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ZAPISNIK 

sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 22. srpnja 2022. godine 

 

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

je sazvana sazivom KLASA: 021-05/22-01/7, URBROJ: 2137/17-01-22-1 od 18. srpnja 2022. godine. 

 

 Sjednicu je u 10.15 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. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Marina Ivančan Krznarić, ispričala se. 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve, 

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

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

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

 

Predsjednik Općinskog vijeća (dalje u tekstu: Predsjednik) konstatirao je da je na početku 16. 

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 15. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa sa 7 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“  

usvojilo zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  

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

projekcije za 2023. i 2024. godinu, 

 

2. Razmatranje i donošenje: 

2.1. Programa o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2022. godini, 
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2.2. Plana o izmjenama i dopunama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Molve u 2022. godini, 

2.3. Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Molve u 2022. godini, 

2.4. Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

obrazovanju na području Općine Molve u 2022. godini, 

 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih sredstava za 

rad političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Molve, 

 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za 2022. godinu, 

 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Molve, 

 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju troškova nabave radnih bilježnica za učenike 

Osnovne škole Molve u šk. god. 2022./2023., 

 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s 

područja Općine Molve za školsku/akademsku 2021./2022.  godinu, 

 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju terenske nastave i ekskurzija učenicima 

Osnovne škole Molve u šk. god. 2021./2022.,  

 

9. Razmatranje i donošenje Programa mjera za mlade na području Općine Molve u 2022. godini, 

 

10. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju rušenja starih, zapuštenih i opasnih objekata 

na području Općine Molve u 2022. godini, 

 

11. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli subvencija za fasade, termo-fasade i pročelja na 

području Općine Molve u 2022. godini, 

 

12. Razmatranje i donošenje Odluke o subvenciji kapitalnih ulaganja u sredstva za rad u 2022., 

 

13. Razmatranje i donošenje Odluke o potporama za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke u 

2022. godini, 

 

14. Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje kamate i troškova 

obrade kredita poduzetnicima s područja Općine Molve u 2022. godini, 

 

15. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli subvencije za osnivanje gospodarskih subjekata na 

području Općine Molve,  

 

16. Razmatranje i donošenje Odluke o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda 

mesa na trihinelu u 2022. godini, 

 

17. Razmatranje i donošenje Odluke o najvišem dopuštenom iznosu potpora na području Općine 

Molve u 2022. godini, 

 

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

Proračuna Općine Molve za lipanj 2022. godine, 
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19. Razmatranje i donošenje Zaključka o odobravanju pomoći: 

- Elektrokanal d.o.o. 

- Molnar Davor 

 

20. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju kriminaliteta javnog reda i mira 

i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za vremenski period 

od 1. svibnja do 30. lipnja 2022. godine, 

 

21. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka 

javne nabave energetske usluge obnove javne rasvjete putem ESCO modela, 

 

22. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić 

„Pčelica“ Molve za  pedagošku godinu 2022./2023., 

 

23. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

Predsjednik je upita ima li tko prijedlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda. 

 

 PREDSJEDNIK VIJEĆA predložio je dopunu dnevnog reda sa točkama koje glase: 

 

- Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić 

„Pčelica“ Molve za  ped. god. 2022./2023. po ponovljenom natječaju, 

 

- Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog 

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

 

- Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2022. godinu, 

 

- Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na polugodišnje Financijske izvještaje 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, 

 

Ovim prijedlogom točka 23. Pitanja i prijedlozi vijećnika postaje točkom 27. Dnevnog reda. 

 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći  

D N E V N I  R E D  

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

projekcije za 2023. i 2024. godinu, 

2. Razmatranje i donošenje: 

2.1. Programa o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2022. godini, 

2.2. Plana o izmjenama i dopunama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Molve u 2022. godini, 

2.3. Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Molve u 2022. godini, 

2.4. Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

obrazovanju na području Općine Molve u 2022. godini, 
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3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih sredstava za 

rad političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Molve, 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za 2022. godinu, 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Molve, 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju troškova nabave radnih bilježnica za učenike 

Osnovne škole Molve u šk. god. 2022./2023., 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima 

s područja Općine Molve za školsku/akademsku 2021./2022.  godinu, 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju terenske nastave i ekskurzija učenicima 

Osnovne škole Molve u šk. god. 2021./2022.,  

9. Razmatranje i donošenje Programa mjera za mlade na području Općine Molve u 2022. godini, 

10. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju rušenja starih, zapuštenih i opasnih objekata 

na području Općine Molve u 2022. godini, 

11. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli subvencija za fasade, termo-fasade i pročelja na 

području Općine Molve u 2022. godini, 

12. Razmatranje i donošenje Odluke o subvenciji kapitalnih ulaganja u sredstva za rad u 2022., 

13. Razmatranje i donošenje Odluke o potporama za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke u 

2022. godini, 

14. Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje kamate i troškova 

obrade kredita poduzetnicima s područja Općine Molve u 2022. godini, 

15. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli subvencije za osnivanje gospodarskih subjekata na 

području Općine Molve,  

16. Razmatranje i donošenje Odluke o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda 

mesa na trihinelu u 2022. godini, 

17. Razmatranje i donošenje Odluke o najvišem dopuštenom iznosu potpora na području Općine 

Molve u 2022. godini, 

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

Proračuna Općine Molve za lipanj 2022. godine, 

19. Razmatranje i donošenje Zaključka o odobravanju pomoći: 

- Elektrokanal d.o.o. 

- Molnar Davor 

20. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju kriminaliteta javnog reda i 

mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za vremenski 

period od 1. svibnja do 30. lipnja 2022. godine, 

21. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka 

javne nabave energetske usluge obnove javne rasvjete putem ESCO modela, 

22. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić 

„Pčelica“ Molve za  pedagošku godinu 2022./2023., 

23. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić 

„Pčelica“ Molve za  ped. god. 2022./2023. po ponovljenom natječaju, 
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24. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog 

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

25. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2022. godinu, 

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

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, 

 

27. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

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

Dnevni red. 

Točka 1. 

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

projekcije za 2023. i 2024. godinu 

 Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik 

OPĆINSKI NAČELNIK - Dobar dan svima, sve skupa najljepše pozdravljam. Ovo je jedna 

iznimna situacija zbog otvaranja natječaja Ministarstva turizma, morali smo otvoriti stavku u proračunu 

za interpretacijski centar koji Općina Molve planira prijaviti projekt na našem Pastoralnom centru gdje 

bismo onda mi bili nositelji tog projekta i korisnici, odnosno vlasnici te opreme, a zajedno s našim 

komunalnim poduzećem bismo to vodili. Hitnost je velika i ja vas molim za razumijevanje, nismo mogli 

prije mjesec dana znati za ovu poziciju, nego tek sad. Ide preraspodjela s Punine života na Oazu 

bezgrešne, na Interpretacijski centar, šetnicu i objekt gdje bude jedan kafić unutar toga, gdje bude 

moguća turistička potrošnja u punom smislu te riječi. Radi se i o hitnosti u Marijanskoj ulici, imamo 

postavljanje semafora konačno, osigurana su sad sredstva u proračunu pa idemo s tim, u pitanju je nekih 

200.000 kuna i ovo sve detaljnije bude Marina objasnila po potrebi. 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

STANKO MOLNAR - to su samo te tri stavke ili ima još izmjena? 

OPĆINSKI NAČELNIK - ima tu još nekih malih stavki, za Crveni križ npr kaj su došle 

zamolbe u međuvremenu  

PREDSJEDNIK - Marina je tu, ako treba pojasniti još detalje.  

ZLATKO VARGIĆ - Kam točno ide semafor? 

OPĆINSKI NAČELNIK - Trebalo bi ići ispred Čelikovih, na prolazu, to je ubiti pokazivač 

brzine, usporivač prometa. To bude sustav s oba dvije strane koji bude pokazivao brzinu vozila. 

Predsjednik zaključuje raspravu. 

 

Pod točkom 1. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donijelo   

 

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

godinu 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje: 

Programa o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

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

Molve u 2022. godini 

Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Molve 

u 2022. godini 

i 

Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

obrazovanju na području Općine Molve u 2022. godini 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo.  

Predsjednik zatvara raspravu. 

 

Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 8  glasova „ZA“ donijelo 

 

Program o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2022. godini 

Plan o izmjenama i dopunama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Molve u 2022. godini 

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

2022. godini 

i 

Program o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 

na području Općine Molve u 2022. godini 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih sredstava za 

rad političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Molve 

  

Uvodno obrazloženje daje Pročelnica. 

 

PROČELNICA - ovdje se radi o tome da je gosp. Halaček izašao iz vijeća i na njegovo mjesto 

je imenovana gđa. Martina Gazdek i za žene se još 100 kuna dodatno osigurava za podzastupljeni spol 

u Odluci o raspoređivanju redovitih sredstava te smo to izmijenili.  

 

PREDSJEDNIK - Drago nam je da je kolegica Martina s nama. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo. 

 

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

 

Odluku o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka i 

člana izabranog s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za 2022. godinu 

 

  

Uvodno obrazloženje daje Predsjednik. 
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PREDSJEDNIK – prijedlozi su nam stigli, prijedloge su nam davali pojedinci i skupine s 

područja Općine Molve. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 

STANKO MOLNAR - Imamo prvo nadopunu, što je poslala Lea. Imamo tu prijedlog koji smo 

dobili u toj formi prijedloga za javno priznanje, a za ove druge znači nismo dobili. Možda bi bilo uredu 

da ubuduće dobijemo sve te prijedloge. 

 

PROČELNICA - To su vam prijedlozi doslovno napisani samo sa imenom i prezimenom, ne 

potpišu nego ljudi koji predlažu dođu ovdje i samo kažu koga žele predložiti.  

 

STANKO MOLNAR - To sve u pravilu ide na vijeće koje o tome odlučuje. Prijedlozi se nose 

vjerojatno u upravu, kod vas, a mi u pravilu nemamo tu neku komisiju koja bi bila za donošenje tih 

odluka, to u startu donosi vijeće. Pa bi zato bilo dobro da takvi prijedlozi idu u papirnatom obliku. Svaka 

udruga ili bilo tko da predlaže nekoga za javno priznanje, da imamo onda i mi takvo pokriće. Govorim 

da se možda ta neka formalno napravi, da ne ispadne ovakvo kakvo smo sad dobili zbog nečega, da ne 

bi netko rekao da je to vijeće donijelo zbog ne znam čega itd.  

 

OPĆINSKI NAČELNIK - ja sam kao načelnik ponosan da svake godine imamo toliko uspješih 

ljudi, da li svojim radom, odlaskom u mirovinu ili slično i da ih možemo tako nagraditi. Jedan simbol, 

jedna pozitivna gesta za koju oni koji primaju ta priznanja budu zahvalni i time mi pokazujemo da 

mislimo na njih. Bilo je svojedobno kada je to bilo ukinuto i bilo je jako puno propusta, ja uvijek 

ponavljam da za vrijeme života treba čovjeku dati, a ne kad umre. A ovo što ste Stanko rekli, prihvaćam 

i ne znam gdje je zapelo da nije došlo do vijećnika, bilo je vjerojatno puno zahtjeva. Da bilo je i od 

obrtnika nekih neprihvatljivih zahtjeva, pa onda nismo tu htjeli širiti te neugodnosti.  

 

STANKO MOLNAR - Sve je to jasno, mi se možemo dogovoriti. Ja za Jelenu Kokša znam da je 

stvarno uspješna šahistica i sl. Recimo, mi možemo ove godine govoriti da je ona prvakinja u kadetskom 

šahu, jel tako?  

 

MARTINA KOKŠA - prošlogodišnja. 

 

STANKO MOLNAR - Ali mislim da ona prošle godine nije dobila to priznanje.  

 

LEA TOT - Dobila je u sklopu onog nagrađivanja uspješnih učenika prošle godine.  

 

STANKO MOLNAR - Dobro sad dok nas je tu više, dok razgovaramo, više stvari možemo 

uzeti u obzir, shvaćate me što želim reći? Ne sad da ja dođem u općinu i želim predložiti toga i toga, vi 

to zapišete, tamo stavite na tu listu, mi onda odlučujemo tko kamo ide. Znam da moj tamo susjed, on 

se preziva Rukavina, napravio je teleskop neki, osvojio je drugu nagradu na nekom svjetskom sajmu 

inovacija mislim. Znam da je bio i na HTV-u, gle, nitko ga nije predložio.  

 

OPĆINSKI NAČELNIK - Mjesec dana je bilo vremena za predlaganje, javni poziv je bio 

raspisan.  

STANKO MOLNAR - Ja znam tko je bio prijavljen, a tko nije. 

 

PREDSJEDNIK - Kako ne znaš, dobio si materijale.  

 

ZLATKO VARGIĆ - Pa još nitko nije dobio ovo javno priznanje, još možemo sad predložiti u 

odluku.  
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MARTINA KOKŠA - zato bi bilo dobro možda se sastanemo prije toga, da vidimo uopće koga 

možemo predložiti. 

 

PREDSJEDNIK - Pa sad smo, evo, tu. Upravo zato sad imamo raspravu o tome.  

 

MARTINA KOKŠA - Ali mi nismo dobili u materijalima tko je koga predložio. 

 

PROČELNICA - Ali bio vam je mjesec dana raspisan javni poziv za to. Zato ste vi tu da 

predložite u tih mjesec dana. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK - ajde donesite ono od obrtnika, jedino on nije na listi. Svi su ostali tu 

koji su predloženi. 

 

MARTINA KOKŠA - ja imam kćer uspješnu, Agata, neću ja sad za svoje dijete predložiti za 

priznanje jer je ona bila prvakinja države.  

 

OPĆINSKI NAČELNIK - Martina običaj je takav da ako je netko dobio priznanje da ne bude 

istu dobil svake godine. 

 

MARTINA KOKŠA - Ali ona nije dobila priznanje, a ja to govorim samo kao primjer. 

 

PREDSJEDNIK - ajmo se držati reda. Počeli smo govoriti jedni drugima u glas. Dakle, svaki 

pojedinac, udruga, skupina građana može prijaviti bilo koga. Ako znamo da je netko napravio teleskopa, 

skočio s padobranom unatrag onda zaslužuje da ga prijavimo jer znamo o tome. Za ubuduće idemo 

staviti da bude uvjet da se službeno preda prijedlog. Donijet ćemo pravilnika kako se donose ti prijedlozi, 

a ako ga već imamo zašto ga se ne pridržavamo, to se isto dade raspravljati.  

 

PROČELNICA - Onda možemo sljedeće godine, prije nego se donese odluka o raspisivanju 

javnog poziva, usput imenovati i odbor, kojeg vijeće može uvijek novi osnovati, a koji budu onda 

zaprimali zahtjeve za dodjelu priznanja. 

 

PREDSJEDNIK - Neka to onda bude prijedlog za iduću godinu, dok se na sjednici donosi 

odluka o raspisivanju javnog natječaja, na isti sjednici se imenuje i odbor. Primljene prijave za koje se 

znade kako moraju izgledati, onda oni koji dođu s papirićem i predlažu nekog Frana Franca, onda im se 

kaže da to tako ne ide, nego da pravilno podnesu takav prijedlog.  

 

OPĆINSKI NAČELNIK - sve vijećnice i vijećnici znate kako se predlažu javna priznanja, 

morate poslati dopis u općinu i onda predlažete. Danas se može donijeti ili odbiti nekoga ukoliko to ne 

želite. Ovi svi prijedlozi koji su bili od udruga obrtnika koji sad stoji tu pred vama, dakle Ivan Ivančan 

je dobio prošle godine, Mirjana Tuba bude ove godine ako to usvojite, a Branko ne bude dobio jer sam 

ja na neki način bio zatečen objavama, mislili smo dati, ali kakve je on stvari i objave pisao o 

vatrogascima, sramotio Općinu Molve i naše mještane, takva omalovažavanja i ponašanja jednog 

molvarca ne zaslužuje da dobije javno priznanje, zašto nije na ovoj listi javnih priznanja. I ako još 

dozvolite, predlagatelji mogu biti klubovi, fizičke i pravne osobe i svi žitelji Općine Molve.  

 

ZLATKO VARGIĆ - Znači ako je procedura određena, barem sad za iduću godinu, odbor ili 

netko tko bude odlučivao o tome, onda se sve prijave skupe i napravi se kratka excel tablica s 

obrazloženjem „da/ne“ zbog toga i toga. I onda svi transparentno znaju zašto je netko dobio, a zašto 

netko nije. Ono što želim reći je da se izbjegne nekakva inflacija tih nagrada i tih priznanja, jer već kod 

svake kuće vise koje kakva priznanja koje treba i ne treba. Djecu potičemo, ali ona još ni ne znaju što 

su javna priznanja. Evo, samo toliko.  
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STANKO MOLNAR - Ja ću se vratiti na ono vezano za Velebita. Prošle godine je to sve bilo 

nakon našeg vijeća, nakon svečane sjednice, i sad sam ja to proučio, on je dobio nagradu Nikole Tesle, 

on je inovator i trojica su bila koji su radili na Smartscope pametnom teleskopu, osvojeno drugo mjesto 

na sajmu Europske unije. Znači imaju dosta tih nagrada oni za to, nije on bio sam, ali je s područja 

Općine Molve i mislim da to je bilo prošle godine, nije bilo ove, ali je bilo nakon prošlogodišnje naše 

sjednice o tome, dok smo mi već podijelili ta neka priznanja. I sad u kojem području, ako već mogu 

predložiti, ja bih ga predložio.  

 

PREDSJEDNIK - Dapače, mislim da bismo se s tim svi mogli složiti. Ja predlažem da se donese 

ova odluka i da se prihvati njegova kandidatura i da ga se stavi na popis osoba koje primaju javno 

priznanje.  

 

Predsjednik daje na glasanje prijedlog dopune Odluke o dodjeli javnih priznanja. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ prihvatilo ovaj prijedlog.  

 

OPĆINSKI NAČELNIK - Ja bih molio sve vijećnice i vijećnike da ubuduće na vrijeme dostavite 

prijedloge, natječaj je trajao do 13.6. 2022.  

 

MARTINA KOKŠA - Ja bih onda dala prijedlog za ubuduće. Općina dobro prati događaje, na 

razini općine na webu, ali mislim da se kroz to isto može prolistati, kroz cijelu godinu i onda se vidi, pa 

netko i zaboravi što je bilo prije par mjeseci. 

 

PREDSJEDNIK - Pa svaki od nas to može prolistati.   

 

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

 

Prijava više nije bilo. 

Predsjednik zatvara raspravu. 

 

Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7  glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“  

donijelo 

 

Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za 2022. godinu 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje Pročelnica. 

 

PROČELNICA – Prošle godine donesen je novi Zakon o gospodarenju otpadom i mi zapravo 

moramo nomotehnički uskladiti našu staru odluku o mjerama za sprječavanje nepropisno odbacivanja 

otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Molve. U toj odluci zapravo u 

obrazloženju stoji da nema novih stvari nego onih koje je imala ta stara odluka iz 2018. godine. Mogu 

samo spomenuti da imamo i taj sustav preko internet stranice da se prijavi nepropisno odbačeni otpad, i 

to se zapravo malo koristi. 

  

Predsjednik otvara raspravu. 

 

 ZLATKO VARGIĆ - Da li postoji nekakvo kažnjavanje, ako se utvrdi tko je, jel predviđena 

kazna. 
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PROČELNICA - To imamo već u Odluci o komunalnom redu. 

 

Prijava nije bilo. 

 

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

 

Odluku o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Molve 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju troškova nabave radnih bilježnica za učenike 

Osnovne škole Molve u šk. god. 2022./2023. 

 Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – 100% budemo prihvatili trošak nabave radnih bilježnica našoj djeci, 

osnovnoškolarcima, udžbenike država nabavlja, pa to nije naša obaveza, a mi smo među prvima od 

općina u županiji prije 15-20 godina koji smo nabavljali udžbenike i radne bilježnice. Želimo pomoći i 

pokazati kako imamo dosta dobar trend porasta broja djece u vrtiću i nadam se da se to bude u osnovnoj 

školi preslikalo i da mislimo na mlade, želimo pokazati našim obiteljima da im želimo pomoći kroz ovu 

mjeru. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

 

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

Odluku o sufinanciranju troškova nabave radnih bilježnica za učenike Osnovne škole Molve u 

šk. god. 2022./2023. 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s 

područja Općine Molve za školsku/akademsku 2021./2022. godinu 

 

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

OPĆINSKI NAČELNIK – sličan primjer, za srednjoškolce 4.000,00 kuna jednokratno, za 

uspješno završenu školsku godinu, a studenti za završenu akademsku godinu 7.000,00 kuna. To je pravo 

kao i svake godine, po završetku na kraju godine, sakupljamo za srednjoškolce do kraja godine, a za 

studente do kraja tekuće godine jer akademska godina završava iduće godine i idemo im pomoći u tom 

dijelu da ih nagradimo, dakle, ne idemo ispred nego po završetku školske godine. To je na neki način 

nagrada, a mladi vjerujem da budu znali kamo da potroše te novce i kako.  

Predsjednik otvara raspravu. 

 ZLATKO VARGIĆ - Da li još uvijek ima onih nekih starih, otvorenih, neplaćenih sredstava za 

to? Raspravljali smo o tome još na prošlim vijećima, bila je stalna tematika, pa jel' još toga ima ili je sad 

ažurno? 

 OPĆINSKI NAČELNIK - Počeli smo se razgovarati, ja se ispričavam što sam tako upao u riječ. 

Nema nikakvih neriješenih, svi su isplaćeni početkom ove godine, jednokratna je isplata bila.  

 STANKO MOLNAR - Ovako samo, imam pitanje uz razgovor. Sve je to pet, pohvalno da na 

kraju učenik pomoć dobije, ali oni, kroz neke razgovore, njima su ta sredstva potrebna tokom studiranja. 
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To je sad problem, mi dok oni završe, dok vidimo rezultate, onda ih nagradimo s tim. Postoji li kakva 

mogućnost da to ide tromjesečno, da mi, na primjer, raspišemo odluku o odobravanju pomoći, a recimo 

za iduću akademsku tj. školsku godinu na primjer se onda njima tromjesečno jedan dio isplati. Pa onda 

prema tomu, na kraju koji ne uspije, ne polože ili nisu završili godinu, pa se jednostavno njima možda 

zadnja rata ne isplati ili se od njih traži povrat sredstava koja su dobili. Ja shvaćam da je ovo najčišća 

situacija za nas. Znači završi se, vidimo rezultate, mi njih isplatimo i onda je jednostavno to to, koji su 

završili dobiju, a koji nisu ne dobe.  

 PREDSJEDNIK - Evo ja bih se nadovezao na raspravu. Znači, dobro je to razmišljanje i 

naravno da njima treba dok studiraju, pa onda dobe za cijelu godinu i koriste iduću godinu dok još cijelu 

godinu, rasporede si ih kako njima najbolje paše, a ne kako mi njima dajemo. Čak onda oni još bolje 

možda znaju upravljati s njima nego mi. Znaš koje bi to probleme stvorilo da sad nekome daješ, pa ga 

ponovno prosiš novac.  

 OPĆINSKI NAČELNIK - Ja Stanka razumijem u tom razmišljanju. Mi smo slično razmišljali, 

da bismo išli sa stipendijama i da bi dali na početku dok bi bio upis i dali bi im unaprijed ili polugodišnje 

ta određena sredstva, ali uvjet je da budu oni potpisali da budu ostali na području Općine Molve živjeti, 

što vjerojatno ne bude niti jedan student potpisao, novce bude uzeo i više će opteretiti Općinu, to se ne 

bude dalo pratiti. A pomoći su nešto drugo, to se ne zove pomoć, nego sam rekao nagrada za školovanje, 

za uspješni završetak školske tj. akademske godine. Tu je veliki problem kad bismo davali tromjesečno, 

jer bi neki potpisali, uzeli novac, a poslije mi nećemo moći to naplatiti ako treba vraćati. Imamo kredite 

đačke, studentske i jako dobro znaš da imamo jako puno nenaplativih i ja ne znam na koji način bi si 

opet stvarali takvu situaciju. Ima jako puno onih koji ne završe svoje fakultete. 

 STANKO MOLNAR - Gle, meni je to jasno. Ja velim da ima valjda 50% obitelji koji su ok, ima 

obitelji kojima treba prije, imaš one koji te novce ne znaju rasporediti, ima ih na hrpi pa potroši u prva 

dva mjeseca. Znamo što je studentski život i koliko on košta. Ovo što se tiče srednje škole, to je puno 

lakše, oni imaju i besplatan prijevoz. Još sam ja razmišljao za studente, oni imaju semestre. Imaju prvi 

semestar, drugi, oni uvijek nakon semestra mogu dobiti ispis ocjena, no tu je sad taj problem da li bude 

stipendija ili ovo kako se sad zovu pomoći. Mislim, ovo je vjerojatno puno lakše za nas jer oni sredstva 

dobe na osnovu rezultata, kao nagradu za ono što su postigli tijekom školovanja. Ja sam samo predložio, 

to je bilo kroz neke razgovore, roditelji vele ovako, svaki na ima svoju ideju. Da oni ne dobe 7.000,00 

kuna, nego, ne znam, svaki mjesec 1.200,00 kuna pa onda si barem pokriju trošak smještaja. Ali dobro, 

to je bilo samo pitanje da vidim je li moguće ili nije i tako.  

 OPĆINSKI NAČELNIK - Stanko razumijemo se mi jako dobro i znam što želiš reći, ali to je 

isto bilo pitanje i tema 2014. kad su bili novi programi, novi način vraćanja subvencija naših 

poljoprivrednika i obrtnika, umjetno osjemenjivanje je bilo problem i druge subvencije koje su dobivali 

unaprijed, to je sve palo. Ljudi su se naučili da dok plate da onda podnose zahtjeve i mogu dobiti povrat 

sredstava. Ovo je samo jedna preslika toga na drugi model, nama to olakšava, a kako si sam to rekao, 

da bude najtočnije, najtransparentnije i najispravnije, znači završetak godine, diploma, to je mjerodavno 

za dobiti ne pomoć, nego nagradu.  

 ZLATKO VARGIĆ - Koji je to iznos sredstava?  

 PREDSJEDNIK - 4.000,00 kuna za srednjoškolce i 7.000,00 kuna za studente. 

 OPĆINSKI NAČELNIK - Nekih 400.000,00 kuna je predviđeno, ovisno o broju djece, odnosno 

studenata. 

Predsjednik zatvara raspravu.  

Pod točkom 7. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 
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Odluku o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja Općine Molve 

za školsku/akademsku 2021./2022.  godinu 

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju terenske nastave i ekskurzija učenicima 

Osnovne škole Molve u šk. god. 2021./2022. 

 

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik.  

 OPĆINSKI NAČELNIK - Cilj nam je roditeljima pomoći i njihovoj djeci da idu na izlete, dobili 

smo popis djece iz škole koji je to broj učenika. Mi smo u proračunu osigurali nekih 50.000,00 kuna za 

izlete rebalansom prošli mjesec. To bi bila pomoć 50% cijene po izletu. Roditelji budu, dakle, dobili 

dok se jave na taj poziv, povrat sredstava.  

 PREDSJEDNIK - Ako se mogu nadovezati, slučajno jučer u razgovoru s roditeljima koji imaju 

djecu koja trebaju ići na maturalac, baš je bilo govora o tome da je jako puno odustajanja zbog cijene, 

pa mislim da je ovo jako dobra odluka, ljudi sve teže nešto plaćaju, a znamo svi kako je to, uspomena 

za cijeli život, i edukacija i onaj drugi zabavniji dio.   

Predsjednik otvara raspravu. 

STANKO MOLNAR - Ove godine je išlo tako, za iduću školsku godinu predlažem da to bude 

dogovoreno po modelu da Općina sufinancira prijevoz. Zašto to kažem? Imamo recimo ekskurzije do 

Zagreba, pa imamo maturalce, znači razne su cijene. Iznosi idu od nekih 400-500 kuna pa može ići do 

2.000 - 3.000 kuna. Pa vi npr. platite prijevoz maturalca ili učenicima do nekog mjesta. Realno gledajući, 

to je tih 50%, jer taj prijevoz je dosta podigao cijenu. Prije corone smo na ekskurziju išli po 200, 220, 

240 kuna. Ovaj sad ni jedan nije bio ispod 450,00 kuna. I onda bi se tih osiguranih 50.000,00 kuna 

moglo financirati na taj način, onda bismo bili pravedni prema svima. Jer vi sad imate maturalac od 

3.000,00 kuna, tu nije samo prijevoz, tu je i hotel, smještaj, hrana. Tako bi omogućili pravednost i prema 

onima koji idu na jednodnevne izlete. Zato i predlažem za sljedeću godinu da se ide na ovakav neki 

sistem, a onda ni vi nemate s tim posla, jer vama roditelji budu dolazili sa računima, pojedinačno, a 

ovako vi riješite to lakše. Evo, to je moj prijedlog.  

OPĆINSKI NAČELNIK - Zahvaljujem se Stanku, evo danas na iscrpnom razmišljanju i za 

raspravu po svim točkama i to je dobro, to sam konačno dobio od vijećnika da se svi uključe. Jako je 

dobro razmišljanje da se daje školi, ali uvijek govorim da se ide na pojedinca, da se zna kome se daje, 

da bude javno, transparentno, mogu i roditelji dogovarati sa prijevozničkom agencijom vjerojatno i 

dogovoriti popust, ne mora to škola raditi. To je neko moje razmišljanje, da bi trebalo ostati ovako kako 

je do sad bilo, da bude nama javno i transparentno, a zato što ćemo imati više posla, zato jesmo tu gdje 

jesmo da radimo na tome.    

Predsjednik zatvara raspravu.  

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

Odluku o sufinanciranju terenske nastave i ekskurzija učenicima Osnovne škole Molve u šk. 

god. 2021./2022. 

 

Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Programa mjera za mlade na području Općine Molve u 2022. godini 

 

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik.  
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 OPĆINSKI NAČELNIK - Evo ja mogu biti jako ponosan i zahvalan što mladi ostaju na 

području Općine Molve. Možda jedan od tih razloga je i naša pripomoć koju dajemo mladima, isto po 

izvršenoj nekakvom ulaganju, gradnji, adaptaciji, kupnji nekretnine. To je jedna od najkorištenijih 

mjera, prošle godine nisu svi čak ni upali, zato idemo ove godine za 2021. i 2022., da potaknemo mlade 

da ostanu na Molvama, a vidimo da ostaju, kuće se kupuju, vrtić nam je pun i to je jako važno. Kao 

načelnik mogu biti zahvalan i ponosan, a opet reći da nije to velik iznos sredstava, ali ipak je dovoljan 

da im možemo pomoći i pokazati da mislimo na njih. 10.000 kuna ide za stjecanje nekretnine, kamate i 

priključke na struju, vodu i plin, a 15.000 kuna za građevinski materijal, za prozore, ovo što se imali 

izmjenu u materijalima, građevinsku stolariju. To je mjera za koju imamo jako puno upita, sad donosimo 

dosta tih subvencija, još neke budu išle na jesen. Ako bude potrebe i sredstava možda ćemo morati još 

dizati stavku za ove mjere.   

 

Predsjednik otvara raspravu. 

STANKO MOLNAR - Opet pohvaljujem, a kako je rekao načelnik ako bude sredstava da 

bismo podigli stavku, što sam ja sad htio predložiti. Ta stavka 25.000, 10.000 + 15.000 kuna bila je i 

prije. Znamo da taj građevinski materijal (vrata, prozori i sve to) je otišlo sve duplo gore, pa ako bi 

bilo sredstava, ja bih ipak za mlade podigao na 35.000. Za mlade bi trebalo dati, neka mladi dolaze, 

neka tu budu, neka mladi ostaju. U vrtiću smo puni, u školi je znamo problem. Imamo mlade koji će 

vjerojatno kupiti kuću, adaptirati je, renovirati pa je moj prijedlog, ako ne baš sada, ali da se u nekom 

budućem vijeću na jesen, da se ta stavka poveća za mlade.   

OPĆINSKI NAČELNIK - Naravno, no moramo biti realni. Ne možemo opet ići kako smo 

imali 2014. godine 15-16 subvencija koje smo raspisali, a sredstva su pala i to enormno pala na 

godišnjem nivou. Bitno je reći da smo si zadali veliki zalet, a na kraju smo imali tri godine gdje to 

nismo mogli izvršiti i platiti. Treba biti oprezan, treba razmišljati, ako bude dovoljno financijskih 

sredstava, naravno da ćemo razmišljati da povećamo stavku. 

Predsjednik zatvara raspravu. 

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

Program mjera za mlade na području Općine Molve u 2022. godini 

 

Točka 10. 

Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju rušenja starih, zapuštenih i opasnih objekata 

na području Općine Molve u 2022. godini 

 

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik.  

 OPĆINSKI NAČELNIK - Isto kao i prošle godine kada smo uveli ovu mjeru koja se nije baš 

koristila. Nadam se da ove godine bude više korišteno, ide dakle 5.000,00 kuna za rušenje, ali se mora 

ispostaviti račun o rušenju i to je to.  

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

Pod točkom 10. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 

Odluku o sufinanciranju rušenja starih, zapuštenih i opasnih objekata na području Općine 

Molve u 2022. godini 

 



14 
 

Točka 11. 

Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli subvencija za fasade, termo-fasade i pročelja na 

području Općine Molve u 2022. godini 

 

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik.  

OPĆINSKI NAČELNIK - Slična priča kao i prošle godine, mislim da je bila inicijativa Zlatka 

za pročelja da se uređuju, pa smo stavili vašu inicijativu. Jedan dobar prijedlog koji, ja mislim, bude 

pomogao našim ljudima da urede svoje kuće i objekte za stanovanje. Radi se o 25.000,00 kuna 

maksimalnog povrata sredstava. Na početku je bilo dosta kritika za termo-fasade, a opet se vraćam na 

2013., 2014. i 2015. godinu, tada smo napravili preko 45 fasada na području Općine Molve, naši žitelji 

su to napravili, uredili. Prošle godine se opet javlja taj trend, naši mještani su počeli energetski 

razmišljati, da budu što zeleniji i što više energetski neovisni i na taj način ovim mjerama želimo pomoći 

s 25.000,00 kuna. Priznati trošak je i rad i materijal i PDV. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

Pod točkom 11. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 

Odluku o dodjeli subvencija za fasade, termo-fasade i pročelja na području Općine Molve u 

2022. godini 

 

Točka 12. 

Razmatranje i donošenje Odluke o subvenciji kapitalnih ulaganja u sredstva za rad u 2022. 

 

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik.  

OPĆINSKI NAČELNIK - Slična priča, jedna mjera koja se najviše koristi od svih kapitalnih 

investicija. To je za poljoprivrednike, obrtnike, firme. Ja sam jako zadovoljan s ovom mjerom, ljudi se 

odlučuju na kupnju novih strojeva, dobiju povrat sredstava i to je isplativo. 50% se sufinancira, 

maksimalno 25.000,00 kuna.  

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

Pod točkom 12. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 

Odluku o subvenciji kapitalnih ulaganja u sredstva za rad u 2022. 

 

Točka 13. 

Razmatranje i donošenje Odluke o potporama za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke u 

2022. godini 

 

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik.  

OPĆINSKI NAČELNIK - Slična priča opet, ali sad vidimo da se sve više pojavljuju ekstremi. 

Država je isto raspisala na svoj način europske police, ovo je jedna druga vrsta police. Radi se o povratu 

od 80%, 10.000,00 kuna maksimalno po zahtjevu i velim, dešavaju se velike promjene klimatske, i naši 
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poljoprivrednici su osuđeni na velike skokove od dobrog na loše. Tu im treba pomoći maksimalno da 

im se osigura egzistencija.  

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

Pod točkom 13. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 

Odluku o potporama za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke u 2022. godini 

 

Točka 14. 

Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje kamate i troškova 

obrade kredita poduzetnicima s područja Općine Molve u 2022. godini 

 

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik.  

OPĆINSKI NAČELNIK - Ide tih 4%, 10.000,00 kuna je maksimalni iznos godišnje, ali se radi 

o tome da kamate za obrtnike i poljoprivrednike npr. nisu tako velike, pa to bude skoro 100%. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

Pod točkom 14. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 

Odluku o odobravanju sredstava za sufinanciranje kamate i troškova obrade kredita 

poduzetnicima s područja Općine Molve u 2022. godini 

 

Točka 15. 

Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli subvencije za osnivanje gospodarskih subjekata na 

području Općine Molve 

 

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik.  

OPĆINSKI NAČELNIK - Nekad smo imali 20.000,00 kuna na tri godine, sada smo stavili 

7.500,00. Radi se o tome da želimo potaknuti na razvoj obrtništva, poduzetništva i na taj način potaknuti 

što više mještana da se time bavi. 

 

PREDSJEDNIK - Da zna se da manji obrti i manji gospodarski subjekti najviše donose 

ekonomskoj stabilnosti države, pa nam je to i bio cilj.  

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

Pod točkom 15. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 

Odluku o dodjeli subvencije za osnivanje gospodarskih subjekata na području Općine Molve 

 

Točka 16. 

Razmatranje i donošenje Odluke o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda 

mesa na trihinelu u 2022. godini 
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Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik.  

OPĆINSKI NAČELNIK - Kao i prošle godine, iznos je gotovo isti, samo što se mijenja da naši 

poljoprivrednici koji nisu u sustavu PDV-a dobivaju sada 100% iznosa za umjetno osjemenjivanje. Isto 

idemo s pomoći za držanje junica, prvotelki, znači svi koji imaju junice prvotelke i koji budu tim 

dokumentima dokazali, moraju junicu ostaviti minimalno 3 godine na poljoprivrednom gospodarstvu. 

Cilj nam je potaknuti poljoprivrednika da ostavljaju stoku, koja je pala na državnom nivou, iako naša 

općina s tim još dobro stoji, kako je situacija kod drugih općina okolo.  

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

Pod točkom 16. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 

Odluku o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2022. 

godini 

 

Pod točkom 16., nakon glasovanja Predsjednik Zdravko Tuba napušta sjednicu u 11.14 sati.  

Sjednici je nazočno 7 od 9 vijećnika. 

Vođenje sjednice preuzima potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Molve, Martina Kokša. 

Točka 17. 

Razmatranje i donošenje Odluke o najvišem dopuštenom iznosu potpora na području Općine 

Molve u 2022. godini 

 

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik.  

OPĆINSKI NAČELNIK - Ja bih se nadovezao, možda smo prvo tu odluku trebali donijeti, onda 

sve ovo ostalo, ali dobro. To je znači maksimalni iznos od 25.000,00 kuna. Cilj nam je da svi žitelji što 

više dobiju, možemo se mi ponašati da imamo 100.000,00 kuna za svakog, ali naravno da nemamo, 

imamo preko 500 upisnika na našem području, a imamo puno i obrtnika i djece, treba biti realan, 

razuman i planirati sredstva realno.  

 

Potpredsjednica otvara raspravu. 

 STANKO MOLNAR - Tu ne ulaze mjere za mlade? 

 OPĆINSKI NAČELNIK - Oni ne, nisu ograničeni ovom odlukom. Tu im dvostruko pomažemo, 

dajemo i za mlade i za po ovim drugim mjerama. I Studenti tu ne ulaze.  

Potpredsjednica zatvara raspravu..  

Pod točkom 17. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7  glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 

Odluku o najvišem dopuštenom iznosu potpora na području Općine Molve u 2022. godini 

 

Pod točkom 17., nakon glasovanja Predsjednik Zdravko Tuba vraća se na sjednicu u 11.16 sati. 

Sjednici je nazočno 8 od 9 vijećnika. 

Vođenje sjednice ponovno preuzima predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve, Zdravko Tuba. 

Točka 18. 
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Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe 

Proračuna Općine Molve za lipanj 2022. godine 

 

Pod točkom 18. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 

 

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

lipanj 2022. godine 

 

Točka 19. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o odobravanju pomoći: 

Elektrokanal d.o.o. 

i 

Molnar Davor 

 

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik.  

PREDSJEDNIK - Znamo radi se o onoj nesretnoj priči s bankomatom, pa evo, molim načelnika 

za uvod.  

  

 OPĆINSKI NAČELNIK - Nemili je taj događaj bio, možemo pomoći da se to sanira, da se to 

riješi, gospodarska djelatnost je isto ugrožena u tom dijelu. Predlažem da se pomogne, da li je to malo 

ili puno, vi ste tu da odlučite. Predlažem 10.000,00 kuna da se pomogne vlasniku Molnaru i 

Elektrokanalu.  

 

 PREDSJEDNIK - Svi se slažemo da je to gospodarski subjekt koji svima služi na korist, pa je 

ovo skromno koliko mi možemo za sad pomoći.  

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

Pod točkom 19. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 

 

Zaključak o odobravanju pomoći Elektrokanal d.o.o. 

i 

Zaključak o odobravanju pomoći Molnar Davor 

 

Točka 20. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju kriminaliteta javnog reda i 

mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za vremenski 

period od 1. svibnja do 30. lipnja 2022. godine 

 

Uvodno obrazloženje daje Predsjednik.  

PREDSJEDNIK - Izvješće ste primili u materijalima. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

Pod točkom 20. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 
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Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju kriminaliteta javnog reda i mira i druge prekršajne 

problematike na području Policijske postaje Đurđevac za vremenski period od 1. svibnja do 30. 

lipnja 2022. godine 

 

Točka 21. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje 

postupka javne nabave energetske usluge obnove javne rasvjete putem ESCO modela 

 

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik.  

OPĆINSKI NAČELNIK - Upućeni ste na početak postupka javne nabave za ESCO model o 

kojem smo pričali na prošlim vijećima. Radi se o tome da je došlo do povećanja cijene energenata na 

tržištu, tako i ovog materijala, odnosno rasvjetnih tijela. Mi želimo što prije prijeći na ovaj učinkovit 

model, i država nas je jučer, odnosno ministar gospodarstva uputio da moramo to pokrenuti, pa i idemo 

u tom smjeru. Stavka je sad 1.600.000,00, a ako budemo još čekali onda bude još i veća. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

STANKO MOLNAR - Neću duljiti, vidim tu stavku od 1,6 milijuna, Fond za zaštitu okoliša 

nam sufinancira 50% to? Mislim da oni vraćaju, jel 50%? 

OPĆINSKI NAČELNIK - ESCO model nije to. 

STANKO MOLNAR - Taj je Fond za zaštitu i energetsku učinkovitost prošle godine 

sufinancirao po ESCO modelu nekih 100 milijuna kuna i to je ta zamjena lampi u LED rasvjetu. Ostala 

je Gornja Šuma, Repaš i Ledine za zamijeniti.  

OPĆINSKI NAČELNIK - Dva puta je u 8 godina napravljen energetski pregled javne rasvjete. 

Prvi iz 2015., a drugi 2020./2021. i onda po završetku se ESCO model prijavljuje na Fond za zaštitu 

okoliša, i ako dobijemo pozitivnu odluku onda ćemo imati sufinanciranje.  

STANKO MOLNAR - Mi dakle moramo pokrenuti taj ESCO model i nakon toga tražiti povrat 

sredstava.  

Predsjednik zatvara raspravu.  

Pod točkom 21. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 

 

Odluku o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave 

energetske usluge obnove javne rasvjete putem ESCO modela 

 

Točka 22. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić 

„Pčelica“ Molve za pedagošku godinu 2022./2023. 

 

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik.  

OPĆINSKI NAČELNIK - Natječaj se morao ponoviti jer je bilo više djece negoli Zakon o 

predškolskom odgoju propisuje. Na taj način smo u suradnji sa Županijom i Osnovnom školom Molve 

dogovorili za prostor knjižnice u školi, koji se bude premjestio gore, a dolje bude peta skupina 

predškolaca iz vrtića. Na taj način smo oslobodili i omogućili svim našim roditeljima da upišu djecu u 

vrtiću, što se ponovilo u tom ponovljenom natječaju. Mislim da nam tu Martina kao predsjednica 

Upravnog vijeća u vrtiću može nešto više reći. 
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MARTINA KOKŠA - Znači, na 1. sjednici Upravnog vijeća dječjeg vrtića Pčelica upisano je 

novih 12 djece, što je ukupno 78 djece u vrtiću. Ostalo je 10 neupisanih, od toga ih je 6 stavljeno na listi 

čekanja, a 4 njih je izbrisano s liste čekanja jer nisu pravovremeno dostavili svu dokumentaciju. Na 3. 

sjednici Upravnog vijeća, po ponovno otvorenom natječaju za upis djece u vrtić za ped.god. 2022./2023., 

upisalo se ukupno 90-tero djece, od toga ih je još 6 na listi čekanja i ona će se upisati kada se steknu 

uvjeti za upis. 

  

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

Pod točkom 22. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić „Pčelica“ Molve za  

pedagošku godinu 2022./2023. 

 

Točka 23. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić 

„Pčelica“ Molve za  ped. god. 2022./2023. po ponovljenom natječaju 

 

Uvodno obrazloženje dalo se pod točkom 22.  

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

Pod točkom 23. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić „Pčelica“ Molve za  ped. 

god. 2022./2023. po ponovljenom natječaju 

 

Točka 24. 

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

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

 

Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić.  

 

 MARINA DŽINIĆ - Ovo su nam 2. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Pčelica 

Molve, one su usvojene od strane Upravnog vijeća na današnjoj 3. sjednici. Ovim se izmjenama i 

dopunama povećava iznos od 29.500,00 kuna na način da će 2.000,00 kuna ići na teret sredstava dječjeg 

vrtića, a 27.500,00 kuna ide na teret proračuna Općine Molve. Ove izmjene i dopune Financijskog plana 

već su uključene u izmjene i dopune Proračuna Općine Molve na 1. točki Dnevnog reda. Izmjene se tiču 

povećanja rashoda koji se tiču prvenstveno za rashode poslovanja i to je iz razloga jer se osniva peta 

odgojna skupina što će zahtijevati određene troškove vezane za uredski materijal, namirnica, 

zdravstvenih usluga, nabave odjeće, obuće i za odgojiteljice. Također su stavke povećane sukladno 

Cjeniku usluga i održavanja dječjeg vrtića. Dopuna Financijskog plana prvenstveno se tiče stavke 

vezane za troškove najamnine koja će se plaćati Osnovnoj školi Molve koji će se plaćati fiksno u 

mjesečnom iznosu 1.000,00 kuna,  za novu pedagošku godinu počevši od 1. rujna ove godine.  

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  
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Pod točkom 24. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 

 

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

„Pčelica“ Molve za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu 

 

Pod točkom 24., nakon glasovanja, sjednicu napušta Zlatko Vargić u 11.28 sati.  

Sjednici je prisutno 7 od 9 vijećnika. 

 

Točka 25. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2022. godinu 

 

Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić.  

 

 MARINA DŽINIĆ - Ovo je izvršavanje za prvih 6 mjeseci ove godine. To je novi izvještaj, 

polugodišnje izvršenje koje je stupilo na snagu s novim Zakonom o proračunu od 1.1. 2022. godine u 

kojem je dječji vrtić dužan podnijeti polugodišnji izvještaj o izvršenju do 31.7.2022. godine. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju zapravo pokazuje financijsku situaciju poslovanja za prvu polovicu 

godine. Dječji vrtić ostvario je prihode od poslovanja u iznosu od 762.362,69 kuna, što je ubiti po 

indeksu poslovanja 5,30 više. Što se tiče vrtića, uplate roditelja su značajno povećane u odnosu na 

prethodno razdoblje i iznose 100.300,00 kuna. Ravnateljica je uspjela, sukladno podnesenoj zamolbi, 

ostvariti sredstva od Jadranskog naftovoda u iznosu od 5.000,00 kuna i ta su sredstva namjenski već 

utrošena za nabavu stolica za jasličku skupinu Bubamare. Ostvarena su i sredstva od Ministarstva 

znanosti i obrazovanja koja su vezana za sufinanciranje djeteta pripadnika romske nacionalne manjine 

u iznosu od 1.200,00 kuna.  

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

Pod točkom 25. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7  glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 

 

Zaključak o usvajanju Prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2022. godinu 

 

Točka 26. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na polugodišnje Financijske izvještaje 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

Pod točkom 26. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7  glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na polugodišnje Financijske izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ 

Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 
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Točka 27. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 STANKO MOLNAR - Ona pomoć za novorođenče, koja je 2.000,00 kuna. Znamo da smo 

smanjili, znamo da je ona već duže vrijeme takva, pa za neku od idućih sjednica, ovo je prijedlog, da se 

taj iznos poveća. Znamo što je 2.000,00 kuna, što je 10.000,00, oko iznosa se možemo dogovoriti. Evo 

to je prijedlog. 

  

OPĆINSKI NAČELNIK - Ja sam nekada bio razmišljanja da treba dati više, ali evo 

predstavnica tvojeg kluba je isto nekad rekla da bi 1.000,00 kuna trebalo biti kao susjedne neke općine.  

 

MARTINA KOKŠA - Ja bih samo čestitala računovodstvu Općine Molve na ovoj petici za 

transparentnost Proračuna.  

  

 

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

sudjelovanju i zaključio sjednicu u 11.35 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/22-01/7 

URBROJ: 2137/17-04-22-4 

Molve, 22. srpnja 2022. 

 

 

 

                ZAPISNIČAR:      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

       Lea Tot, bacc.admin.publ.                          Zdravko Tuba 

 

 

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


