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ZAPISNIK 

sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 3. listopada 2022. godine 

 

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

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/22-01/10, URBROJ: 2137/17-01-22-1 od 29. rujna 

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. Stanko Molnar, 

9. Marina Ivančan Krznarić. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

Nema. 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik Općine Molve, 

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

 

Predsjednik Općinskog vijeća (dalje u tekstu: Predsjednik) konstatirao je da je na početku 19. 

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 18. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 18. 

sjednice Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  

1. Razmatranje i donošenje IV. 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 Programa građenja uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2022. godini, 

2.2. Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

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

2022. godini, 

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

2022. godini, 

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

području Općine Molve u 2022. godini, 

2.6. Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine 

Molve u 2022. godini. 

 

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita Općine Molve, 

 

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o novčanoj donaciji, 

 

5. Razmatranje i donošenje Zaključka Jeleni i Agati Kokša, 

 

6. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

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

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje IV. 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 još jednom. Evo četvrte su izmjene, možda malo 

to neobično ispada jer su krajem godine obično treće ili četvrte izmjene proračuna, no situacija je 

takva da imamo puno otvorenih fondova i projekta koje moramo završiti do 15.11. ili do kraja 11. 

mjeseca. Da bi se omogućilo potpisivanje ugovora za javnu nabavu, da se napravi javna nabava i da 

stignemo to sve riješiti, evo baš taj vrtić o čemu ćete detaljnije čuti od Marine i ostalim projektima da 

omogućimo financiranje, kako nam ne bi propala sredstva koja smo dobili od Ministarstva 

gospodarstva i Ministarstva energetike. Sve je to usmjereno na završetak projekata te da možemo ta 

sredstva iskoristiti, naravno i od Županije. Predlažem da Marina kratko objasni pozicije koje se 

otvaraju, koje se povećavaju i da postavite određena pitanja ako ima kakvih nejasnoća, volio bih da se 

dotaknemo i toga. Hvala. 

 

 MARINA DŽINIĆ – Kao što je načelnik rekao, ove IV. izmjene i dopune Proračuna 

prvenstveno su potaknute apliciranjem na natječaj Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade 

gdje smo prijavili projekt. Projekt se konkretno zove Rekonstrukcija dječjih igrala na dječjem 

igralištu. Za to se osiguravaju sredstva u Proračunu u iznosu 1.220.000,00 kuna, dok za 180.000,00 

kuna smo dobili odluku o financiranju od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. 

Postupak nabave je objavljen na Elektroničkom oglasniku javne nabave. Prije sklapanja ugovora 

moramo imati stavku osiguranu u Proračunu. Imali smo pitanje na Odboru za financije zašto je tako 

veliki iznos, zato što se radi zapravo projektu koji ne obuhvaća samo nabavu te opreme, nego i 

stvaranje uvjeta za postavljanje. Dječje sprave su normalno osjetljiva oprema pa su potrebni određeni 

certifikati i atesti što onda povećava cijenu. Konkretno, tu se radi dakle o nabavi ljuljački, nabavi 

kombiniranih igrala, klackalice, vrtuljka i igrala se moraju montirati na čeličnim ankerima, na 

armirano-betonskim pločama koji, naravno, zahtijevaju određenu debljinu. Nadalje, htjela bih se 

dotaknuti projekta koji imamo i koji je već pri kraju, samo se čeka tehnički pregled, a to je izgradnja 

nogostupa i pješačke staze u Ulici braće Novakovića u Molvama. Općina Molve je također aplicirala 
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na natječaj koji je objavilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. Tu smo imali također 

pozitivan odgovor o financiranju, osiguravaju se sredstva potpore u iznosu od 100.000,00 kuna. 

Također ćemo nastojati prijaviti se i na projekt sufinanciranja od strane Koprivničko-križevačke 

županije gdje možda također uspijemo osigurati još sufinanciranje preostalog iznosa do 100.000,00 

kuna. Ono što bih još htjela spomenuti vezano je za sufinanciranje plaćanja, skupljanja i odvoza 

otpada na području Općine Molve, tu smo odluku imali na prošloj 18. sjednici. S obzirom da više 

iznos financiranja neće biti 30,00 kuna nego će biti 50,00 kuna, također će biti obuhvaćen veći broj 

korisnika, pa je bilo potrebno da se osigura veći iznos za tu stavku. Htjela bih također napomenuti da 

su isplaćene ovih dana sufinanciranja za terensku nastavu, za radne bilježnice i za sufinanciranje 

troškova prehrane učenika. Također, prijedlog načelnika bude da se raspiše, odnosno da prije svega 

općinsko vijeće donese odluku za sufinanciranje energetskih troškova kućanstvima kako bi 

mještanima mogli prevladati ovo krizno razdoblje. Za to se osigurava stavka u proračunu do iznosa 

500.000,00 kuna. Tu bih još spomenula i dječji vrtić, evo pedagoška godina je počela, jedan od 

programa je provođenje programa učenja engleskog jezika. Općina Molve će ovjde izaći u susret 

roditeljima i osigurati nabavu radnih bilježnica i udžbenika, za što se osigurava stavka u proračunu do 

3.000,00 kuna. Svi znamo da imamo petu odgojnu skupinu na što smo izuzetno ponosni, međutim 

znamo i da nam je kuhinja u malo većim problemima, pa da bi to sve zaokružili u lijepu priču, u planu 

je rekonstrukcija kuhinje, za što se osiguravaju sredstva u iznosu 150.000,00 kuna. Ostalo evo, dobili 

ste u materijalima i ako ima načelnik još nešto za dodati.  

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

 STANKO MOLNAR – Lijepo vas pozdravljam sve na početku. Nemam puno pitanja, imam 

pitanje vezano uz ovo dječje igralište, znači to je u sklopu vrtića ako se ne varam, još jedna stvar, je li 

to ide na antistresne podloge ili samo ovako bude? Ne znam da li će biti i zaštićeno zbog djece, jer 

mora biti zaštićeno kompletno. Znamo da se ono novo u Virju, igralište dječje koje je tamo je za 

praktički  mjesto, jedna je stvar, a ovo je ipak igralište unutar vrtića. Znamo recimo da nakon radnog 

vremena vrtića roditelji dolaze s djecom na to kao dječje igralište, na neki način se i Općina mora 

zaštititi u vrijeme kad naša djeca nisu u vrtiću. Znači, s tim podlogama vjerojatno je u planu, ne znam. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Hvala Stanko na postavljenom pitanju. Naravno da bude sve po 

pravilima za predškolski odgoj, a mogućnost da djeca, veća, školska to budu mogla koristiti. Zato je to 

tako skupo, bila su ta pitanja na Odboru. Naravno da mislimo i o tome, cilj nam je stvoriti veliko, 

profesionalno igralište sa svim atestima i da odgovara svim kriterijima koje donose zakoni i 

ministarstvo. Imamo vrtić, trudimo se i tu kuhinju, kako je rekla Marina, napraviti po nekim 

standardima koji nekada nisu bili potrebni, sad je to sve nužno. Opremili smo vrtić, opremamo i 

napravit ćemo sve da to bude standardima i najmodernijim uvjetima koje nalaže Zakon o 

predškolskom odgoju. U planu je i da se posadi drveće i uredi taj interijer i okoliš i da si mame s 

djecom mogu sjesti, da se klupe postave. 

 

 PREDSJEDNIK – Bez te podloge ne možeš ni dobiti uporabnu dozvolu.  

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Da. Dobili smo suglasnost Županije na taj cijeli prostor da ga 

budemo dobili na upravljanje, moći ćemo i dalje koje kakve projekte prijavljivati, a to me isto veseli. 

 

 PREDSJEDNIK – Evo mogu pročitati direktno s projekta o tim podlogama. Kao podloga 

dječjeg igrališta izvodi se podloga od šljunka zbijenosti 60 MPA, debljine 30 cm, ima znači sve i 

antitraumatska guma. Bez toga se ne može dobiti dozvola sigurno.  

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Nije samo stvar u gumi, stvar je u svemu tome što mora biti po tim 

propisima.  
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 STANKO MOLNAR – Samo pitanje za iznos. Otprilike znam da je ono u Virju koštalo 6 i 

nešto tisuća kuna, ovo je 1,2 milijuna, vjerojatno troškovnik ima sve svoje stavke, cijene su otišle gore 

i dobro u to ne ulazim, neka ovo bude onako kako treba.  

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Mi smo dobili najviše sredstava, 180.000,00 kuna, tako da smo u 

tom većem razmjeru onda i htjeli veće i bolje sprave. E sad ćemo vidjeti hoće li biti tako ili ne, 

hoćemo li stići to napraviti.  

 

 PREDSJEDNIK – Oni koji ne vjeruju, vjerovat će dok vide.  

 

            OPĆINSKI NAČELNIK – Drago mi je da postoji interes mještana, a posebno vijećnika na te 

investicije, jer su to investicije koje će biti dugoročne.  

 

             ZLATKO VARGIĆ – Lijepi pozdrav. Još jedno općenito pitanje, proračunsko, izmjena 

proračuna i usklađivanje, nije ništa neuobičajeno, to se radi i u firmama, a vjerojatno se rade i lokalno, 

pa onda te četvrte ne trebaju ništa buniti, možemo još jedne imati do kraja godine. Suštinski se 

postavlja pitanje, sve izmjene koje su napravljene odnose se na povećanje troškova pa je moje pitanje 

da li to prate i prihodi koji sada i dolaze? Znamo da je nešto malo bolji bio prihod od rente zadnjih 

mjeseci, vlada je čak najavila neke mjere da se iskorištavanje ovog plina mora i povećati za nekih 

10%, možda i tu još ugrabimo nešto u toku ove godine i nešto iduće godine, pa čisto kažem, suštinsko 

pitanje da li se troškovi pokrivaju i tim prihodima? 

 

             OPĆINSKI NAČELNIK – Zahvaljujem Zlatku na postavljenom pitanju. Svjesni smo 

povećanja svih troškova, 30.9. smo potpisali da ostajemo u HEP-u i Općini se ne budu, ne bi trebali 

povećavati troškovi plina, a naravno i struja za koju je Vlada rekla da će troškovi biti ograničeni, da se 

neće povećavati cijena za ove lokalne samouprave. Znate da idemo s ESCO modelom, sad završava taj 

natječaj, vjerujem da do kraja godine to bude postavljeno, tu će biti ušteda. Renta nam se povećala, a 

od 1.9. Ministar Filipović je naredio da sav plin koji se proizvodi u Hrvatskoj da ide po nekoj fiksnoj 

cijeni koja će vjerojatno biti pet puta manja i da nam HEP bude prodavao taj plin po nekoj povlaštenoj 

cijeni. Naravno da ćemo mi tu izgubiti određeni dio sredstava, ali nećemo biti pesimisti, budimo 

optimisti i idemo izvršiti sav ovaj proračun i projekte koje smo predvidjeli, a siguran sam u to da ćemo 

uspjeti.   

 

Predsjednik zatvara raspravu. 

  

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

 

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

godinu 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje: 

Programa o izmjenama Programa građenja uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2022. godini, 

Programa o izmjenama i dopunama 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 Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Molve u 2022. 

godini, 
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Programa o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na 

području Općine Molve u 2022. godini, 

i 

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

u 2022. godini 

 

 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 

 

Program o izmjenama Programa građenja uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2022. godini 

Program o izmjenama i dopunama 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 Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Molve u 2022. 

godini 

Program o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 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 o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – To je kao i svake godine, krajem godine moramo zatražiti da 

imamo na raspolaganju financijska sredstva za eventualno nekakvo plaćanje, bilo eu fondova, bilo 

nekakvih projekata ili jaz koji postoji tijekom jedne kalendarske godine. Nama je to sad obavezno 

poslati krajem godine da nam banka odobri kao i svake godine po relativno povoljnim uvjetima, do 

sad je ako se ne varam bilo po 1,5% kamate, to sve općine i gradovi koriste jer su nažalost takva 

vremena da ne možeš bez nekih kreditnih sredstava, a velike su investicije u planu.  

 

 Pod točkom 3., prije glasanja, sjednicu napušta predsjednik Zdravko Tuba, u 10.27 sati. 

Sjednici je prisutno 8 od 9 vijećnika. 

 

 Vođenje sjednice preuzima zamjenica predsjednika, Martina Kokša. 

 

 Zamjenica predsjednika otvara raspravu. 

 

 ZLATKO VARGIĆ – To je samo obnavljanje ugovora ili novi? 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Novi, svake godine ide novi ugovor. To se ne naplaćuje ništa, ne 

ide se ni javnom bilježniku ni ništa, samo se mjenica produžuje zapravo.  

 STANKO MOLNAR – Jel' bilo 2 milijuna kuna? 
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 OPĆINSKI NAČELNIK – Ne, nikad nije bilo 2 milijuna, 1,2 milijuna je bilo, dobro si 

zapamtio, prošle godine 1,5 milijuna. Vjerojatno bismo mogli i više, ali ne treba  nam. 

 STANKO MOLNAR – Mogli bismo i manje. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Radi se o tome da imamo velike investicije koje moramo platiti, 

dok ti dođe situacija da moraš platiti i onda je dobro da imaš s čim.  

 ZLATKO VARGIĆ – A kavko je stanje sad toga kredita? 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Nula. Ne koristimo ga, 1,5 milijuna je. To se produžuje. 

 Pod točkom 3., prije glasanja, na sjednicu se vraća predsjednik Zdravko Tuba, u 10.29 sati. 

Sjednici je prisutno 9 od 9 vijećnika. 

 

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

 

Zaključak o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita Općine Molve 

 

 Vođenje sjednice preuzima predsjednik Zdravko Tuba. 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o novčanoj donaciji 

 

 Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – Došla nam je zamolba od profesorice Marije Halaček da je dobila 

poziv za prisustvovanje Svjetskom forumu u Indiji. To je prije svega jedna čast, a i nama na ponos 

Općini Molve da imamo nekoga tko može tako predstavljati Općinu Molve u tako dalekoj zemlji, to je 

nekih 15.000,00 kuna minimalnih troškova koje ima, pa ja predlažem da joj omogućimo plaćanje 

avionske karte i tog smještaja jer mislim da je to svima nama na čast i ponos.  

   

Predsjednik otvara raspravu. 

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

Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 9  glasova „ZA“ donijelo 

 

Zaključak o novčanoj donaciji 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju donacije Jeleni i Agati Kokša 

 

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Isto evo, na tom tragu, hvala bogu da imamo tako uspješne 

sportaše i sportašice te da imamo što više mladih Molvaraca i Molvarki koji se budu uključili u 

nekakve aktivnosti. Veseli me za mlade koji razvijaju sportske, životne trase i na taj način im želimo 

pomoći i pokazati da mislimo na njih, a možda i ostale onda animiramo da počnu više biti uspješni i da 

mogu onda računati na pomoć Općine. To je ponos, ne samo roditelja, nego i svih nas koji živimo 

Molvama i čije oni ime sada promoviraju i prenose, evo, diljem svijeta.  

 

 PREDSJEDNIK – Samo da konstatiram, radi se o odlasku na europsko prvenstvo u šahu. 

 

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

Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 8  glasova „ZA“ i 1 glas 

„SUZDRŽAN“ donijelo 

 

Zaključak o davanju donacije Jeleni i Agati Kokša 

 

Točka 6. 

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 10.35 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/22-01/10 

URBROJ: 2137/17-04-22-2 

Molve, 3. listopad 2022. 

 

 

                ZAPISNIČAR:      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

         Karolina Franjo, mag.iur.                                              Zdravko Tuba 

 

 

 

 

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


