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ZAPISNIK 

sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 13. svibnja 2022. godine 

 

 Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, na Trgu kralja Tomislava 11, u Vijećnici. Sjednica 

je sazvana sazivom KLASA: 021-05/22-01/5, URBROJ: 2137/17-04-22-1 od 9. svibnja 2022. godine. 

 

 Sjednicu je u 10.10 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Tuba.  

 

Sjednici su nazočni sljedeći članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Zdravko Tuba, 

2. Martina Kokša, 

3. Siniša Frančić, 

4. Ana-Marija Popec, 

5. Petar Gregurić, 

6. Zlatko Vargić 

7. Martina Gazdek, 

8. Stanko Molnar, 

9. Marina Ivančan Krznarić 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

 Nema. 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve, 

2. Marina Džinić, viša savjetnica za financije i računovodstvo, 

3. Lea Tot, viša stručna suradnica za imovinske i pravne poslove. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća (dalje u tekstu: Predsjednik) konstatirao je da je na početku 14. 

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 13. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je  sa 9 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 13. sjednice Općinskog 

vijeća. 

 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Molve i usvajanje deklaratornog 

Zaključka Općinskog vijeća Općine Molve o prihvaćanju Izvješća, 

2. Razmatranje i donošenje suglasnosti na: 

2.1. Godišnje financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2021.  

godine, 
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2.2.  Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 31. 

prosinca 2021.  godine, 

3. Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Molve za 2021. 

godinu, 

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje financijske izvještaje 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2021. godinu, 

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

izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2021. godinu, 

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

zalihe Proračuna Općine Molve za mjesec ožujak 2022. godine, 

7. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja 

komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2021. godini, 

8. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2021. godini, 

9. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na dopune i izmjene cjenika usluga 

održavanja javnih površina Selskog komunalnog društva d.o.o. Molve, 

10. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na pokretanje postupka javne nabave za 

nabavu energetske usluge obnove javne rasvjete putem ESCO modela, 

11. Razmatranje i donošenje Poziva građanima, pravnim osobama i drugim organizacijskim 

oblicima te njihovih tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Molve, 

12. Razmatranje i donošenje Odluke o izuzeću od plaćanja udjela u cijeni Dječjeg vrtića „Pčelica“ 

Molve za mjesec lipanj 2022. godine, 

13. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve, 

14. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o raspodijeli rezultata i 

pokriću manjka Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve, 

15. Razmatranje i donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve, 

16. Razmatranje i donošenje Odluke o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika Općine 

Molve, 

17. Razmatranje financiranja udruga i društva s područja Općine Molve, 

18. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

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

Točka 1. 

Izvješće Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Molve i usvajanje deklaratornog 

Zaključka Općinskog vijeća Općine Molve o prihvaćanju Izvješća 

 

 PREDSJEDNIK – Mandatno povjerenstvo je danas ranije imalo svoju sjednicu na kojoj je 

prihvaćen Zaključak o zamjeni mandata člana općinskog vijeća. Gospodin Halaček je svoj mandat stavio 

u mirovanje i stranka s njegove liste predložila je novog člana, gospođu Martinu Gazdek iz Repaša. 

Uvidom u materijale, utvrđeno je da pravovaljano može obnašati dužnost člana općinskog vijeća. 

Općinsko vijeće samo prima na znanje i usvaja onda taj zaključak. A sad prelazimo na onaj svečani dio 

gdje će gđa. Gazdek položiti svoju prisegu. Ja ću pročitati prisegu, a vi ćete svojom riječju „Prisežem“ 

to potvrditi. Čitanje prisege: „Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana općinskog vijeća Općine 

Molve obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine i Republike 

Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti člana općinskog vijeća pridržavati Ustava, Zakona i Statuta 

Općine i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.“ 

 MARTINA GAZDEK - Prisežem. 

Pod točkom 1. Općinsko vijeće Općine Molve je usvojilo   
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deklaratorni Zaključak Općinskog vijeća Općine Molve o prihvaćanju Izvješća Mandatnog 

povjerenstva Općinskog vijeća Općine Molve 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje suglasnosti na: 

2.1. Godišnje financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2021.  

godine 

2.2.  Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 31. 

prosinca 2021.  godine 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

 MARINA DŽINIĆ – prije svega bih željela čestitati novoj članici vijeća. U materijalima ste 

dobili Godišnje financijske izvještaje i Konsolidirane financijske izvještaje, oni su predani u svom 

zakonskom roku. Materijali su dosta opsežni, no najvažnije od svega je financijski rezultat, a to je da je 

Općina Molve uspjela za 2021. godinu ostvariti pozitivan rezultat poslovanja u iznosu 2.138.117,65 

kuna, a što se tiče dječjeg vrtića kao proračunskog korisnika, on je također imao pozitivan rezultat 

poslovanja za 2021. godinu, u iznosu 2.647,53 kuna. Što se tiče konsolidacije, ona pokazuje rezultat 

poslovanja i financijsko stanje Općine Molve i korisnika proračunskih sredstava, znači dječjeg vrtića, 

kao cjelinu, i konsolidirani rezultat poslovanja za 2021. godinu je u iznosu manjka od 2.281.887,20 kuna 

koji će se pokriti tijekom Proračuna Općine Molve za 2022. godinu i Projekcijama za 2023. i 2024. 

godinu. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 

STANKO MOLNAR - još jedanput vas sve pozdravljam, na petak 13. Ono što smo iz ovog 

izvješća primijetili, općina je bila u plusu, znamo da smo imali neke manjkove još od 2020. koje smo 

prenosili u 2021. godinu. Ako sam ja dobro shvatio, ti manjkovi su se smanjili za 2 milijuna i nešto i 

ostalo je još 2 milijuna i nešto za ovu godinu da se podmiri. Vidim da se dosta toga podmirivalo u prvom 

i drugom mjesecu ove godine, ako sam u pravu, pa bi i ove godine mogli doći u neku pozitivnu nulu, 

ako bi bilo sve u redu. Vidimo da su prihodi dosta veći u odnosu na prethodnu godinu, renta je veća za 

oko 4 milijuna kuna u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu. Mene samo zanima, taj plan podmirenja 

manjkova, to se planira proračunom i projekcijama podmiriti, vidimo kroz 2023. i 2024. godinu, vidimo 

da još iz prethodne godine nisu podmireni neki troškovi, ima tu projekata, to se sve prebacuje na ovu 

godinu pa me zanima jel' to to, jel smo u pravu da ide na bolje. 

OPĆINSKI NAČELNIK - pozdrav svima, prije svega čestitke novoj našoj vijećnici Martini 

Gazdek, dobrodošla, vijeće se pomlađuje i kvota žena raste. Što reći nego, Stanko, htel bi se osvrnuti na 

vašu argumentaciju i pažnju, u svakom slučaju drago mi je da si primijetil da Općina dobro posluje, da 

su nekadašnje obveze iz 2012. i 2013. godine koje su bile nekoliko milijuna kuna, da su smanjene ko 

nikad do sada u općini. Cijenim vaš trud i angažman da čitate proračuna, da ga analizirate i dajete 

prijedloge i rješenja. Tu ste da sugerirate kaj bi bilo dobro jer ako načelnik razmišlja o boljitku općine, 

pozivam onda i vijećnike da se uključe u to što više. Tu smo da od općine napravimo nekaj više i nekaj 

bolje, s mogućnostima koje su nam dane i okolnostima u kojima jesmo. Stanko hvala ti na dobroj 

primjedbi, argumentu koji je pozitivan. 

 

Predsjednik zatvara raspravu. 

 

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

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnje financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje 1. 

siječnja do 31. prosinca 2021.  godine 
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i 

Zaključak o davanju suglasnosti na Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za 

razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.  godine 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Molve za 2021. 

godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

MARINA DŽINIĆ – Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za 2021. godinu 

pokazuje financijski položaj i poslovanje općine i vrtića kao cjeline. Upravo je to spomenuto kroz točku 

2.2. dnevnog reda i to je ono što je gosp. Stanko uspio vidjeti, kretanja i financijske pokazatelje. Taj 

manjak se smanjuje iz prethodnih godina, a ono što bih htjela samo nadodati da se izkazivanje manjka 

iz prethodnih godina i njegovo pokriće proizlazi iz činjenice da smo imali projekte koji su bili dosta 

značajni i financijski veliki, a sredstva su bila tek ostvarena kroz 2021. godinu. Primjerice je tu projekt 

koji je bio vezan za rekonstrukciju Kino sale gdje smo uspjeli prihodovati preko 1,3 milijuna kuna u 

2021. godini, a rashodi su bili vezani za prethodnu godinu. Tu su još projekti koji se tiču Punine života, 

Programa Zaželi za koje sredstava ostvarujemo naredne godine kroz nakon zahtjeva. Također smo imali 

jedan projekt, rekonstrukcija društvenog doma u Repašu gdje smo isto aplicirali na mjeru za povlačenje 

sredstava, pa smo po zahtjevu uspjeli naplatiti sredstva tijekom 2021. godine, dok je trošak nastao 2020. 

godine. Renta nam je još uvijek glavni izvor financiranja, koja je porasla, drago je da je jedan takav 

financijski pokazatelj ukazuje na njezino povećanje. U materijalima ste dobili sve ono što se tiče 

izvršenja proračuna i njegovo obrazloženje, pa da ne duljim, detalji su navedeni. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo. 

 

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

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za 2021. godinu 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje financijske izvještaje 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2021. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

MARINA DŽINIĆ – toga smo se isto, dakle, dotaknuli pod točkom 2. dnevnog reda. Znači, 

dječji vrtić je ostvario pozitivan poslovni rezultat za 2021. godinu, njihov je najznačajniji izvor 

financiranja Proračun Općine Molve. Izvještaji su predani u zakonski predviđenom roku i dobili ste u 

materijalima obrazloženje i financijske izvještaje koji su usvojeni na sjednici upravnog vijeća dječjeg 

vrtića, 12. travnja 2022. godine i sukladno statutu traži se suglasnost općinskog vijeća na Godišnje 

financijske izvještaje vrtića za 2021. godinu.  

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo. 

 

Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9  glasova „ZA“  donijelo 
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Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnje financijske izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ 

Molve za 2021. godinu 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji financijski izvještaj o 

izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2021. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

MARINA DŽINIĆ – također ste u materijalima dobili obrazloženje, htjela bih samo napomenuti 

da Zakonom o proračunu koji je stupio na snagu u prosincu 2021. godine u kojem je sada propisano da 

je godišnji financijski izvještaj o izvršenju financijskog plana obavezan, do sada to nije bilo, ali bilo je 

određeno našim posebnim propisima, sad je to zakonski regulirano. 

  

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo. 

 

Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9  glasova „ZA“  donijelo 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji financijski izvještaj o izvršenju financijskog plana 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2021. godinu 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske 

zalihe Proračuna Općine Molve za mjesec ožujak 2022. godine 

 

 Uvodno obrazloženje daje Predsjednik. 

 

 PREDSJEDNIK – korištenje zalihe nije bilo, pa stoga nema potrebe ni za raspravom, pa 

predlažem donošenje zaključka. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

Pod točkom 6. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9  glasova „ZA“  donijelo 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine 

Molve za mjesec ožujak 2022. godine 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja 

komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2021. godini 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

MARINA DŽINIĆ – sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu propisana je obveza 

donošenja izvještaja o izvršenju ovoga programa. To se izvješće donosi danom kada se donosi i Godišnji 

izvještaj o izvršenju proračuna, pa je ovo ubiti samo sastavni dio, odnosno isječak iz izvršenja proračuna 

Općine Molve. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 
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Prijava nije bilo. 

 

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

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2021. godini 

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2021. godini 

 

PREDSJEDNIK – pretpostavljam da je uvod isti kao i za prethodnu točku, pa ako ima tko kakva 

pitanja i prijedloge neka se javi. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo. 

 

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

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2021. godini 

 

Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na dopune i izmjene cjenika usluga 

održavanja javnih površina Selskog komunalnog društva d.o.o. Molve 

  

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – pošto je Selsko komunalno društvo u našem vlasništvu, cijene su 

porasle na tržištu (gorivo, mazivo, materijal i drugo), nadzorni odbor SKD je odlučio da je potrebno 

povećanje cijena usluga Selskog društva. Cijene su sad usklađene sa tržišnim cijenama, da se mogu 

pokriti sva održavanja i plaće zaposlenika. Od ove godine i molvarsko groblje službeno naše pa to 

iziskuje i dodatne poslove za zaposlenike Selskog, održavanje, košnja i drugo. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

STANKO MOLNAR - samo kratko, trebamo obavijest, mi ne trebamo niš glasati po toj točki, 

jel ga samo primamo na znanje? 

OPĆINSKI NAČELNIK - općinsko vijeće daje suglasnost na cjenik s obzirom da je Selsko u 

našem vlasništvu. 

 

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

 

Zaključak o davanju suglasnosti na dopune i izmjene cjenika usluga održavanja javnih površina 

Selskog komunalnog društva d.o.o. Molve 

 

Točka 10. 

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na pokretanje postupka javne nabave za 

nabavu energetske usluge obnove javne rasvjete putem ESCO modela 

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 
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OPĆINSKI NAČELNIK – kako smo pričali prethodnih godina, da sve živine lampe 

promijenimo u LED rasvjetu. Energija je trenutno jako skupa, to vidite i sami, povećanje troškova kroz 

godinu dana je bilo iznimno visoko i potreba je da se postave LED lampe. Negdje imamo već takve 

lampe, a sad bi ovim projektom obuhvatili cijelo područje općine i s tim bi uskladili standarde i 

normative zaštite okolina koje zahtjeva Europska unija i sve ostale razvijene općine i gradovi. S obzirom 

da je to veći iznos potreban za nabavu, općinsko vijeće treba dati suglasnost da se pokrene takav 

postupak. ESCO model znači da na postojeći elaborat energetskog pregleda javne rasvjete, on 

procjenjuje da se kroz 5 godina bude otplatile te lampe i štednja troškova. 

ZLATKO VARGIĆ - svakako dobra inicijativa, s tim se osobno slažem. Trebalo bi i svako 

domaćinstvo ići u tom smjeru. Bilo je prije pitanje prije na vijeću, što još možemo napraviti na uštedi, 

pa se pričalo o naizmjeničnim lampama da svijetli, periodi u noći kada opće lampe ne bi svjetile i takve 

stvari pa me zanima jel se po tome kaj radi i razmatra. 

OPĆINSKI NAČELNIK - ove lampe kaj budemo postavljali, one u sebi postavke da smanjuju 

intenzitet osvjetljenja tokom noći automatski kak se složi, a državne i županijske ceste moraju biti 

osvjetljene cijelo vrijeme to znate. Istina da su kod nas stare bandere postavljene dosta gusto, ali opet 

nije dovoljan razmak među dvije da bi svijetlila svaka druga i slično. Silom prilike smo to prije morali 

napraviti jer nije bilo financijskih mogućnosti, velika je to potrošnja bila i održavanje, a s ovim 

projektom vjerujem da ćemo to moći uvelike smanjiti. 

ZLATKO VARGIĆ - koji je rok za tu zamjenu? 

OPĆINSKI NAČELNIK - sad kreće nabava i cca kroz 6 mjeseci nakon nabave se to bude 

zamijenilo.  

 

Predsjednik zatvara raspravu. 

 

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

 

Odluku o davanju suglasnosti na pokretanje postupka javne nabave za nabavu energetske 

usluge obnove javne rasvjete putem ESCO modela 

 

Točka 11. 

Razmatranje i donošenje Poziva građanima, pravnim osobama i drugim organizacijskim 

oblicima te njihovih tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Molve 

 

Uvodno obrazloženje daje Predsjednik. 

 

PREDSJEDNIK – kao što znate, svaka fizička osoba ili organizacija ima pravo i mogućnost 

predložiti neku osobu ili udrugu za javna priznanja Općine Molve, mi trebamo samo donijeti odluku 

kojim se otvara taj proces. Samim time pozivam i vas, kao članove vijeća i odgovorne osobe pojedinih 

društva da možda i vi razmislite o tome i podnesete prijedloge.  

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo. 

 

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

 

Poziv građanima, pravnim osobama i drugim organizacijskim oblicima te njihovih tijela na 

podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Molve 

 

Točka 12. 
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Razmatranje i donošenje Odluke o izuzeću od plaćanja udjela u cijeni Dječjeg vrtića „Pčelica“ 

Molve za mjesec lipanj 2022. godine 

 

Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

MARINA DŽINIĆ – samo bih napomenula da je Općina Molve kao osnivač Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve aplicirala na javni poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Daje se 

financijska potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini. Na tom pozivu je naš 

dječji vrtić ostvario potporu u iznosu 220.000,00 kuna, a sredstva će biti uplaćena na žiro račun Općine 

Molve i ista će biti proslijeđena proračunskom korisniku. Ono što je ovdje bitno, je odredba u tom  

ugovoru da korisnik mora osloboditi jedan mjesec roditelje od plaćanja participacije odnosno smještaja 

djeteta u vrtiću. Time se onda donosi odluka da će to biti za mjesec lipanj 2022. godine. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo. 

 

Pod točkom 12. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9  glasova „ZA“  donijelo 

 

Odluku o izuzeću od plaćanja udjela u cijeni Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za mjesec lipanj 

2022. godine 

 

Točka 13. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve 

 

Uvodno obrazloženje daje Lea Tot. 

 

LEA TOT – Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pčelica“ je donijelo novi Pravilnik o radu na svojoj 

sjednici. Prvo iz razloga jer su tu bile već brojne izmjene i dopune koje su se protezale prethodnih godina 

pa je najbolje bilo napraviti novi Pravilnik. Novim su se Pravilnikom uvrstile i izmjene koje se tiču 

osnovice za obračun plaće djelatnika vrtića, a prema odluci općinskog vijeća iz prethodne sjednice te su 

se uvrstile izmjene o ovlastima ravnatelja vrtića koji sada može donositi odluke o isplati sredstava za 

prigodne nagrade, poput božićnice, uskrsnice i slično. Na temelju toga, općinsko vijeće donosi 

suglasnost na njihov pravilnik. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo. 

 

Pod točkom 13. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9  glasova „ZA“ donijelo 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve  

 

Točka 14. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o raspodijeli rezultata i 

pokriću manjka Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

 

Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

MARINA DŽINIĆ – ova odluka ima zapravo za cilj da se utvrdi koliko je stanje na bilanci 

vezano za poslovanje vrtića na 31.12.2021. godine, a to je višak prihoda poslovanja u iznosu od 

18.477,41 kuna, i manjak prihoda od nefinancijske imovine koji vrtić iskazuje u iznosu od 30.746,02 



9 
 

kuna. Sljedeće što ova odluka iskazuje je način na koji je ostvaren odnosno utvrđen taj višak prihoda 

poslovanja i manjak prihoda od nefinancijske imovine te se definira člankom 3. na koji način će se taj 

višak poslovanja pokriti utvrđeni manjak, a to je u iznosu 26.196,51 kuna, na način i redoslijedom kako 

je ovdje navedeno u članku po stavkama. Ovdje bih još napomenula da kad smo donosili financijski 

plan Dječjeg vrtića Pčelica Molve za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu, predviđeno je 

da će vrtić pokriti manjak i za to su osigurana sredstva u iznosu od 80.000,00 kuna, na način da će se 

sukcesivno pokriti manjak od 55.000,00 kuna u 2022. godini i 25.000,00 u 2023. godini. S obzirom da 

utvrđeni manjak rezultata poslovanja koji se prenosi je iznad 12.000,00 kuna, pristupa se izmjenama i 

dopunama financijskog plana, što je upravno vijeće  

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo. 

 

Pod točkom 14. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“  donijelo 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o raspodijeli rezultata i pokriću manjka Dječjeg 

vrtića „Pčelica“ Molve 

 

Točka 15. 

Razmatranje i donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve 

 

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – radi se o usklađenju koeficijenata s rastom plaća službenika i 

namještenika u općini, tj. radi se o koeficijentu naše pročelnice koja uskoro dolazi natrag. Naravno, 

želimo motivirati zaposlenike, to je neki način da ja kao načelnik tražim, a općinsko vijeće može 

podržati, da to može ići nekim takvim putem.  

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo. 

 

Pod točkom 15. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7  glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“  donijelo 

 

Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Molve 

 

Točka 16. 

Razmatranje i donošenje Odluke o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika Općine 

Molve 

 

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – to je točka evo koja se tiče moje plaće, znači od 2013. godine sam 

ja kao načelnik tražil smanjenje, i sebi i zaposlenicima jer je bilo takvo vrijeme i takve okolnosti. 

Osnovicu nam je dva puta država smanjila, na taj način je bila plaća takva kakva je, je li to mala ili ne, 

to ljudi mogu procijeniti. Mislim da sad uz velike projekte koje radimo i koji su začeli neke prihode, tu 

je vijeće da to podrži, ako ne, ne mora. Na taj način mogu to objasniti, teško je dok nekaj za sebe govoriš. 

PREDSJEDNIK - uvijek je nezgodno, ako mogu tako reći, dok netko sam sebi povisuje 

nekakva prava, međutim, svjesni smo svi da svakim danom, ne samo u općini, nego i državi, sve su veći 

opsezi tih projekata koji rastu sad u općini, to sa sobom nosi i veću odgovornost, materijalna i moralna 
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odgovornost načelnika kao odgovorne osobe, pa smatram da je potrebno nagraditi načelnika. Mi kao 

članovi vijeća smo na maksimumu od države što se tiče primanja. 

OPĆINSKI NAČELNIK – da, predstavničkim tijelima nameću sve više obaveza, a sve manje 

prava i primanja. Vi ostavljate svoj posao i vrijeme da bi bili na ovoj sjednici.  

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo. 

 

Pod točkom 16. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 5  glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽAN“ donijelo 

 

Odluku o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika Općine Molve  

 

Točka 17. 

Razmatranje financiranja udruga i društva s područja Općine Molve 

 

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – radi se o sljedećem: sve udruge koje se jave na natječaje Općine 

Molve i koja temeljem ugovora dobe nekakava financijska sredstva, udruge su dužne podnijeti 

financijske izvještaje FINA-i, kao i u općinu izvještaj o utrošenim sredstvima. Nažalost, dvije udruge to 

još nisu napravile, udruga domaćica iz Molvi i Seljačka udruga Molve Grede. Ja sam htio obavijestiti 

općinsko vijeće da se zna gdi su financijska sredstva, uplaćena su, a nisu dobiveni, ili su djelomično 

dostavljeni dokumenti. Tražim preko vijeća, da se dostave financijski izvještaji bilo kakve naravi, da to 

možemo predati nadležnoj reviziji koja od nas to traži. Ovo je samo jedan put da ispravno sve 

funkcionira. Službeno su poslani dopisi i pozivi na opravdanje utrošenih sredstava. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo. 

 

Pod točkom 17. nije bilo glasovanja. 

 

Točka 18.  

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 PREDSJEDNIK - ja, evo, još jednom čestitam novoj članici vijeća na prisegi i želim da se 

ugodno osjeća u našem društvu i ugodan rad.  

 OPĆINSKI NAČELNIK - ja bih još htio obavijestiti vijećnike da smo dobili financijska 

sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja, 230.000,00 kuna za rekonstrukciju Društvenog doma u 

Gornjoj Šumi. Radi se i projekt dječjeg vrtića u Repašu, gdje smo isto prihvatljivi korisnik, hoće li biti 

potrebe za tim ili ne u budućnosti ćemo vidjeli, ali je svakako u planu da se stara škola u Repašu makne 

i možda čak napravi starački dom, kao i ovaj Socijalni dom koji se sada gradi. Ima tu još jako puno 

planova i investicija, raspisat će se sad i postupak nabave navalnog vozila za naše vatrogasce u 

vrijednosti 1,5 milijuna kuna. Evo i vrtić nam je prepun, ima 21 djece više nego što nam dozvoljavaju 

kapaciteti i pedagoški standardi, za što tražimo rješenje i vjerujem da ćemo do jeseni to adekvatno i 

složiti kako bismo svu djecu mogli i upisati u vrtić. Također bi u budućnosti ako se dogovorimo, 

osnovali nekakvu sportsku zajednicu Općine Molve, zajedno sa ribičima, nogometašima, košarkašima i 

drugi. Tako bi bilo adekvatno i lakše udruge mogle voditi svoja društva putem te krovne zajednice, kako 

imaju i naši vatrogasci svoju zajednicu. To je eto plan u budućnosti, htel bi da se pripomogne našim 

sportašima, da nam se ne daj bože kaj ugasi od njih i slično. Moramo razmišljati na način da nam bude 

bolje. 



11 
 

 ZLATKO VARGIĆ - kad su već spomenute udruge i ta problematika generalno, budem se 

osvrnul na to. Problemi čak i nisu financijski niti organizacijski, nego su kadrovske naravi u udrugama. 

Dolazi do jedne potrebe smjene generacija, stariji članovi udruga to znaju, oni koji su godinama u 

udrugama i upravljačkim tijelima. Prilikom izbornih skupština, nema mladih novih kadrova ljudi koji bi 

vršili nastavak i održavali to društvo. Predsjednici su po udrugama dugogodišnji, i preko 20 godina jedna 

osoba. Treba nova krv, nove ideje da se nešto pokrene. Općina Molve ima hrpu udruga, pa primjećujete 

da su isti ljudi koji vode udruge su u više udruga i onda je to fiktivno, ili ste u jednoj pa radite kvalitetno 

ili ste u više njih pa u svakoj pomalo, čisto da se napravi. Neke su udruge uopće u nemogućnosti da 

obavljaju svoje redovite radove i da udruga normalno funkcionra. Možda je to bilo drugačije za naše 

vrijeme, sad je i manjka ljudi i manjka volje. 

 STANKO MOLNAR - s obzirom da smo na udrugama, ja ću se osvrnuti na sportske udruge. 

Govorimo o manjku ljudi, udruge vodi par ljudi. Budimo realni, što znači biti u udruzi i voditi udrugu; 

nogometaši, košarka, to su aktivnosti na tjednoj bazi. U nogometu zbog pogona je još teže - koliko tam 

ljudi vodi taj nogomet, realno dvoje. Koliko slobodnog vremena oni moraju dati za vođenje toga. 2013. 

godine sam još govorio o osnivanju neke takve zajednice sportaša, uz osobu koja bi na tome radila, uz 

naknadu, koja bi tome mogla biti posvećena. Ono što je Zlatko rekao je istina, nemamo mlade ljude koji 

bi se uključili, kako da ih privučemo da dođu i sudjeluju. Ako se netko ne angažira, ta udruga stagnira. 

 OPĆINSKI NAČELNIK - da, ne treba ni biti 50 ljudi u udruzi, dovoljno je 5-10 ljudi koji bi 

bili aktivni u tome i koji imaju volje da neki klub funkcionira. Lijepi primjer su vatrogasci koji imaju i 

mlade ljude i sve veći broj žena. Imamo uspješne klubove i društva u našoj općini, to treba održati. 

 PETAR GREGRUIĆ -  ja sam vatrogasac 47 godina, to je dosta dug period, pamtim puno toga 

što se događalo u društvima. Uvek su isti ljudi vodili, godinama, to se nikad nije promijenilo i nikad se 

ne bude promijenilo. Uvijek jedni te isti delaju. 

  

S obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga, Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na 

sudjelovanju i zaključio sjednicu u 11.10 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/22-01/5 

URBROJ: 2137/17-04-22-3 

Molve, 13. svibnja 2022. 
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