
1 
 

ZAPISNIK 

sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 15. rujna 2022. godine 

 

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

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/22-01/9, URBROJ: 2137/17-01-22-1 od 9. rujna 2022. 

godine. 

 Sjednicu je u 10.03 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. Karolina Franjo, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve, 

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

 

Predsjednik Općinskog vijeća (dalje u tekstu: Predsjednik) konstatirao je da je na početku 18. 

sjednice Općinskog vijeća nazočno 9 od 9 članova Općinskog vijeća te da Vijeće može pravovaljano 

odlučivati.  

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

sa 17. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 17. 

sjednice Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  

1. Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Molve za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, 

 

2. Razmatranje i davanje suglasnosti na: 

1.1.  Polugodišnje Financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje 1. siječnja do 30.          

lipnja 2022.  godine, 

1.2. Polugodišnje Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 1.  

siječnja do 30. lipnja 2022.  godine, 
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3. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za 

mjesec srpanj - kolovoz 2022. godine, 

 

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine 

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

 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju troškova skupljanja i odvoza otpada na 

području Općine Molve, 

 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Molve za 2021. godinu, 

 

7. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

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

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Molve za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

  

Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

 MARINA DŽINIĆ – Dobar dan, sve vas pozdravljam. Vezano uz Polugodišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna Općine Molve, dobili ste materijale. Htjela bih napomenuti da su zadovoljene sve 

odredbe Zakona o proračunu, što se tiče Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna, znači on 

sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i u sklopu obrazloženja imamo posebne izvještaje koji su 

vezani uz izvještaje o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom 

tržištu novca i kapitala i izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima. Što se 

tiče prihoda primitaka i rashoda izdataka, u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, iskazani 

su na razini odredbe ekonomske klasifikacije. Prati se, dakle, izvršenje za prvih šest mjeseci 2022. 

godine i iskazani su indeksi izvršenje tekuće godine u odnosu na plan tekuće godine i izvršenje tekuće 

godine u odnosu na izvršenje prethodne godine. Što se tiče poslovnog rezultata, htjela bih napomenuti 

da je Općina za prvih šest mjeseci ostvarila pozitivan rezultat. To je višak prihoda i primitaka u iznosu 

1.805..477,93 kuna. Još bih samo htjela skrenuti pozornost na prihodovnu stranu, a to je da je 

najznačajniji izvor financiranja i dalje čini prihod od nefinancijske imovine, odnosno renta, koja je za 

prvih šest mjeseci ostvarena u iznosu od 6.7 milijuna kuna, a druge najznačajnije izvore financiranja 

čine sredstva fiskalnog izravnanja koja su uplaćena za prvih šest mjeseci u iznosu od 1.425.887,70 

kuna.  

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik daje točku na donošenje. 

  

Pod točkom 1. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donijelo 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2022. godine 

 

Točka 2. 

Razmatranje i davanje suglasnosti na: 
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Polugodišnje Financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2022.  

godine 

i 

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

30. lipnja 2022. godine 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

 MARINA DŽINIĆ – Samo bih htjela reći da su financijski izvještaji i konsolidirani izvještaji 

predani u zakonskom roku. Što se tiče Konsolidiranih financijskih izvještaja, oni su preslika prve 

točke, polugodišnjeg izvještaja, zato što obuhvaćaju izvršenje Financijskog plana Dječjeg vrtića. Vrtić 

nam je za prvih šest mjeseci imao negativan rezultat u iznos od 20.919,31 kuna. Međutim, kad 

gledamo konsolidaciju, odnosno konsolidirani rezultat kao cjelinu proračun i vrtić, još uvijek imamo 

pozitivan rezultat od 1.774.558,62 kuna. Podsjetno, imali smo polugodišnje financijske izvještaje od 

vrtića na suglasnosti Općinskog vijeća, oni su usvojeni i na Upravnom vijeću Dječjeg vrtića i također 

je polugodišnje izvršenje financijskog rezultata bilo prezentirano sjednici Općinskog vijeća prethodno.  

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik daje točku na donošenje. 

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

 

Polugodišnji Financijski izvještaj Općine Molve za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2022.  

godine 

i 

Polugodišnji Konsolidirani financijski izvještaj Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2022. godine 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za 

mjesec srpanj - kolovoz 2022. godine 

  

 PREDSJEDNIK – S obzirom da se proračunska zaliha nije koristila, predlažem donošenje 

ovog zaključka.  

 

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

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj - kolovoz 2022. 

godine 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine 

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

 

 Uvodno obrazloženje daje Predsjednik. 

 

PREDSJEDNIK – Evo danas nam nema načelnika. Znate i sami, rad Općine i načelnika je 

transparentan i sve više-manje znate o čemu se radi i kako se radi. Ako ima bilo kakvih pitanja, vezano 

za to, mogu se postaviti, ući će u zapisnik, a načelnik će onda na idućoj sjednici dati odgovore. 

   

Predsjednik otvara raspravu. 

Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik daje točku na donošenje. 
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Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 9  glasova „ZA“ donijelo 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Molve za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju troškova skupljanja i odvoza otpada na 

području Općine Molve 

 

Uvodno obrazloženje daje Predsjednik. 

 

 PREDSJEDNIK – To je točka izravno vezana za upite građana, gdje znamo da je došlo do 

poskupljenja svih režija, pa i odvoza otpada, pa smo mi odlučili da napravimo taj jeda program gdje bi 

se mogli ljudi javiti, vjerojatno ste svi već proučili da su to osobe samci s navršenih 55 godina života, 

koji žive sami u domaćinstvu, nezaposleni, umirovljenici, osobe s drugim primanjima socijalnog 

karaktera i mlade obitelji gdje je podnositelj zahtjeva s navršenih 45 godina starosti. Tu je navedeno 

koje sve dokumente treba prikupiti, vjerujem da je to svima jasno. Znači, iznos sufinanciranja je 50,00 

kuna i donosi se na dvije godine, s tim da ako netko navrši tih 45 godina prije, onda ide na godinu 

dana, jer naravno s navršenjem 45 godina nema više uvjete za tu pomoć. Sve je vrlo jasno, pa ako ima 

još nekih pitanja, izvolite.  

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik daje točku na donošenje. 

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

 

Odluku o sufinanciranju troškova skupljanja i odvoza otpada na području Općine Molve 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Molve za 2021. godinu 

 

Uvodno obrazloženje daje Pročelnica. 

 

 PROČELNICA – Dakle, sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom, dužni smo 

donijeti Plan upravljanja imovinom za sljedeću godinu, a onda sljedeće godine donosimo izvješće o 

provedbi Plana upravljanja imovinom. Znači ovo je izvješće za 2021. godinu, izvješće je napravljeno 

temeljito, mogli ste vidjeti sve bitne stvari u njemu koje su se dogodile prethodne godine vezano uz 

imovinu. Vi ste ionako već upoznati sa svime time jer ide preko Općinskog vijeća većina stvari što se 

tiče raspolaganja, ali ako sad imate još neko dodatno pitanje, možete me pitati pa da vam odgovorim. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

 ZLATKO VARGIĆ – Jel' postoji jedan jedinstveni popis imovine Općine? 

 

 PROČELNICA – Imate na našim Internet stranicama aplikaciju Imovina. 

 

 ZLATKO VARGIĆ – Tražio sam po stranici, ali to je sve rascjepkano. 

 

 PROČELNICA – To je razdijeljeno s obzirom na to kada je neka imovina dana u zakup i 

slično. Što ste tražili? 
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 ZLAKTO VARGIĆ – Općenito jedan popis, toliko i toliko čestica, zgrada i slično. 

 

 PROČELNICA – To vam se dade isprintati iz Registra imovine, samo je stvar u tome što 

često stanje u zemljišnim knjigama nije upisano onako kako je stvarno stanje na terenu, pa onda u 

Registru piše pašnjak, a u stvarnoj naravi je možda nešto drugo. To je nama revizija naložila da bi se 

trebalo isto sve uskladiti i to je vrlo skupocjen i dugotrajan postupak.  

 

Predsjednik zatvara raspravu.  

 

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

 

Odluku o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Molve 

za 2021. godinu 

 

Točka 7. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga vijećnika predsjednik vijeća zahvalio se svima koji 

su sudjelovali na proslavi dana Općine Molve i ovoj sjednici te zaključio sjednicu u 10.16 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/22-01/9 

URBROJ: 2137/17-04-22-4 

Molve, 15. rujna 2022. 

 

                ZAPISNIČAR:      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

         Karolina Franjo, mag.iur.                                              Zdravko Tuba 

 

 

 

 

 

 

 

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


