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ZAPISNIK 

sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 17. lipnja 2022. godine 

 

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

je sazvana sazivom KLASA: 021-05/22-01/6, URBROJ: 2137/17-04-22-1 od 10. lipnja 2022. godine. 

 

 Sjednicu je u 10.05 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. Marina Ivančan Krznarić 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Stanko Molnar, ispričao se. 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve, 

2. Karolina Franjo, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve, 

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

 

Predsjednik Općinskog vijeća (dalje u tekstu: Predsjednik) konstatirao je da je na početku 15. 

sjednice Općinskog vijeća nazočno 8 članova Općinskog vijeća te da Vijeće može pravovaljano 

odlučivati.  

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

sa 14. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 14. 

sjednice Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  

1. Razmatranje i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2022. godinu i 

projekcije za 2023. i 2024. godinu, 

 

2. Razmatranje i donošenje: 

2.1. Programa o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2022. godini, 
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2.2. Programa o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2022. godini, 

2.3. Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 

2022. godini, 

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

Molve u 2022. godini, 

2.5. Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na 

području Općine Molve u 2022. godini, 

2.6. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine 

Molve u 2022. godini, 

2.7. Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine 

Molve u 2022. godini, 

 

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

Proračuna Općine Molve za razdoblje travanj - svibanj 2022. godine 

 

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa Dana Općine Molve 2022., 

 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju odbora za organizaciju i proslavu dana Općine 

Molve u 2022. godini, 

 

6. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog 

plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, 

 

7. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ usvojilo predloženi Dnevni 

red. 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2022. godinu i 

projekcije za 2023. i 2024. godinu 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić 

MARINA DŽINIĆ – ovo su nam druge izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2022. 

godinu, a projekcije za 2023. i 2024. godinu sukladno Zakonu o proračunu ostaju nepromijenjene. 

Ukupni proračun za 2022. godinu iznosi u ovim izmjenama iznosi 61.166.121,00 kuna. Što se tiče samih 

izmjena i dopuna one su vezane sukladno za realizaciju proračuna Općine Molve do 23.5. i svojoj 

sukladnoj dokumentaciji koja je, dakle, zaknjižena. Većinom se tu radi o stavkama koje se odnose na 

rashode poslovanja. Ono što bih ja tu htjela konkretno reći je stavka koja se odnosi na obnovu sakralnih 

baština, uređenje eksterijera i interijera Doma zdravlja Molve, u planu su nam također i 5. ciljane 

izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Molve. Također se povećava stavka za 

sufinanciranje Osnovne škole Molve, na koju se nadovezuje stavka za nagrađivanje učenika. U planu je 

da se donese odluka za sufinanciranje pročelja mještana Općine Molve, termo-fasada i ove ostale stavke 

koje su vezane za projekt, a to bih onda htjela dati riječ načelniku. 

OPĆINSKI NAČELNIK - zahvaljujem se Marini. U svemu tome, kao što vidite, jako je puno 

projekata u planu, jako je puno njih već u realizaciji, stoga je potrebno uskladiti pozicije u Proračunu i 

danas je ovaj prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna s najvažnijim izmjenama koje se tiču otkupa 

hale u poslovnoj zoni Zdelja. Radi se o tome da nije otkup, nego vraćanje sredstava koje smo uložili 

prethodnih pet godina. To je iznos oko 1,7 milijuna kuna, pa kad je raskinut ugovor početkom godine, 
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u planu je da se to i izvrši tijekom ove godine. Nadalje imamo dječje igralište Pčelica Molve, projekt 

prijavljen na natječaj Središnjem uredu za demografiju i mlade, sufinanciranje je 70%, za što isto 

moramo osigurati sredstva u Proračunu. Zatim dječje igralište Repaš u iznosu 185.000,00 kuna, projekt 

prijavljen putem LAG-a, moramo posložiti pozicije u proračunu i osigurati sredstva da bi to bilo sve 

izvedivo. Prijavili smo na Ministarstvo regionalnog razvoja i eu fondova našu stazu koju gradimo u 

Braće Novakovića, u vrijednosti oko 551.000,00 kuna, a 80% je sufinanciranje od Ministarstva. Zatim 

rekonstrukcija doma u Gornjoj Šumi, investicija vrijedna 1,1 milijuna kuna, od čega je dobiveno 

sufinanciranje od Ministarstva regionalnog razvoja i eu fondova; termo-fasada, prozori, uređenje samog 

doma. Vrijednog projekta je također potrebno uskladiti u proračunu da bismo projekt mogli izvršiti do 

kraja godine i povući ova sredstva. Također smo prijavili jedan komunalni traktor za kupnju ralice za 

snijeg i za samo uređenje našeg mjesta. Znači, prijavili smo na natječaj u Ministarstvo prostornog 

uređenja, graditeljstva i državne imovine, a vrijednost investicije je 366.000,00 kuna, a iznos 

sufinanciranja je 50%. Iz Nacionalnog plana obnove, nominirali smo i planiramo dječji vrtić u Repašu, 

srušiti staru zgradu škole tamo. Cilj nam je nominirati dječji vrtić, koji u budućnosti čak može biti i za 

neke druge namjene, ali najvažnije nam je da sve dok imamo ovako velik broj djece, da možemo to 

osigurati. Vrijednost investicije je 2,8 milijuna kuna plus naših otprilike toliko kuna. Cilj nam je prijaviti 

ovaj projekt na natječaj ove godine i realizirati ga u narednom razdoblju. Naravno, imamo tu još niz 

tekućih, kako je i Marina rekla, stavki i pozicija, koje moramo izvršavati, poput struje, plina, što je sve 

usklađeno. Svjesni smo velike potrošnje, ali moramo biti svjesni i velikih projekata u koje ulažemo. To 

je ta mini klaonica, za koju se nadam da ćemo ove godine ishoditi građevinsku dozvolu sa našim SKD 

Molve, a sljedeće godine bismo već krenuli u realizaciju istog tog projekta. Još je jako puno projekata, 

ali ovo su oni najvažniji koji nam sada dolaze i koje realiziramo i koje moramo izvršiti. Neću sad više 

duljiti, ako vi vijećnice i vijećnici imate kakva pitanja, tu sam da vam odgovorim, ali sve se veže kako 

bi od došli od riječi u djelo, od napisanog u realizaciju. Evo nadam se da ćete to prihvatiti. Hvala. 

  

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo. 

 

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

donijelo   

 

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. 

godinu 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje: 

Programa o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 

Molve u 2022. godini 

Programa o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2022. godini 

Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2022. 

godini 

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

Molve u 2022. godini 

Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na 

području Općine Molve u 2022. godini 

Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine 

Molve u 2022. godini 

i 

Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Molve 

u 2022. godini 
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Predsjednik otvara raspravu. 

 

 PREDSJEDNIK – ja bih samo napomenuo, da do sad nismo imali ovaj Program utroška 

sredstava šumskog doprinosa, pa ako može tko dati kakvo pojašnjenje.  

  

 OPĆINSKI NAČELNIK - eko kratko, to je renta koja se dobiva od porušenih drveća. Pošto je 

u Molve Gredama porušena ona šuma, u iznosu od 100.000,00 kuna je sjela takva renta, što je 

namijenjeno onda za građenje komunalne infrastrukture. 

 

 Predsjednik zatvara raspravu. 

 

Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ 

donijelo 

 

Program o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 

Molve u 2022. godini 

Program o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2022. godini 

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2022. 

godini 

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

Molve u 2022. godini 

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području 

Općine Molve u 2022. godini 

Program o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine 

Molve u 2022. godini 

i 

Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Molve 

u 2022. godini 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe 

Proračuna Općine Molve za razdoblje travanj - svibanj 2022. godine 

  

Uvodno obrazloženje daje Predsjednik. 

 

PREDSJEDNIK - zaliha se nije koristila pa predlažem donošenje.  

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo. 

 

Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 8  glasova „ZA“  donijelo 

 

Zaključak na Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za 

razdoblje travanj - svibanj 2022. godine 

 

Točka 4. 

Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa Dana Općine Molve 2022. 

  

Uvodno obrazloženje daje Predsjednik. 
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PREDSJEDNIK – primili smo u materijalima prijedlog ovog Programa, međutim imamo 

nadopunu programa sa Ljetnom kino karavanom Dergeza, na stol ste ispred sebe dobili novi prijedlog 

Programa. Kino na otvorenom je bilo prošle godine, pa bismo imali i ove, pokazalo se vrlo dobrim, jer 

je bio i dodatni sadržaj za djecu. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 

PETAR GREGURIĆ - ja bih samo nadopunio dio koji se tiče javne vježbe VZO Molve, da nije 

19. nego 22. lipnja javna vježba. Morali smo pomaknuti ovaj datum. Samo to. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK - ja bih smo kratko ako može. Kao i svake godine, jako se puno udruga 

javilo i mještana, hvala svima, jako se puno mještana uključilo. Hoću reći da hvala bogu što je corona 

završila i što se konačno možemo družiti, ljudi su već željni toga, odnosno obilježavanja raznoraznih 

događaja koje imamo. Nadam se da ne bude ponovilo ono što smo do sad imali zbog virusa. Tu je nešto 

više od 20 aktivnosti, uz samo obilježavanje Dana Općine. Jako je lijepo da se ta tradicija nastavlja, da 

su naše udruge i dalje spremne sudjelovati u tome, a udruge su ljudi. a mislim da se molvarci i dalje 

mogu ponositi na tu tradiciju obilježavanja Dana Općine Molve, i nadam se da ćemo i dalje to nastaviti, 

ove godine i narednih godina.  

 

Pod točkom 4., općinski načelnik napustio je sjednicu u 10.22 sati. 

 

Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 8  glasova „ZA“  donijelo 

 

Program Dana Općine Molve 2022. 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju odbora za organizaciju i proslavu dana Općine 

Molve u 2022. godini 

 

 Uvodno obrazloženje daje Predsjednik. 

 

PREDSJEDNIK – primili ste u materijalima popis ljudi koji će se potruditi da se svi ovi 

programi, manifestacije i događanja koji su predviđeni Programom Dana Općine, da se što uspješnije 

provedu. 

  

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo. 

 

Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 8  glasova „ZA“  donijelo 

 

Odluka o imenovanju odbora za organizaciju i proslavu dana Općine Molve u 2022. godini 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog 

plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

 MARINA DŽINIĆ – samo kratko, radi se o prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, koje je donijelo 
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Upravno vijeće dječjeg vrtića na svojoj 41. sjednici, koja je bila održana 28. travnja 2022. godine. 

Ukupni financijski plan promijenjen je za 122.250,00 kuna. Iste izmjene su uključene u izmjene i dopune 

Proračuna Općine Molve iz točke 1. Dnevnog reda. Samo bih izdvojila izmjene koje se odnose na 

rashode poslovanja, osiguravanje stavke za ukupni trošak plaće, što je već bilo uključeno u prvim 

izmjenama i dopunama Proračuna; konkretno radi se o iznosu od 150.000,00 kuna. Poslan je zahtjev za 

dodjelu financijskih sredstava od strane ravnateljice, i to JANAF-u, za nabavu stolica za djecu mlađe 

jasličke skupine Bubamare i sklopljen je ugovor o sponzorstvu kojom su oni odgovorili s donacijom od 

5.000,00, kuna. Stolice su nabavljene, vrijednost im je 5.485,00 kuna, od kojih će vrtić financirati ostatak 

od 485,00 kuna. Također je tu stavka vezana uz pokriće manjka iz prethodnih godina i ona je umanjena. 

Planirana je bila u iznosu od 55.000,00 kuna za pokriće u 2022. godini. S obzirom da nam je vrtić završio 

poslovnu godinu sa manjim iskazanim rezultatom manjka jer je bio pozitivan rezultat poslovanja za 

2021. godinu, pristupilo se umanjenju te stavke za 35.000,00 kuna, čime je osigurano pokriće manjka iz 

prethodnih godina u iznosu 20.000,00 kuna. Što se tiče rashoda nabave od nefinancijske imovine, one 

su ovim izmjenama i dopunama ostale neizmijenjene.  

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

Pod točkom 6. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 8  glasova „ZA“  donijelo 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu  

 

Točka 7. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 MARINA IVANČAN KRZNARIĆ - imam ja pitanje. Što se tiče vrtića, zanima je bude li 

formirana još dodatna skupina, peta skupina i bude li s 1.9.2022. godine u funkciji? 

 PREDSJEDNIK - pretpostavljam da načelnik ima odgovor na to pitanje, još se nije vratio. 

Dostavit ćemo odgovor.  

MARINA IVANČAN KRZNARIĆ - znate da ima potrebe za dodatnom skupinom? 

PREDSJEDNIK - da, znamo. Zato ide i izgradnja novog vrtića i sve to. 

MARINA IVANČAN KRZNARIĆ  - da, ali kad bude to? Za skupinu treba sad, od 1.9. ove 

godine biti formirano. Kako  je Gola to riješila? 

PREDSJEDNIK - Ne znam. 

MARINA IVANČAN KRZNARIĆ - imamo prostoriju stare općine, imamo. Najstariju vrtićku 

skupinu staviti tamo u jednu prostoriju. 

PREDSJEDNIK - znači, prostori stare općine su preuređeni i dani, iznajmljeni na korištenje 

udrugama, ako niste upoznati s tim. 

  

Pod točkom 7., općinski načelnik vraća se na sjednicu u 10.35 sati. 

 

 PREDSJEDNIK - znači Marina ima pitanje kad će se oformiti peta vrtićka grupa i dala je 

prijedlog kako je to u Goli riješeno, da se u staru općinu smjeste djeca, dostavi im se hrana i to je to.  

 OPĆINSKI NAČELNIK - sa ravnateljem OŠ Molve i Županijom dogovaramo za ovaj naš tu 

prostor selske knjižnice koji još nije zaživio, da se aktualna knjižnica preseli gore, a da donji dio bude 

za vrtić, još čekamo da riješimo s ravnateljem da vidimo kako ćemo smjestiti djecu u taj prostor. Sve je 

dogovoreno s inspekcijom, a godinu dana bi bilo takvo prijelazno razdoblje za rješenje smještaja vrtićke 

djece. 

MARINA IVANČAN KRZNARIĆ – da li bude s 1.9.? 

OPĆINSKI NAČELNIK - ne da bude, nego mora biti, da. U utorak imamo vrtićko vijeće za to 

također, Martina Kokša je nova predsjednica Upravnog vijeća u vrtiću, imamo raspisivanje novih 
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odgojitelja za stvaranje te skupine, kako bismo ispoštovali zakonske obveze i minimalne pedagoške 

standarde koji su propisani.  

PREDSJEDNIK - ako više nema tko što nadodati, ja bih iskoristio ovu priliku i sve vas srdačno 

pozvao 18.6., tj. sutra na koncert Zagrebačkog folklornog ansambla dr. Ivana Ivančana, povodom 75. 

obljetnice osnutka tog ansambla. Ulaz je besplatan, bilo bi lijepo da se svatko od nas pojavi, naravno 

ako je netko neodgodivo spriječen, ali pozvani ste svi. Isto tako bi skrenuo pažnju na taj dio, mislim da 

nije u redu, ako imamo neka društvena događanja na koja ste svi pozvati, sve članice i članovi vijeća, 

nije u redu da se nikad ne pojavite. Svaka čast pojedincima koji se odazovu, ako nas netko pozove onda 

želi da prisustvujemo tome. Ili otvaranje izložbe i što drugo; samim time dok ste se kandidirali za člana 

u Općinskom vijeću, time ste se kandidirali i za taj drugi dio koji svi pokušavaju izbjeći. Prihvatili smo 

članstvo i to za sobom nosi i takve odgovornosti, pa molim da vodite računa o tome, da ne bi ispalo da 

nas nigdje nema. Eto, hvala vam unaprijed, i poslije koncerta sutra je mala zakuska gore u Kino sali, 

malo druženje sa članovima ansambla, pa dođite na malo druženje. Hvala.  

  

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

sudjelovanju i zaključio sjednicu u 10.35 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/22-01/6 

URBROJ: 2137/17-04-22-3 

Molve, 17. lipnja 2022. 

 

 

 

                ZAPISNIČAR:      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

       Lea Tot, bacc.admin.publ., v.r.                          Zdravko Tuba, v.r. 

 

 

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


