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ZAPISNIK 
s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 4. rujna 2017. godine 
 

 
          Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, na Trgu kralja Tomislava 32, u sali za 
sastanke. 
          Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/9, URBROJ: 2137/17-17-1 od 
30. rujna 2017. godine. 
 
          Sjednicu je u 10,10 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Tuba.  

 
 Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 
 

1. Spomenka Žufika, 
2. Siniša Frančić, 
3. Zlatko Senjan, 
4. Zdravko Tuba, 
5. Mirko Paša, 
6. Valentina Kopričanec, 
7. Stjepan Fosić (prisutan do 11:08), 
8. Franjo Andrašić (prisutan do 10:50), 
9. Zlatko Vargić 
10. Stanko Molnar. 
 

Sjednici nije bila nazočna članica Općinskog vijeća Općine Molve: 
 

1. Mirjana Sefer 
 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 
 
1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve 
2. Martin Tuba, zamjenik načelnika Općine Molve (prisutan od 10:20) 

3. Mirjana Matoš, pročelnica 
 

 

Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 5. sjednice Općinskog 
vijeća nazočno 10 članova Općinskog vijeća te da vijeće može pravovaljano odlučivati.  

Predsjednik vijeća pozvao je članove Općinskog vijeća da iznesu svoje primjedbe 

na zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća. 

  
Predsjednik daje na donošenje zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća. 

 
 Općinsko vijeće Općine Molve je s 9 glasova „ZA“ i 1 glasom „UZDRŽANI“ 
usvojilo zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća. 

 
 

Predsjednik vijeća navodi da je dnevni red dopunjen s točkama 7. i 8. te predlaže sljedeći 
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DNEVNI RED 
1. Pitanja vijećnika 

2. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika 
Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine 

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 
Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. ožujka do 31. kolovoza 
2017. godine 

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje 
Selskom komunalnom društvu d.o.o. Molve 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve 

6. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i 
dopune Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

7. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za 2017. godinu 

8. Donošenje Zaključka o ukidanju naknade za troškove putovanja na posao i s posla 

načelniku, zamjeniku načelnika i djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela 

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

predloženi Dnevni red. 

Predsjednik vijeća daje na znanje da je na sjednici Kluba HSS-a imenovan kao predsjednik 

kluba vijećnika HSS-a. 

Točka 1.  

Pitanja vijećnika 

Zdravko Vargić postavlja upit u vezi nagrada učenicima i studentima, kakvo je stanje iz 

prijašnjih razdoblja i kakvo je pojedinačno te kako će se rješavati, također bi želio vidjeti 

popis učenika i studenata i kome se za koje razdoblje duguje. Također pita za naknade 

vijećnicima iz prošlog saziva vijeća (za 2016/2017. godinu), koji je to preostao iznos i kako 

će se to riješiti. Nadalje daje primjedbu na termin održavanja sjednica vijeća, prije podne, 

radnim danom jer smatra da nedolazak nije ničiji hir, već zaposleni ne mogu dolaziti zbog 

svojih smjena i ovdje ukazuje na napise u novinama o tome. Pita da li će se i novim 

vijećnicima omogućiti rad na laptopima ili će se ponovo štampati materijali. 

Zdravko Ivančan odgovara da nagrade za učenike i studente ne postoje, postoje pomoći. 

Dobili smo nalaz državne revizije da nema donošenja novih odluka, dok se ne stvore uvjeti 

za to. G. Vargić napominje da pita za one pomoći za učenike i studente za koje su donijeta 

rješenja. Načelnik odgovara da je iz 2013. i 2014. sve isplaćeno. Ostale su 2015/2016. i 

to se namjerava isplatiti kad se stvore uvjeti. Čekamo konačan nalaz Ministarstva financija 

koji se dobiti i vijeće.  

Sjednici se u 10.20 pridružuje Martin Tuba. 

Načelnik dodaje da su prošli i pretprošli mjesec išle vijećničke naknade, a koliko je moguće 

odvojiti sredstava, toliko se plaća. Renta je pala 80.000 kuna prošli i pretprošli mjesec. 

Zna se koliko se kome duguje, ali to nije javan podatak. Po JOPPD obrascu, mora se svima 

platiti jednako, ne može se nekima platiti, a nekima ne, plaćanje ide redoslijedom. U vezi 

održavanja sjednica, navodi da su u prošlom mandatu bile par puta održavane sjednice 

navečer, ali g. Fosić je predlagao da se ne održavaju navečer jer su naši djelatnici putnici, 
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pa se to još mora i dodatno plaćati. G. Vargić pita je li moguće da onda sjednice budu 

održavane ponedjeljkom. Načelnik odgovara da to ovisi o pripremljenom materijalu za 

sjednice. U vezi laptopa, zadnjim izmjenama proračuna stavljena je stavka za kupnju 

opreme. Pročelnica dodaje da je zatražila od T-coma ponudu pismenim putem, dobila je 

informaciju da bi bilo mogućnosti dobiti tablete uz uvođenje još jedne linije, međutim 

pisana ponuda još nije stigla. 

Stjepan Fosić pita ponovo u vezi isplata pomoći za 2015/2016. koje su se trebale isplatiti 

kroz 10 rata još prošle godine. Sada bi trebalo isplaćivati već i drugu kalendarsku godinu  

i smatra da nije dan odgovor. Nadalje pita načelnika u vezi neplaćenog računa „Sanitacije“ 

iz 2014. godine za deratizaciju, dužan je 100.000,00 kn Prizmi, govori da za šunke i cvijeće 

nije plaćeno te pita načelnika kako će te stvari rješavati. Zašto se je općina dovela u takvu 

situaciju da ljudi moraju preko advokata ostvarivati svoja prava. Općina je u većim 

problemima nego za Kolara. Navodi da se takve općine na kraju pripajaju drugoj općini, 

poput Virja ili Đurđevca. Vijećnici su tu da štite interese općine, a ne mogu dobiti odgovor. 

Zdravko Ivančan odgovara da kad se stvore uvjeti za isplatu pomoći učenicima i 

studentima, ići će i rješenja po tom natječaju. Cijena plina je otišla gore, a renta se nije 

povećala, očito država ima prevelikih poteškoća da bi nam dio tih sredstava vratila. Druge 

općine su još u gorim situacijama. Premalo imamo zaposlenih, premali je udjel koji se može 

vratiti kroz porez na dohodak. U vezi izjave g. Fosića o neplaćenim računima, navodi da su 

to njegova nagađanja. Sanitaciji je sve bilo plaćeno. Prizmi nismo dužni ništa, njih je kuplia 

Piškornica koja nam je bila dužna za najam nekoliko mjeseci pa smo pokrenuli prisilno 

iseljenje. Nakon toga su platili te je postignut dogovor o nastavku suradnje. Novac je 

uplaćen Selskom komunalnom društvu. Ovo ostalo spomenuto, kao šunke, to je sve 

riješeno. 

Stanko Molnar navodi da je točno da po natječaju za pomoći za učenike i studente 

2015/2016. odluka nije došla, no zanima ga što je s proljetnom sjetvom 2017. jer smo 

prošli puta donosili odluku o povećavanju sredstava s 200.000 na 215.000 kn. Načelnik 

odgovara da su ta sredstva samo predviđena u proračunu, ali nisu izdana rješenja za to. 

Kad se stvore uvjeti, odnosno sredstva, donijet će se rješenja. Stavka je bila samo 

povećana u proračunu, za slučaj da, ako će se moći, da se isplate sredstva. G. Molnar 

također postavlja pitanje da je dobio informaciju da je Hotel Podravina platio šatore 

10.000,00 kn, je li to točno. Pročelnica odgovara da je porez na korištenje javnih površina 

20 kn/m2, međutim načelnik po odluci može u posebnim okolnostima raspisati natječaj, 

tako smo i ove godine primili ponude. Dat će se odgovor za svakog koliko je plaćeno, za 

šator je ugovoreno 20.000,00 kn. 

Franjo Andrašić pita jesu li sanirane i tko je sanirao rupe na igralištu. Načelnik odgovara 

da su oni sami sanirali, zacementirano je. G. Andrašić odgovara da se je bunio jer se radi 

o našoj imovini te smatra da nije u redu da se je igralište bušilo. Pita gdje su bili raspoređeni 

wc-i i tko ih je bio dužan rasporediti. Drugi put bi oni koji iznajmljuju prostor trebali 

dopeljati svoje wc-e. Radilo se je o masi ljudi koja mora negdje obaviti nuždu. Svaki lokal 

bi trebao imati svoj wc. Načelnik se slaže s primjedbama, bilo je naručeno 8 wc-a, više 

nego lani, ali se nije očekivalo toliko ljudi. G. Andrašić smatra, da ako je općina platila 

izvođača, da nije bilo primjereno da je pjevačica nastupala pod šatorom i masa ju nije 

mogla vidjeti, pita zašto nije pozornica bila na otvorenom. Načelnik odgovara da je uvjet 

svakog izvođača da ima šator. Najam šatora je preskup. Lani je bila kiša, nismo imali šator 

i izvođači su morali ići pod šator. Natkrivena bina je isto skupa. G. Fosić predlaže da Selsko 
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komunalno društvo kupi šator, stavlja primjedbu da je nastup bio za strance, iz općine je 

možda bilo 5% ljudi. Načelnik odgovara da u slučaju kiše nema gledatelja. 

Stanko Molnar pita što je s natječajem za pekaru. Načelnik odgovara da je bilo ponuda, 

ali ti koji su se javili ne plaćaju porez za prijevoz kruha po selu. Planira se raspisati ponovo 

natječaj. Tko ne želi to platiti, neće moći dobiti pekaru, trebamo štititi interese općine. G. 

Andrašić navodi da mu to nije jasno te pročelnica pojašnjava da ako netko prodaje kruh i 

peciva iz vozila, dužan je plaćati porez na korištenje javne površine. G. Fosić pita da li se 

sva naša imovina nalazi u pekari, a načelnik potvrdno odgovara. 

G. Vargić napominje da mu je onemogućen ulaz u vlastitu šumu zbog nelegalno odloženog 

građevinskog otpada te pita tko to može istražiti i maknuti. Načelnik odgovara da to može 

prijaviti komunalnom redaru koji će izaći na teren. Poznato mu je da su čak vozili i iz 

susjednih općina te su bili opomenuti. Postavljena je kamera pokraj odlagališta 

građevinskog otpada. 

Sa sjednice u 10.50 odlazi Franjo Andrašić radi odlaska na sprovod. 

  

Točka 2.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog 

načelnika Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine 

Zlatko Vargić skreće pozornost da se za buduće polugodište dođe u izjednačavanje 
troškova, odnosno rashoda s prihodima jer stvaramo proračunski manjak i u ovoj godini 
od 947.315,93 kn, što govori da trošimo više nego što je prihod proračuna te apelira da se 
negativni trend ne povećava. 

Zdravko Ivančan odgovara da je u 6 mjeseci pad proračuna u odnosu na prethodno 
obračunsko razdoblje oko 17%, odnosno 25% u odnosu na 2015. godinu. Izvršenje 

proračuna za 2016. godinu je 147.000 kn u minusu, a pad proračuna je 1,7 ili 1,8 milijuna 
kuna, odnosno i lani smo vodili brigu da ne radimo veća zaduženja. Nova zaduženja više 
ne radimo, a odluka o ograničenju na 10.000,00 kn će to puno umanjiti. To nismo mogli 
planirati, pad nije najavljen, a došlo je do smanjenja, sada zato ne donosimo više nove 
zaključke do daljnjeg. 

Zlatko Vargić dodaje da su prodaja imovine i slično samo vatrogasne mjere, ako se tako 
nastavi, treba se „krčiti“ na rashodovnoj strani, jer prodajom imovine saniramo nešto što 
je ili već potrošeno ili u projektima u projekciji proračuna.  

Načelnik odgovara da je proračun planiran na prošlogodišnjem razdoblju + EU projekti. 
Prodaja Novog Vinodolskog ide u ciljane projekte i o tome je već bilo rasprave na vijeću, 
dio ide u projekte, dio u započete, to je ulaganje u novu vrijednost da bismo mogli povući 
sredstva iz fondova.  

Zlatko Vargić pita da li projekcija govori da ako nešto prodamo da nešto novo stvorimo 
u bilanci ili dugotrajnoj imovini, koja će biti pandan toga, da u vlasništvu imamo nešto 
drugo u istom iznosu. Načelnik odgovara da je u proračun stavljena kino sala, investicija 
od 2,5 milijuna kuna, 90% plaća Fond, 10% moramo sami. Za reciklažno dvorište je 
predviđen 80% povrat, a da bismo mogli započeti, moramo osigurati 20% sredstava u 
proračunu. G. Vargić se slaže da će tako doći do povećanja bilance, ali iz novaca iz EU 
fondova. 

Stjepan Fosić smatra da načelnik sve mora prvo isfinancirati, a tek će onda dobiti 
sredstva.  
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Načelnik odgovara da smo dobili odluku za sredstva u svrhu saniranja vrtića. Također 
navodi da je na inicijativu g. Fosića odvjetnica ispostavila račun u veljači na 363.000 kuna, 
to smo u suradnji s našim odvjetnikom žurno prekinuli jer nije pravilno po odvjetničkoj 
tarifi. Plaćali smo udio koji smo morali jer ugovor nismo imali. Račun je bio vraćen 
odvjetnici te se čudi otkud g. Fosiću ta informacija koju osim njega nitko nije imao. Dobili 
smo presudu da trebamo dobiti 442.000 kuna od Croatia banke, taj novac se ciljano 
isplaćuje onome tko je oštećenik ili tuženik i tko je dobio spor, a prethodno se moraju 
utvrditi stvarni troškovi odvjetnice. Smatra da je g. Fosić htio da odvjetnica blokira općinu.  

Predsjednik zaustavlja raspravu i daje točku na glasovanje, a sa sjednice odlazi Stjepan 
Fosić te vijeće nastavlja s radom s 8 vijećnika. 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 2 glasa „UZDRŽANI“ donijelo 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Molve za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine 

 

Točka 3.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

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

kolovoza 2017. godine 

Pod ovom točkom privremeno nije prisutan Siniša Frančić (ukupno prisutno 7 vijećnika).  

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe 

Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. ožujka do 31. kolovoza 2017. godine 

 

Točka 4.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju reciklažnog dvorišta na 

upravljanje Selskom komunalnom društvu d.o.o. Molve 

 

Zdravko Ivančan pojašnjava da bi se Općina mogla javiti za povrat sredstava, moramo 
imati nositelja projekta, odnosno tvrtku koja će upravljati reciklažnim dvorištem. S obzirom 
da imamo svoju tvrtku, predlaže da joj se nakon gradnje da mogućnost za upravljanje. 
Radi se o tehničkoj odluci, potrebnoj za dobivanje sredstava. 

Na sjednicu se vraća Siniša Frančić te vijeće nastavlja s radom s 8 vijećnika. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“ donijelo 

Zaključak o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje Selskom komunalnom 

društvu d.o.o. Molve 
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Točka 5.  

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun 

plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve 

 

Zdravko Ivančan obrazlaže da se ide na novo usklađenje i uvodi se malo više 
nagrađivanje, jer kao načelnik ima pravo na to. Onima koji malo manje mogu obavljati 
svoje poslove, posložit će im se koeficijenti, radi se o smanjenju koeficijenta za višeg 
savjetnika za financiranje društvenih djelatnosti i ukidanje radnog mjesta za nabavu i 
investicije.  

Stanko Molnar pita što je s radnim mjestom višeg stručnog suradnika za imovinske i 
pravne poslove, a pročelnica odgovara da takvo radno mjesto postoji u pravilniku, ali je 
nepopunjeno, stoga je ova tablica jednaka sa sistematizacijom iz pravilnika.  

Zlatko Vargić pita koliko je ljudi obuhvaćeno po radnom mjestu, više ili jedan, pročelnica 
odgovara da je na svakom radnom mjestu po jedan zaposlenik te poimence pojašnjava tko 

je od radnika zaposlen na kojem radnom mjestu. Stanko Molnar pita znači li to da će gđa. 
Nada dobiti ovom izmjenom manju plaću, a pročelnica odgovara potvrdno. 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 2 glasa „UZDRŽANI“ 
donijelo 

Odluku o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve 

Točka 6.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene 

i dopune Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve  

Zdravko Ivančan navodi da je dao pročelnici nalog da postupi po nalogu inspekcije iz 
2014. godine, da se usklade koeficijenti s plaćama u osnovnom školstvu, također je došlo 
i do povećanja osnovice. Pročelnica dodaje da se u ovim izmjenama mijenjaju koeficijenti 
kuharice i spremačice i koeficijenti im se vraćaju na isti kakav bi imale da su zaposlene u 
osnovnoj školi. Na upit g. Vargića što to konkretno znači, pročelnica odgovara da se 
osnovica, koja vrijedi jednako za sve, povećava, naknada za putne troškove se ukida, isto 
kao i u općini, ukida se pravo na jubilarnu nagradu i pravo za rođeno dijete. Ostala radna 
mjesta u vrtiću za ravnatelja i odgojitelja se ne mijenjaju jer su već usklađena. Stanko 

Molnar pita da li se i u Jedinstvenom upravnom odjelu ukida jubilarna nagrada, pročelnica 
odgovara da se samo ukida pravo na putne troškove. G. Molnar pita tko je onda predložio 
ukidanje jubilarne nagrade za vrtić, a načelnik odgovara da je to bio prijedlog vijećnika 
HSS-a koji je načelnik dobio usmenim putem i koji je on podržao. Zdravko Tuba dodaje da 
je to bio dogovor na sastanku kluba vijećnika HSS-a i dan je usmeni prijedlog. Pročelnica 
pojašnjava da općinsko vijeće donosi prethodnu suglasnost na ove izmjene, a na temelju 
nje se na idućoj sjednici Upravnog vijeća stavlja prijedlog pravilnika na njihovu sjednicu. 
Do sada je ravnatelj imao koeficijent 1,688 – i ima i dalje, stručni suradnik – pedagog 
1,325 – ima i dalje, zdravstveni voditelj 1,067 – ima i dalje, odgojitelj 1,235 – ima i dalje, 
kuharica je imala 0,88, sada ima 0,776, spremačica je imala 0,700, sada ima 0,601. 
Osnovica će se primjenjivati kao na zaposlene u javnim službama. 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 2 glasa „UZDRŽANI“ 
donijelo 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o radu 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 
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Točka 7.  

Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za 2017. godinu 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“ donijelo 

Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za 2017. godinu 

Točka 8.  

Donošenje Zaključka o ukidanju naknade za troškove putovanja na posao 

i s posla načelniku, zamjeniku načelnika i djelatnicima Jedinstvenog 

upravnog odjela 

Zdravko Tuba pojašnjava da se ovo predlaže zbog smanjenja prihodovne strane u odnosu 
na rudnu rentu u tekućoj godini. Kad se steknu uvjeti za vraćanje naknada, klub vijećnika 
će zatražiti njihovo vraćanje. Ne možemo si stvarati nove obveze koje nećemo moći 

isplatiti. Navodi da im je bilo jako teško donijeti ovu odluku, ali mišljenja su da je bolje i 
ovako postupiti, nego da se za 6 mjeseci ne može isplatiti nikakva plaća. 

Stanko Molnar pita odnosi li se to samo na vrtić ili na sve, predsjednik vijeća odgovara 
da se odnosi na sve. 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“ donijelo 

Zaključak o ukidanju naknade za troškove putovanja na posao i s posla načelniku, 

zamjeniku načelnika i djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela 

 

Budući da je dnevni red bio iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 11.25 sati. 

 
KLASA: 021-05/17-01/9 
URBROJ: 2137/17-17-2 
Molve, 4. rujan 2017. 

 

ZAPISNIČAR        PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Mirjana Matoš        Zdravko Tuba 

___________________      _____________________ 

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


