

dom pa idemo to riješiti u siječnju-veljači kada bude gotov projekt jer sam svjestan da se to ne 

bude prodalo. Volio bih da se to proda, ali ne da novac potrošimo jer mi od prvog dana 

vodimo odgovorno Općinu na način da s financijama koje imamo raspolažemo na najbolje 

mogući način, zakonski. Svjesni smo da tamo može biti samo hostel, a ako hostel nema 80 

ljudi dnevno nije isplativo, a starački domovi su velika potreba i Vinodolski je prilika da to 

napravimo. 
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 Na sjednicu se vraća Stjepan Fosić u 10.36 sati, sjednici je prisutno 9 od 9 vijećnika. 

Tu je i dom Gornja Šuma gdje je slučajno Marina rekla starački dom, ne bude tamo starački 

dom, u planu je da se napravi energetska obnova kako bi ga koristili vatrogasci i svi mještani, 

a na vama vijećnicima je da dajete ideje i prijedloge jer sve uvažavamo, uvažili smo i ceste 

koje ste predlagali, a sada da se Vinodolski riješi uvažavamo predložena rješenja kako to 

riješiti. Nije nam cilj da idemo jedni protiv drugih nego da dajemo prijedloge. 

 ZLATKO VARGIĆ  - kada je već rasprava i razmatranje imam par prijedloga. 

Činjenica je da je dio istine  što je Fosić rekao, a realno prihodi jesu manji nego što su u 

Proračunu. Ako gledamo prihode od poreza želimo ubrati 4 milijuna kuna i to je optimistično, 

ali mislim da to ne možemo ostvariti s obzirom da je dosta zaposlenih na nivou Općine i ne 

znam plaća li tko porez na dohodak osim od nesamostalnog rada, komunalna naknada od 

milijun kuna je isto solidno, a renta je upitna. Ako je tu stavljeno 8 milijuna, a znamo da je 

oko 300 tisuća kuna mjesečno tako da od toga svega može biti oko 4 milijuna što znači da je 

tu već dosta veliki promašaj. Ukupno dolazimo do nekih 9-10 milijuna s time da ako ubacimo 

projekte za EU fondove dolazimo do nekih 13-15 milijuna. Prvo pitanje koje se postavlja, mi 

znamo da je pad prihoda i znamo koliki će biti realan prihod do kraja godine da bi projekciju 

radili još uvijek sa dosta napuhanom prihodovnom stranom. Zašto se u 2022. godini 

projekcija smanjuje za 6 milijuna, a za 2023. godinu u odnosu na 2021. godinu već za 9 

milijuna. Da li je došlo do toga da je nerealna prihodovna strana i da se to mora smanjivati 

kroz vrijeme i zašto ne planirati pozitivno i reći evo u 2022. god. ćemo imati još više. 

Očekujemo li povećanje poreza na dohodak, rente ili se budemo javili na fondove itd. znači da 

li sa 2021. g. sve to prestaje, da li se stavljamo u okvire jer ova projekcija za 2023. zvuči puno 

realnija. Isto tako nešto stoji iza rashodovnih stavaka koje mi ne znamo jer su navedeni fiksni 

iznosi. Predlažem da se povećaju pomoći rodiljama gdje su u prijašnjim godinama dobivale 

po 20 tisuća kuna i zašto se je tu išlo na smanjivanje dakle predlažem da se naknada poveća 

na 10 tisuća kuna jer je ove dvije tisuće dosta sramotno u odnosu na Općine u okolini. Ne radi 

se o osobnim interesima nego je to za cjelokupno pučanstvo Općine Molve i kad bi moglo da 

bude primijenjeno retroaktivno. Drugo što bih predložio je sufinanciranje u 100% ili 60% 

iznosu izrada elaborata za energetsku obnovu obiteljskih kuća što funkcionira na nivou 

županije i kao što se naši javni objekti obnavljaju zašto ne bi išli i na obiteljske kuće, vjerujem 

da su neki i fasade radili na račun Općine što danas vjerujem da nije moguće.  Ima raspisani 

natječaj na državnom nivou za koje su potrebni energetski certifikati i kada bi nekim 

stanovnicima sufinancirali napravili bi već prvi korak. Treći prijedlog bi bio sufinanciranje ili 

financiranje odnosno pomoć kod napuštenih, nenastanjenih ili ruševnih kuća što ima Grad 

Đurđevac, Virje i pokazuje lijepe rezultate, a nisu velika sredstva. Znači 10-15 tisuća kuna 

gdje će se godišnje javiti pet domaćinstava što nisu velika sredstva da bi se uklonilo samo 

ruglo kao i izvori štetočina i korova u samom mjestu, što je jedan nivo da nam mjesto ljepše 

izgleda. Jednostavno se poravna i trošak kamiona ili sat bagera koji bi stimulirao ljude da to 

stvarno i naprave ovako samo ostavljaju i vidite kako to izgleda. Nije to samo u Molvama ima 

takvih kuća i u Repašu i našim naseljima u okolini. Ne znam u kakvom obliku neka se ti 

amandmani isto napišu i volio bih znati odgovor na pitanje zašto projekcija za 2023. godinu je 

toliko manja u odnosu na 2021. godinu.? 

 OPĆINSKI NAČELNIK – konačno netko konstruktivan da nešto predloži i da ne 

slušamo svaki puta jedno te istu priču.   Radi se o sljedećem, porez na dohodak o kojem vi 



9 
 

govorite g. Zlatko nije 4 milijuna kuna nego je 800 tisuća kuna, a ostalo su decentralizirana 

sredstva koja mi dobivamo od države i sredstva fiskalnog izravnanja koja sežu do 4 milijuna 

kuna, možda niste još bili vijećnik kada je donijet taj zakon i to je to. Što se tiče pada ne 

budemo dizali kredite, pa je to taj pad 2022. i 2023. godine. Što se tiče ovog što ste rekli za 

pomoć mladima, djeci, škole, vidim da niste dugo imali klub HDZ-a gdje je g. Fosić predložio 

da se to ukine, a vi sada predlažete da se to daje. 

 STJEPAN FOSIĆ – nemoj Fosića spominjati sve su to laži pogledaj se u zrcalo.  

 OPĆINSKI NAČELNIK – g. Zlatko mi jesmo za 10 tisuća kuna ili 20, ali smo išli na 

drugi način vidjevši da je možda bolje i lakše pomoći mladima da im obnovimo kuću, objekt, 

kupnju kuće, nekretnine, porez i sve ostalo što ide priključci do 25 tisuća kuna gdje ste vi to 

podržali prošli puta na način da dobiju 25 tisuća i još 2 tisuće za dijete i vrtić da bude 

povoljniji nego što je bio prije kada je bilo financijskih sredstava i ja bi volio da mi svi skupa 

odemo do vrtića i vidimo da vrtić nije prazan nego je pun što nije bilo od 90-ih godina. U 

punoj je funkciji i veseli me da ćemo imati zbog naših općinskih mjera dobre rezultate (ima 

dosta novorođene djece) i da će sljedeća školska godina biti do 25 djece u prvom razredu, dok 

ih je sada 9. Ovih 10 tisuća koje ste predložili recite iz koje pozicije i financija da taj iznos 

skinemo i stavimo za tu pomoć. Za subvenciju fasade isto je klub bio protiv i na vijeću smo 

trebali sve ukinuti, ali smo ostavili i platili sve do zadnjeg. Bilo je 40 i nešto fasada i to se 

doduše prevlačilo kroz dvije godine, ali smo isplatili, a te subvencije fasade su se jeko dobro 

pokazale. Ja sam isto za da se ova subvencija uvede samo isto predložite izvor financiranja. 

Što se tiče starih kuća slažem se to je problem svih, ali sve što se pojavi u Molvama ljudi 

prodaju. Lukunić je kupio kuću u Marijanskoj ulici s kojom smo imali problem, pisali smo 

zamolbe pa možda bi mogli potaknuti ljude koji prodaju kuću i nije loše da razmišljamo o 

tome i u tom smjeru idemo da pokušamo riješiti problem starih kuća. To je ono osnovno što 

sam čuo od vas i drago mi je da razmišljate i dajete nekakve konkretne prijedloge za koje ako 

date amandman budemo mogli uvrstiti i izglasati. 

 STJEPAN FOSIĆ – evo ja ti dadem odgovor. Subvencije poticaja gdje si ti najveći 

kapitalac to makni. Daj za djecu, kuće i stavi vrtić nula kuna. Za djecu mi nemamo novce, 

subvencije, poticaji, osiguranja. Ako poljoprivrednik dobiva od države sve beneficije, dobiva 

poticaje zbog čega sada i Općina Molve mora davati? Zdravko kako ti selo diktira i pojedinci 

tako ti plešeš. Mi smo tu uz tebe da ti pomognemo da uredimo selo, tu kapitala uložiti. Police 

osiguranja, suše, sjetve sve laži o čemu vi pričate. Nisu svi seljaci i nemaju svi poljoprivredu, 

a ti koji imaju ti imaju velike traktore itd. 

 ZDRAVKO TUBA – ja bih se nadovezao što se tiče osiguranja, slučajno znam da oni 

koji ostvare državnu potporu na osnovi osiguranja ne mogu ostvariti općinsku potporu jer 

prema Zakonu o osiguranjima je to protuzakonito i oni moraju kod zahtjeva za državnu 

poticajnu subvenciju napisati da nemaju duple izvore potpore tako da je to što pričate malo 

bez veze. 

 STJEPAN FOSIĆ – papir sve trpi. 

 ZDRAVKO TUBA – dobro pri vama je trpio sada više ne. 
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 OPĆINSKI NAČELNIK – mene ima pravo g. Fosić napadati kao načelnika, a 

osobno me nema pravo napadati. Znate da ja osobno nemam ništa. One suše, mrazove i sve 

ostalo daje Ministarstvo poljoprivrede. Vi se isto možete baviti OPG-om čak mislim da imate 

registriran OPG samo lažete i izmišljate. Vaša zakonska dužnost je javiti se. 

 STJEPAN FOSIĆ – pa imam OPG  i nemoj mi zakone tumačiti ti ga jedini kršiš. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – hoću reći da se ne miješate u ono što ne shvaćate i nemate 

me pravo osobno prozivati. Malo prije ste rekli da ste poljoprivrednik, a protiv toga ste da 

ljudi dobivaju subvencije i jedino što je moguće za razvijanje u Općini Molve je poljoprivreda 

jer imamo resurse koje ima jako malo Općina. Mogli smo imati toplice u Repašu i mogli smo 

imati čuda, radi se i na tom segmentu. 

 STJEPAN FOSIĆ – Zdravko, Općina ne može iduće dvije godine nigdje. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – to je strašan potencijal samo toga nismo svjesni. 

 STJEPAN FOSIĆ – cijeli dan si u gostioni i tamo vodite strategiju. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – imamo strategiju i za obrtnike, vidite da i poslovnu zonu 

stavljamo u funkciju, znači bilo je novaca prije i nikad ništa nije napravljeno. Ja sam završio 

kad se njemu ne može ništa reći. 

 Sjednicu u 10.37 sati napušta Stjepan Fosić. Sjednici je prisutno 8 od 9 vijećnika. 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – spomenuli smo energetsku obnovu i htio sam reći kada već 

renoviramo dom nismo stavili termo fasadu već smo samo "pregletali" staru fasadu i ne 

primjećujem da je primijenjena bilo kakva energetska obnova na domu kojeg sada uređujemo. 

 Na sjednicu se vraća Stjepan Fosić u 10.39 sati, sjednici je prisutno 9 od 9 vijećnika. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – taj naš dom ima fasadu s debelim zidovima, pa takve 

stare zgrade ne treba na taj način obnavljati. Da bi dobili energetsku obnovu za potkrovlje 

tamo netko mora stanovati i to za ni jedan dom nije prihvatljivo. Prije smo domove obnavljali 

pa nismo stavljali fasadu nego smo samo gletali.  

 Nakon rasprave predsjednik vijeća zatvara točku pošto nema glasanja prelazi se na 

sljedeću točku dnevnog reda. 

 Sjednicu u 10.57 sati napušta Stjepan Fosić. Sjednici je prisutno 8 od 9 vijećnika. 

 Na sjednicu se vraća Stjepan Fosić u 10.59 sati, sjednici je prisutno 9 od 9 vijećnika. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je primilo na znanje prijedlog Proračuna za 2021. 

godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu s Planom razvojnih programa. 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Poslovničke odluke o dopunama Poslovnika Općinskog vijeća  

Općine Molve 

 

 ZDRAVKO TUBA – vjerojatno svi naslućujete o čemu se radi, znači zbog nastale 

situacije počevši od Hrvatskog sabora treba se u poslovniku omogućiti da se članovima koji 
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su spriječeni prisustvovati sjednici, radi zdravstvenih razloga - telefonsko ili pismeno glasanje 

i sudjelovanje na sjednicama. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

 Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo je 

Poslovničku odluku o dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Molve 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg 

vrtića ''Pčelica'' Molve za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu  

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 MARINA DŽINIĆ – na temelju prijedloga ravnateljice Financijski plan Dječjeg 

vrtića „Pčelica“ Molve za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu donijelo je 

Upravno vijeće na svojoj sjednici koja je bila održana 13. listopada i oni su se usuglasili sa 

prijedlogom ravnateljice, a takav prijedlog dobili ste u materijalima kao i obrazloženje i 

akcijski plan te analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja. Prijedlogom plana za 2021. 

godinu predviđeno je da je vrtiću potrebno 1.603.870,00 kn ne uključujući manjak iz 

prethodne godine. Izračuni koji su obuhvaćeni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje 

plana i programa rada zasnivaju se na samim materijalnim uvjetima iz usvojenog godišnjeg 

plana i programa rada za pedagošku godinu 2020./2021. Rađena je analiza financijskih 

pokazatelja odnosno podataka za razdoblje od 2015.-2019. godine, realizacija za prvih šest 

mjeseci 2020. godine i realizacija prihoda i rashoda do kraja 2020. godine. Za 2022. godinu 

projekcije su planirane na iznosu od 1.639.520,00 kn, a za 2023. godinu na 1.656.520,00 kn. 

Sukladno uputama za izradu Proračuna rađena je analiza i ocjena postojećeg financijskog 

stanja iz razloga što je Financijskim planom za 2021. godinu projicirani rezultat poslovanja 

koji se prenosi iz prethodne godine  iznosi  55 tisuća kuna  s obzirom da financijsko 

poslovanje vrtića od 01. siječnja do 30. rujna 2020. godine pokazuje da je vrtić ostvario 

manjak od 45.888,00 kn i da imaju preneseni manjak iz prethodne godine u iznosu od 

13.379,00 kn gdje se očekuje da bi on mogao kontinuirano i dalje prenijeti manjak kao 

rezultat poslovanja  i u 2021. godinu. Što se tiče prihodovne strane, konkretno uplate roditelja 

za smještaj djeteta u vrtić projicirani su na temelju podataka ne uzimajući više u obzir Odluku 

o smanjenju plaćanja boravka djeteta u vrtiću gdje se po broju djece očekuje povećanje od 

10,20% u odnosu na prethodnu pedagošku godinu. Također su planirana sredstva Ministarstva 

znanosti i obrazovanja i to za sufinanciranje predškolskog odgoja i za sufinanciranje boravka 

djece romske obitelji u iznosu od 12.520,00 kn. Ravnateljica je stvorila i jednu kontinuiranu 

suradnju sa INA-om koja nam svake godine izlazi u susret sa sponzorstvom gdje ostvarujemo 

iznos do 5 tisuća kuna. Što se tiče prijedloga ravnateljice za opremanje i nabavu tijekom 

2021., 2022. i 2023. godine u planu je sljedeće: 2021. godine trebalo bi nabaviti tepih staze za 

donji dio hodnika, vreće za spavanje, posteljinu, perilicu za suđe, a 2022. godine tepih staze 

po sobama, televizor, peglu, dvije guralice, ljuljačku, trebalo bi opremiti kutić kuhinju, a 
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2023. godine navlake za mekani kutić, cd player, opremiti ostale kutiće i još opremiti vanjske 

sprave za igralište što bi išlo preko sponzorstva INA-e. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

 Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve sa 9 glasova „ZA" donijelo je 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića ''Pčelica'' 

Molve za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita  

Općine Molve 

 

Sjednicu u 11.07 sati napušta predsjednik Zdravko Tuba prije glasovanja. Predsjedanje 

preuzima potpredsjednik Franjo Andrašić. Sjednici je prisutno 8 od 9 vijećnika. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – ovo su sredstva koja koristimo svake godine i to je kredit 

koji se vraća u idućoj godini. Zamoljavam da donesete ovaj zaključak. 

 Potpredsjednik otvara raspravu.  

 STJEPAN FOSIĆ – to što tražiš od banke potrošeno je 2013. –te godine samo je 

naraslo. To je papirnato i ne znam da li ste vi vijećnici svjesni da su ti novci potrošeni. Ti znaš 

da ti je bilo Ministarstvo financija u kontroli gdje ti je naložilo da to ne smiješ raditi. Stalno 

nastavljaš iste priče, jesi li ti svjestan što ti sebi radiš? Stvaraš si kazneno djelo i sada vi 

vijećnici dižete ruku da Zdravko to 01.01. ima, ali fizički novaca nema taj novac je potrošen 

prije pet šest godina. Nema novaca i to je lažno ljudi moji, to je papirnato tako je i Kolar radio 

– vijeće je donijelo odluku. Zdravko čeka te kaznena prijava samo se čeka na red i sada ti 

ljude maltretiraš da glasaju. Pročelnice da li Fosić laže, novce fizički mi ne budemo dobili, 

papirnato pokrivate načelnika. Zdravko ti se samo smij sam budeš ostao već ostaješ sam. 

Govorim ti istinu ovo je Općina sviju građana Općine Molve. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – molim vas da ga opomenete da mi ne prijeti. 

 STJEPAN FOSIĆ – tko ti prijeti? Ja govorim da si ti odgovoran za to, daj da vidimo 

te račune kome si i koliko dužan. Nemoj se pjeniti, ti si kriv i ti ćeš odgovarati. 

 FRANJO ANDRAŠIĆ  - pitao sam Marinu na Odboru za financije i proračun kolika 

je kamatna stopa za zaduženje pa je odgovorila da će nam reći.  

 Na sjednicu se vraća predsjednik Zdravko Tuba u 11.10 sati i preuzima predsjedanje 

sjednice. Sjednici je prisutno 9 od 9 vijećnika. 

 MARINA DŽINIĆ – na iznos ugovorenog minusa od 1,5 milijun definirana je 

kamata od 2,9% i ona se obračunava na iskorišteni iznos tog okvirnog kredita dok se trošak 

obrade kredita plaća jednokratno i on iznosi 0,3% minimalno 450,00 kn i u ovom slučaju to bi 

bilo 4.500,00 kn.  
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 OPĆINSKI NAČELNIK – bilo bi dobro da naši gospodarstvenici mogu dobiti takav 

kredit, ali daje se onima koji su likvidniji. G. Fosić stalno ima neke probleme jer je on to isto 

koristio samo zaboravlja takve situacije i vi g. Fosić govorite stalno da vijeće bude, ne bude 

ništa vijeće odgovorno već  vijeće samo donosi na moj prijedlog, znači mogućnost da općina 

na taj način posluje. Mi ćemo ovaj novac dobiti vjerojatno 02. siječnja  i s njime budemo 

mogli raspolagati i to je nešto realno i ispravno, a ono što se vi kazneno prijavili jako dobro to 

znam, ali nije ništa kazneno nego je prekršajno i prekršajno je samo zato što je bio veliki pad 

proračuna 2014.-te godine od nekakvih 18 milijuna kuna, kojeg nitko nije mogao predvidjeti. 

Ministarstvo nam je poslalo podatke da će pad biti 25%, a bio je 49% budući da nam je ono 

poslalo takav dokument onda nas ono i štiti. Vama g. Fosić nije cilj pomoći nego odmoći i to 

vam je životni moto i želim da vijećnici znaju čime se vi bavite u slobodno vrijeme. Kada ste 

rekli za Kolara, bili ste vijećnik i glasali ste za. Tako da malo zaboravljate što ste glasali i 

prodavale su se rente što se je nekada moglo sada se više ne može nego se nešto drugo radi. 

Malo miješate lončiće, ali bavite se politikom jer imate puno slobodnog vremena. Samo 

molim vas to radite ispravno ne na štetu nikoga jer nemate od toga koristi jedino što vas netko 

u selu bude pohvalio kako ste uspješni. 

 STJEPAN FOSIĆ – da koristio sam i krajem 12 mjeseca se je morao minus vratiti što 

smo mi vratili, a koristili smo ga godinu dvije što nije bitno i to tebi nitko ne osporava. Ti to 

koristiš i ne vraćaš i to je velika razlika. Jesam li ja glasao ili nisam za Kolara nije bitno 

možda sam glasao da bi ga uvalili i zašto prekršaja raditi ako to ne treba. U tim prekršajima 

imaš po 2 milijuna kaznu pa odgovorna osoba od 500 tisuća kuna i sve je razrađeno i sve bude 

došlo isto kako je došlo od Danijele na red od Državnog odvjetništva koja tu radi od 2013-te 

godine, sad je došlo, gdje si ti kumovao i ti si joj nasložio da ide na Državno odvjetništvo da 

je kriva i odgovorna sa 8 mjeseci zatvora plus godinu dana uvjetno i to si ti kumovao što si 

naknadno naručio, mimo njezinog znanja i tvojeg potpisa nema, da li ti znaš što si napravio. 

Naredio si joj da mora platiti i ima kaznenu prijavu jer je pogodovala po jednom predmetu, a 

radi se o 6 tisuća kuna. Tako da ona ima raspravu i sud što je još od 2013-te godine tako da će 

sve to doći i tu. Ne želim tebi nikakvo zlo, ali želim da se zaustavi ovaj nered kojeg stalno ti 

radiš. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – g. Fosić da li vi sebe ikad zapitate zašto to radite, vidite 

što ste uspjeli napraviti, jednu Danijelu koju ste tjerali da vodi knjigovodstvo, koja se nažalost 

nije mogla snaći u tome,  

 STJEPAN FOSIĆ – zašto lažeš, Baruškina nepotrebno plaćate, a imate punu Općinu 

cura koje znadu. Ona radi doma knjigovodstvo za firme što ona ne zna. Neka ti bude na duši, 

spavaj s tim. Tebi smeta Danijela u Općini da zaposliš svoje iz HSS-a, pa izbori su blizu. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – prisiljavali ste Danijelu da radi knjigovodstvo i došla je 

revizija, dobro znate da je bio problem s dućanom gdje je otišla roba za 70 tisuća kuna i to je 

dobila kaznu isto Danijela, znači izbori su bili i davalo se je kome se je davalo i pustimo sada 

to. Jako ste joj puno pomogli. 

 STJEPAN FOSIĆ – ti si kriv za Danijelu što je nastradala, a sada se od Dergeza iz 

Virja nosi roba.  



14 
 

 OPĆINSKI NAČELNIK – potpis sve zna i govori, poslao si joj reviziju i lijepo joj je 

to došlo, a znao si da si do 2016.-te bio ti odgovorna osoba u Selskom komunalnom poduzeću 

i potpisnik. Jako dobro znaš o tome, bio si upisan i prijavljivao si. Danijela ima svoj opis 

posla i ja ju kao načelnik štitim, a što vi želite nekome nešto pripisati to je vaše pravo.  

 Predsjednik upozorava g. Fosića i napominje da se drži točke dnevnog reda.  

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

donošenje. 

 Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve sa 5 glasova „ZA" i 4 "PROTIV" 

donijelo je 

 

Zaključak o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita Općine Molve 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine 

u vlasništvu Općine Molve, k.o. Novi Vinodolski 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – na tragu prošle sjednice da pokušamo još jedan puta 

prodati ovu nekretninu i oglasiti ju u javnim glasilima. Možda se netko odluči to kupiti za 

onaj iznos koji smo mi kupili i tu neće biti nikakvog "rastrajhavanja" nego odgovornog 

vođenja i upravljanja Općinom. Ponavljam iznos je onaj kakvim je nekretnina kupljena, a 

tržište će pokazati ima li zainteresiranih  ili nema. Do sada smo imali četiri ili pet javnih 

dražbi, javilo se samo nekoliko ljudi da to vide, a na dražbu nitko. Ako se nitko ne javi u 

planu je starački dom i da dignemo kredit u siječnju i idemo u tom smjeru.  

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve sa 5 glasova „ZA" i 4 glasova ''PROTIV'' 

donijelo je 

 

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine 

Molve, k.o. Novi Vinodolski 

 

 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine 

u vlasništvu Općine Molve – Seline 

 OPĆINSKI NAČELNIK – imali smo sudskog vještaka i imali smo procjenu, a ispod 

te procjene ne budemo išli tako da na taj način predlažem da se ova točka donese. 

 Predsjednik otvara raspravu. 
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 Prijava nije bilo. 

 Pod točkom 6. Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova „ZA", 2 glasova 

''PROTIV'' i 1 glas ''SUZDRŽAN'' donijelo je 

 

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu  

Općine Molve – Seline 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja 

javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada na području Općine Molve  

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 

 PROČELNICA – tu vam je odmah vezana i točka 8. Tako da ću vam sve u jednom 

obrazložiti. Radi se o tome da se odluka mijenja na način da se dodaju još spremnici. Nije bilo 

1100 l spremnika, nije bilo 7000 l, a traži se i potreba je na području Općine Molve, pa se 

dodaju još ti spremnici. Isto tako oni izdaju račune za to obračunsko razdoblje sa zadnjim 

danom u mjesecu za protekli mjesec s rokom plaćanja 15 dana što smo isto trebali uskladiti. 

Što se tiče promjene cijene smeća  u biti se ne mijenja cijena smeća fizičkim i pravnim 

osobama nego se samo dodaju ti spremnici i onda se na te spremnike dodaje koliko je odvoz 

smeća. Škola je tražila da se poveća spremnik jer oni imaju taj biootpad i imaju problem s tim 

skladištenjem. Još jedna stvar koja se toga tiče je ugovorna kazna što znači u slučaju uništenja 

imovine bude se platila kazna ako netko uništi spremnik ili ošteti. U biti to je to što se 

mijenja. 

 

 Predsjednik otvara raspravu.  

 Prijava nije bilo. 

 Pod točkom 7. Općinsko vijeće Općine Molve sa 9 glasova „ZA" donijelo je 

Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Molve 

Točka 8. 

Razmatanje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za izmjene i dopune Cjenika 

javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada te usluge povezane s javnom uslugom s područja Općine Molve 

 Predsjednik napominje da je uvodno objašnjenje bilo na prethodnoj točci,te otvara 

raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

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

 



16 
 

Zaključak o davanju suglasnosti za izmjene i dopune Cjenika javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluge povezane 

s javnom uslugom s područja Općine Molve 

Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine 

Molve za razdoblje od 2021. do 2024. godine 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 PROČELNICA – izlazi nam Program potpora u poljoprivredi koji je vrijedio za 

razdoblje od 2016. – 2020. godine, znači vijeće mora prvo donijeti taj Program potpora u 

poljoprivredi  nakon čega mi šaljemo prijedlog Ministarstvu poljoprivrede gdje se moraju 

popuniti obrasci za svaku pojedinu mjeru. Tek nakon toga može se postupati po tom 

Programu, nakon što Ministarstvo da odobrenje. Potpore koje su navedene u programu 

zapravo su iz navedenih zakona, Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o 

poljoprivrednom gospodarstvu.  Moram napomenuti da još nitko nije donio taj program, čak 

ni županija tako da je moguće da će biti nekih izmjena i dopuna ili promjena. Uglavnom u 

ovom obliku sada što imamo predlažemo donošenje Programa potpora u poljoprivredi. 

 Predsjednik otvara raspravu.  

 ZLATKO VARGIĆ – pitanje, Program potpora koji je predložen je pokriven i unijet 

u Proračun? 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Da. 

 Pod točkom 9. Općinsko vijeće Općine Molve sa 5 glasova „ZA", 3 glasa ''PROTIV'' 

i 1 glas ''SUZDRŽAN'' donijelo je 

 

Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Molve za razdoblje  

od 2021. do 2024. godine 

 

Točka 10. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. rujna do 31. listopada 

2020. godine 

 ZDRAVKO TUBA – iz materijala ste vidjeli da nije bilo korištenja sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za navedeno razdoblje tako da nije potrebna 

rasprava. Predlažem točku za donošenje. 

 STJEPAN FOSIĆ – ta zaliha je samo na papiru i nema je u stvarnosti. Da se sada 

nešto dogodi mi nemamo to iz čega sada platiti. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – g. Fosić je bio načelnik i ne shvaća neke stvari, to je ono 

što nisi predvidio da možeš naručiti i to je poanta svega. Ako se promaše neki radovi za to 

postoji ta zaliha. Jedanput je bilo korištenja zalihe u mojem mandatu. Mislim da bi vi to 

trebali znati, bili ste načelnik. 
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 STJEPAN FOSIĆ – to je tehnička stvar ti svejedno taj novac nemaš. 

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

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna 

Općine Molve za razdoblje od 1. rujna do 31. listopada 2020. godine 

Točka 11.  

Razmatranje i donošenje Odluke o produljenju važenja Programa ukupnog razvoja 

Općine Molve 2015.-2020. godine 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 PROČELNICA – to je strateški dokument kojim se možemo javljati na fondove 

Europske unije i gdje su nam planirani projekti koji su od velike važnosti za Općinu Molve. 

Program ukupnog razvoja izlazi 2020. godine, ali se može produžiti na još godinu dana i tu 

predlažemo produžetak iz razloga što općine po Zakonu o strateškom planiranju i upravljanju 

razvojem nisu dužne same donijeti taj Program ukupnog razvoja nego ga može donijeti 

Županija objedinjeno za sve općine. Mi smo išli prema tome da Županija donese dokument i 

za Općinu Molve po kojem će biti planirani ti projekti. Pošto oni nisu donijeli taj dokument i 

produljili su svoju strategiju na godinu dana iz tog razloga i mi produžujemo svoju. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo.  

 Pod točkom 11. Općinsko vijeće Općine Molve sa 9 glasova „ZA" donijelo je 

 

Odluku o produljenju važenja Programa ukupnog razvoja Općine Molve 2015.-2020. 

godine 

Točka 12. 

Razmatranje i donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu 

ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić ''Pčelica'' Molve 

 Uvodno obrazloženje daje Siniša Frančić predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve. 

 SINIŠA FRANČIĆ – na upravnom vijeću vrtića došao je prijedlog o izmjeni 

Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić gdje se u 

članku 4. stavak 6 mijenja i glasi: „Iznimno u slučaju podnošenja prijave tijekom predškolske 

godine nakon upisnog roka, ako dozvoljavaju smještajni kapaciteti Dječjeg vrtića, Upravno 

vijeće može donijeti Odluku i upisati dijete u skladu s državnim pedagoškim standardima“. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 KATICA KAPIĆ – znači ništa se ne mijenja osim da se u toku godine dijete može 

upisati što je i u redu da se ne ograničava i ako ima mjesta. 

 SINIŠA FRANČIĆ – Da. 
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 Pod točkom 12. Općinsko vijeće Općine Molve sa 9 glasova „ZA" donijelo je 

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu 

djece u Dječji vrtić ''Pčelica'' Molve 

Točka 13. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Ugovore o služnosti za 

Izgradnju sustava aglomeracije Molve-preostali dio 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – pošto su Komunalije Đurđevac nositelji  projekta prenosi 

se na njih i traže nas služnost za izgradnju aglomeracije Molve što je projekt za izgradnju 

projekta Đurđevačke ulice, Marijanske ulice za uređenje poslovne zone Brzdeljeva,  Zdelja i 

na taj način planiramo riješiti glavni kolektor i to pokriti sa 80% financiranjem od strane 

Hrvatskih voda. Ovo je od velikog značaja i interesa za Općinu jer do sada nikad nismo imali 

nikakvo sufinanciranje od Hrvatskih voda osim pročistača. Uspjeli smo u našem mandatu 

dobiti oko 2 milijuna kuna i vjerujem da će biti 3 ili 4 milijuna u narednom razdoblju od 

Hrvatskih voda. Ponavljam ovo nam je preteći dokument kojim bi ostvarili pravo na natječaj.  

 Predsjednik otvara raspravu. 

 STJEPAN FOSIĆ – taj nesretni pročistač je sada završen i bilo bi lijepo da vijećnici 

odu tamo i vide što se je napravilo za ta 2 milijuna kuna. Zanima me koliko još mi u tome 

financiranju sudjelujemo kao Općina Molve? Uvijek se je povlačilo da je Fosić uništio tog 

pročistača i da sam ja bacao stare kapute. Da, kaputi su bili unutra dok je Žufika Vlado 

cisternom čistio jer se je svake godine trebao mulj očistiti i našao je te kapute unutra. Nije 

Fosić "zatrpaval" pročistača kako to Zdravko priča i ništa se nije napravilo s pročistača i on je 

ostao kao takav. Unutra se je nešto napravilo ne znamo trebali bi ići pogledati i ne znam 

kakvo je to tajanstveno skrivanje. Kolar nas je uvijek vodio što god da se je radilo, a sada se 

to ne događa. Pročistač ne funkcionira niti ne bude funkcionirao jer su postavljene debele 

cijevi koje su propale u zemlju i ja sam to rekao Kolaru i drugi dan je Toš sve cijevi zametao 

da se to ne vidi. Novci su oprani nije napravljeno kako treba i sad između tih cijevi u 

Krbuljinu voda izvire, a pročistač je radio on je pumpao čistu vodu. Struka je rekla kakve 

plastične cijevi mogu unutra da se to zatvori i riješi problem. Ne znam sada što se je za taj 

novac napravilo na pročistaču jer su betoni gdje su velike lagune bili puknjeni, a puknjeni su 

zato jer nije bilo armature jer je Toš sve to sprtljal. Ja ne znam što se je za 2.400.000,00 kn na 

tom pročistaču napravilo idemo pogledati. Mislim da imamo pravo vidjeti. I koliko Općina 

sudjeluje u tom dijelu sanacije i koliko mora financirati novaca? 

 MARINA DŽINIĆ – Općina financira iznos od 20%. 

 STJEPAN FOSIĆ – od kuda budeš dao 400-500 tisuća za to? To vam je jedna renta, 

jedan mjesečni prihod za obaveze i održavanje. 

 ZDRAVKO TUBA – kakve to veze ima s davanjem suglasnosti za služnost? G. Fosić 

molim da se držimo točke dnevnog reda, a pod točkom 14. možete pitati sve što vas zanima! 

Zahvaljujem g. Fosić na istini načelnik se je javio za riječ. 
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 OPĆINSKI NAČELNIK – g. Fosić je postao zainteresiran, a cijelo vrijeme je bio 

nezainteresiran. Nezainteresiran je još od 2009. godine kada je to dao isključiti, a mogao ga je 

predati. On je htio koliko se sjećam preko Komunalnog poduzeća puniti vodu i na neki način 

voditi distribuciju vode, plina.  

 STJEPAN FOSIĆ – vodu smo mogli, plina ne, ti si to dao na upravljanje 

Komunalijama, a mogla je naša firma. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – pročistač je saniran. Jako dobro znate da je trebalo sve 

mijenjati i sada se čudite kako smo to uspjeli napraviti i skoro cijelu investiciju platiti, ostalo 

je još nešto, ali da ne brinete od kuda novac platili smo i to. Dalje što se tiče aglomeracije idu 

novi kolektori jer bolje je kako se spada napraviti, kad ide sufinanciranje, nego mimo nalaza 

ili prijedloga struke. Danas sam vas mislio pozvati ako želite da odemo pogledati, ali malo je 

loše vrijeme, dapače trebali bi otići pogledati isto kako smo i na reciklažno pozvali sve 

vijećnike, pa nitko nije došao, osim Franje i par nas koji smo bili prisutni i investiciju 

popratili.  

 ZDRAVKO TUBA – molim vas da se vratite na temu i točku dnevnog reda. 

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

 Pod točkom 13. Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova „ZA", 1 glas ''PROTIV'' 

i 2 glasa ''SUZDRŽAN'' donijelo je 

Zaključak o davanju suglasnosti na Ugovore o služnosti za Izgradnju sustava 

aglomeracije Molve-preostali dio 

Točka 14. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – naš pročistač je imao sustav da se suha tvar izdvaja i da se 

na taj način pročistač čisti i ja to nisam zapazio od kada pročistač stoji da smo ijednu vreću 

uvrečili i zbog toga dolazi do zadubljivanja pročistača jer taj talog ostaje dolje. Ako je on sada 

obnovljen da li se to izdvaja i da li je u funkciji ili opet nije, tako da se bude ista stvar javila 

koja je bila do sad. Pročistači proizvode otpadni dio vode i ostaje talog koji se mora vaditi, 

sušiti i micati, a ako se to ne radi onda se to štopa. Pa me zanima da li je to u funkciji?  

  

 OPĆINSKI NAČELNIK – hvala na postavljenom pitanju i to funkcionira.  Pročistač 

će biti u funkciji čim se ovaj UPOV složi što će biti vrlo brzo, a u proljeće bi krenuli s 

investicijom, znači čeka se građevinska dozvola za gradnju novih UPOV-a, a vi znate što je to 

tako da u tom smjeru idemo. Ovo što govorite ste u pravu, ali morate postaviti pitanje koliko 

je pijeska bilo donijeto, jer je bilo dosta pijeska navoženo i nasipano za što je trebalo dosta 

godina da to izvadimo.  

  

 FRANJO ANDRAŠIĆ – tko ga je nasipao, nitko nema podatak da ga je netko 

nasipao. 

   

 OPĆINSKI NAČELNIK  - imamo čovjeka koji je spreman na Državnom 

odvjetništvu to potvrditi i tko je to tamo radio. To nije primjereno da se općinska imovina 

namjerno isključivala. 
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 STJEPAN FOSIĆ – tko je isključivao čekaj malo, ja sam u pročistač pijeska nosio pa 

ti nisi ispravan. 

 

 SINIŠA FRANČIĆ – ja bih samo htio g. Fosiću replicirati vezano za pijesak, postoje 

svjedoci koji su spremni to potvrditi. Bio sam prisutan tamo kad je to čovjek rekao. 

  

 STJEPAN FOSIĆ – neka dođe odmah, a vas će Bog sve kazniti jer lažete. 

  

 MARTIN TUBA – g. Fosić je rekao da je s Krbuljina voda vučena, vrlo je vjerojatno 

da bi se tamo već jezera napravila, pa bi popustile i cijevi. Vjerojatno postoji oštećenje na tom 

dijelu gdje su grane popucale, a postoji i snimka koja je napravljena 2015. godine znači 

postoje i evidentirana oštećenja koja će se sanirati u ovom dijelu kada se da na upravljanje 

Komunalijama, koje će se javiti na natječaj Europskog fonda za aglomeraciju Molvi da se to 

sanira. Vrlo vjerojatno postoji nekakvo oštećenje na Krbulinu, ali ne ono kako vi govorite i na 

koji način vi govorite, a da je vuklo pijesak napravilo bi se jezero sve ove godine. 

  

 ZLATKO VARGIĆ – da informiram vijećnike kada smo već kod pročišćavanja ili  

onećiščavanja. Znači dolazi do onečišćenja kanala Zdelja od strane Virja. Ja sam poslao 

snimku, ne znam da li je upotrebljiva ili ne. Radi se o tome da je prvo dolazila neka 

„zafarbana“ voda, međutim s vremenom se pogoršava i sada već to i znatno smrdi, a pogotovo 

nakon što su regulirali kanala. To je pretpostavljam biološko ili kemijsko zagađenje jer se u 

toplije vrijeme na površini vode stvaraju mjehuri i vri u gornjem sloju, ide nekakva masnoća. 

Pretpostavke su da ide iz virovskog pročistača ili da ide iz bioelektrane. Uglavnom treba to 

ispitati i poduzeti daljnje korake da se to prijavi. Pretpostavljam da i Virje imaju problem s 

pročistačom.  

  

 PROČELNICA – poduzeti su koraci i obaviještene su Hrvatske vode. Danijela je bila 

na licu mjesta i došli su iz Hrvatskih voda, tako da možete nju pitati. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Inspektorat izlazi na teren. Nije naša nadležnost. izašla je 

ona na teren, poslan je zahtjev i čekamo rješenje toga, a ova firma koju ste spomenuli je isto 

priključena na pročistač i oni to ne mogu ispustiti u kanal, jer su za to velike kazne. Pročistač 

jedino možda nije dobro radio i budemo vidjeli nalaze, a Matvej, kada ste ga već spomenuli, 

to ne može ispustiti, nego preko pročistača i to je ozbiljno mogu mu zatvoriti elektranu tako 

da to nije šala.  

 

 KATARINA KAPIĆ – kada se uzme uzorak bude se vidjelo koji je sastav. 

  

 ZDRAVKO TUBA – Općina je napravila svoj dio sada dalje neka institucije rade 

svoj posao. 

 

Predsjednik vijeća upitao je ima li tko još kakva pitanja. 

  

 OPĆINSKI NAČELNIK – možda želite informaciju o radovima. 
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 ZDRAVKO TUBA – predlažem, na inicijativu g. Fosića, da pošaljemo dopis svim 

vijećnicima i pozovemo ih na obilazak svih radova.  

 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 12.00 sati. 

 

KLASA: 021-05/20-01/7 

URBROJ: 2137/17-07-20-3 

Molve, 10. studenoga 2020. 
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Svi usvojeni tekstovi Odluka i drugih akata sastavni su dio ovog Zapisnika. 


