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ZAPISNIK 

sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 29. studenog 2022. godine 

 

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

je sazvana sazivom KLASA: 021-05/22-01/12, URBROJ: 2137/17-01-22-1 od 24. studenoga 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. Martina Gazdek, 

7. Stanko Molnar, 

8. Marina Ivančan Krznarić. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Zlatko Vargić, ispričao se. 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik Općine Molve, 

2. Karolina Franjo, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, 

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

 

Predsjednik Općinskog vijeća (dalje u tekstu: Predsjednik) konstatirao je da je na početku 21. 

sjednice Općinskog vijeća nazočno 8 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 20. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća. 

 

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

sa 20. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  

1. Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Molve za 2023. godinu i Projekcija za 2024. 

i 2025. godinu, 

2. Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba na području Općine Molve u 2023. 

godini i to:  

2.1.Program građenja komunalne infrastrukture, 
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2.2.Program održavanja komunalne infrastrukture, 

2.3.Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi, 

2.4.Program javnih potreba u kulturi, 

2.5.Program javnih potreba u sportu, 

2.6.Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, 

2.7.Program javnih potreba u osnovnom školstvu, 

2.8.Program utroška sredstava šumskog doprinosa, 

2.9.Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica. 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2023. 

godinu, 

4. Razmatranje i donošenje Programa korištenja sredstava od promjene namjene 

poljoprivrednog zemljišta na području Općine Molve u 2023. godini, 

5. Razmatranje i donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu, 

6. Razmatranje i donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023. godinu, 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Molve 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za 

obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Molve, 

9. Razmatranje i donošenje Zaključka o jednokratnoj novčanoj pomoći, 

10. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg 

vrtića "Pčelica" Molve za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu, 

11. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

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

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Molve za 2023. godinu i Projekcija za 2024. i 2025. 

godinu 

 

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Poštovane dame i gospodo, vijećnice i vijećnici, evo ja vas sve 

zajedno lijepo pozdravljam, na početku ove 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve. Proračun je, 

tema za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu. Znate svi da ste dobili u elektroničkom obliku 

prijedlog materijala, odnosno Proračuna za 2023. godinu i podneseni amandmani su bili i usvojeni u 

100%-tnom obliku. Zahvaljujem se svima vama vijećnicima, prije svega i Udruzi Drava-Sava koja je 
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dala prijedlog da se odobre financijska sredstva, Košarkaškom klubu Bistra Molve, Stanko i Marina, 

hvala što ste predložili, što ste se uključili da ovaj Proračun za 2023., 2024. bude razvojni i da budu sva 

društvena i sportska zbivanja pokrivena u maksimalnom obliku i obimu. Bio je još jedan amandman od 

naših sumještana, odnosno od zainteresirane javnosti, digitalizacija, što ste vidjeli da su naše promjene 

u odnosu na predloženi proračun, koji je bio do 4.-5. studenog, i to smo isto 10 milijuna kuna predvidjeli 

i znači kao takav prihvatili. Na vama je, ako kao načelnik sada predlažem, na vama je vijećnicima i 

vijećnicama da to prihvate, podržite ili ne prihvatite. Što reći, proračun je izuzetno razvojni i prije svega 

optimističan za 2023. godinu, a na 2024. i 2025. godinu, svi znamo kakve su mogućnosti i potrebe da bi 

se mogli javiti na bilo koji natječaj ili državni poziv, ministarstva ili fondova Europske unije, moramo 

imati osigurane pozicije. Želimo, naravno, cijelu Općinu Molve, jednako vrednovati sva mjesta, sva 

naselja i sve sredine, da imaju barem približno jednake uvjete življenja. Stoga ovaj Proračun obuhvaća 

i Molve, Gornju Šumu, Repaš i naravno jedan dio Molve Grede. Naravno tu je i Čingi-Lingi, nećemo 

ga zaboraviti, to je naše naselje koje u budućnosti planiramo više razvijati i ulagati u to naselje, odnosno 

u rekreacijski centar. Planovi su veliki, volio bih da zajednički uspijemo svi to i ostvariti. Mislim da kao 

i do sad, ostvarili smo velike projekte, započinjali zajednički, a sada vidimo da je realizacija tu, pred 

samim završetkom. Vjerujem da ćemo i u budućnosti to moći i ostvariti i napraviti. Samo je bitno imati 

dobar cilj i zajednički naći put u tome. O detaljima i nekim pozicijama, mislim da ne trebamo ništa više 

govoriti, sve je u pozivu, materijalima, ja bih da vijećnici postave pitanja i da je to na neki način moje 

obrazloženje tu prisutno i možemo kao takvi to raspraviti. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

 STANKO MOLNAR – Pozdravljam sve prisutne. Ja ću krenuti s jednim pitanjem, to smo već 

prije najavili, vezano uz ovu dostavu materijala, znamo da smo dobili u petak popodne. Gledajte, vikend 

je ko' vikend, znamo da to ne računamo, danas je utorak, imali smo 1 dan da se pripremimo za vijeće, 

malo je opširno, ima tu materijala koji se moraju proučiti. Znamo da je teško isčitati te neke stvari iz 

Proračuna, pa bi možda bilo bolje dok su takve situacije, da se oni pošalju kojih 7 dana prije, barem 5 

radnih dana da dobijemo materijale. Znam da je bilo problema, trebalo je to ipak sve pripremiti i 

napraviti. Evo, samo toliko, nije ništa, samo jedna informacija. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Hvala na postavljenom pitanju. Možda je vama to teže shvatiti, 

isčitati, ne znam zašto to tako govorite, ali OK, ja ću vam pokušati laički objasniti. Proračun je poslan 

prije 2 tjedna, prijedlog Proračuna koji ste mogli isčitavati 2 tjedna. Da li treba još 5 dana, znači 19 dana, 

20 dana ne znam, ali evo uvažili smo vaše prijedloge, ako to niste mogli naći, zvali ste zapravo, ja sam 

rekao da ćemo to ubaciti, ako vam treba još osobno poslati, poslat ćemo vam i pismenim putem da smo 

uvažili, ali želim vam samo reći da je to 2 tjedna sasvim dovoljno da svi vi kao vijećnici i vijećnice 

možete to vidjeti, objasniti, dati prijedloge. I vi ste to vidjeli, isčitali i poslali prije svega sami, ja ne 

znam zašto vam je to tako problem, a na rad naših zaposlenika, na bolesti i sve ostalo, ja ne mogu 

utjecati, kao ni oni sami. Ja bih volio da se ne vrši pritisak, a mi ćemo nastojati ubuduće napraviti 2 

tjedna prije ako treba slanje, pa da to bude pa da to sve bude po nekim zakonskim normama. 

 

 STANKO MOLNAR – Dobro, to nije bilo ništa protiv nikoga, što se tiče materijala, ja ću onda 

krenuti sa pitanjima. Znači, gledajući Proračun od 98 milijuna kuna, preračunato u eurima, još uvijek 

smo u kunama, proračun mora biti sad u eurima, prema tome 100 milijuna kuna izgleda stvarno puno. 

E sad, optimističan, to smo čuli da je optimističan, to je možda i dobro jer stvarno treba to i provesti, tih 

98 milijuna kuna. Ono što možda, kao i svaki proračun, ima stvari s kojima se slažemo, ima stvari koje 

bismo mi možda nekako drugačije, pa ću tu ja nastaviti s pitanjima, pa ćemo vidjeti. Ova planirana renta 

za 2023. godinu, ako to pretvorimo u kune, to je 31 milijun kuna. Mene zanima, da li je to rađeno na 

prosjeku od zadnjih 6 mjeseci, zadnjih 12 mjeseci, znači neka projekcija mora biti. Jer to su veliki novci, 

znači da bismo mi trebali dobiti iduće godine po mjesecu skoro 2,6 milijuna kuna od rente. Što je 

ogroman novac, e sad, mene samo zanima da li to stvarno stoji, da je projekcija rađena na nekom 
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mjesecu, najboljem ili zadnjih 6 mjeseci, mislim da je zadnjih 6 mjeseci renta otišla gore, onako 

drastično.  

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Znači 98 milijuna, kao što sam rekao, apliciramo se na neke fondove 

pa moramo imati predviđenu poziciju. Iz Nacionalnog plana oporavka, jako dobro znate koliko smo 

prijavili natječaja, vidli ste i sami, vjerojatno ste isčitali kad ste primjetili da je 98 milijuna. Iz ostalih 

fondova isto je u planu povući sredstva, da bi se mogli javiti na natječaj, moramo imati osigurana 

sredstva, odnosno predviđena sredstva u Proračunu. Isto što smo imali za naš Dječji vrtić, nismo imali 

poziciju u Proračunu, pa smo morali povisiti nedavno za sprave. Isto smo morali napraviti sličnu 

situaciju sada, predvidjeli smo tu poziciju pa to unaprijed planiramo, da bismo što manje rebalansa imali 

iduće godine, odnosno nekih nepredvidih izmjena. A što se tiče rente, renta je takva kakva jest, mi 

planiramo na toj poziciji, ono što je neka mogućnost pada ili porasta, ja ne želim govoriti o tome, plan 

je takav da se to ostvari. Ima određenih kreditnih zaduženja kao što ste vidjeli i mislim da je to realno 

izvršivo, samo ako ćemo raditi na tome. Eto, hvala. 

 

 MARINA IVANČAN KRZNARIĆ – Sve vas lijepo pozdravljam. Početkom 10. mjeseca održan 

je sastanak u Ministarstvu poljoprivrede na kojem mi u proračunu imamo mini-klaonicu. Gdje su oni 

rekli da su raspisali natječaj, na natječaj se nije nitko javio. Mene zanima tko je nositelj i koliki je projekt, 

koliko financira Europska unija? 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Marina, hvala vam na postavljenom pitanju. Znači, prošle godine u 

9. mjesecu ste došli, tj pretprošle, na sastanak da bi htjeli gradnju mini-klaonice, Udruga Drava-Sava, 

jel' bilo tako? 

 

 MARINA IVANČAN KRZNARIĆ – Ne. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Ti nisi bila na tom sastanku? 

 

 MARINA IVANČAN KRZNARIĆ – Ne. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Ti si bila na tom sastanku, i zapisnik smo imali.  

 

 MARINA IVANČAN KRZNARIĆ – Nisam. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Jesi, jesi. I onda si rekla, pa imamo zapisnika, nije uopće problem. 

Želiš reći da lagati sada na vijeću, da treba pozvati neke ljude da raspravimo o tome? Dobro. Znači, vi 

ste reklli tada da ste zainteresirani za gradnju mini-klaonice i da ćeš ti prenijeti svojim članovima Drave-

Save, jel' bilo tako? Da tražite zemljište od općine i ako je zemljište moguće da se u budućnosti nekakvo 

planira da se prijavite na natječaj i mi smo, naravno, htjeli vama, odnosno bilo kome, tko se želi javiti 

na natječaj za takvu djelatnost, pozitivno smo, ja kao načelnik i svi mi planirali da se to ostvari. Naravno, 

vas nije bilo nikad i niste se javili o tome i to me čudi da sad postavljate to pitanje. Naravno da smo mi 

počeli s tim projektom za mini-klaonicu. Mini-klaonica je projekt vrijednosti 15 milijuna kuna, odnosno 

2 milijuna eura. To je pozicija gdje se javna samouprava i uprava ne može javiti, možete se vi javiti kao 

lokalna zajednica, udruga, zadruga, prije svega poljoprivredno gospodarstvo i mi ćemo vam pomoći ako 

vama to treba, a mi kao nositelj projekta mini-klaonice planiramo aplicirati na Ministarstvo 

gospodarstva, za fond, gdje je minimalni uvjet da moramo imati 10 zaposlenih, to naše Selsko 

komunalno društvo ima ili će imati, i uvjet je da se temeljem toga javimo i apliciramo te povući srestva. 

Nadam se da ćemo uspjeti u tom nekom razdoblju, naravno da je kredit mogućnost te realizacije jer ga 

ne možemo realizirati sami, ta financijska sredstva Selsko komunalno društvo nema i na taj način 

planiramo završiti tu jednu investiciju koja mislim da je od velike potrebe kao što ste vi sada primjetili 

i pitali o tome. Hvala. 
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 STANKO MOLNAR – Ovaj kredit u stvari ako je Selsko nositelj projekta mini-klaonice, taj 

kredit ide na Općinu ili na Selsko? 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Vi ste Stanko dovoljno mudri i znate, sada pretpostavljam da znate 

da je Selsko u vlasništvu Općine Molve. Jel' znate to? 

 

 STANKO MOLNAR – Znam. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – A da bi se dobio kredit, ne može dobiti kredit bez suglasnosti Vlade 

i tko je podnositelj tog kredita, zahtjeva Vladi za zaduženje? 

 

 STANKO MOLNAR – Općina. 

  

 OPĆINSKI NAČELNIK – Da li trebam sad onda još što objašnjavati? 

 

 STANKO MOLNAR – Dobro, samo pitam. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – SKD kao takvo, ne može dići kredit bez suglasnosti Vlade, a 

suglasnost Vlade podnosi Općina Molve. 

 

 STANKO MOLNAR – Dobro. E, sad, vidimo tu iz Proračuna da Novi Vinodolski ide u prodaju. 

Ono što je bitno, bilo je rasprava i govora o tome da će taj Novi Vinodolski biti dom za starije, vjerojatno 

to nije prošlo. Jedino što mi tu baš ne paše, malo me bode u oči, taj iznos od 5.300.000,00 kuna. Znači, 

znamo da godinom cijena nekretina na moru ide gore, ovaj iznos je bio i prije 4 godine, mislim da bi taj 

iznos mogao biti veći ako se već ide u prodaju jer činjenica je da ako se ništa ne gradi, ako to samo stoji, 

onda što imamo mi sad od toga. Velim, ili bude išla možda procjena prije prodaje, vi ste samo uzeli neki 

iznos da on bude u Proračunu ako se ne varam. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Zahvaljujem Stanko. Procjena je u izradi, nova dakle, imali smo 

staru koja je temeljem toga bila 3 milijuna kuna kao što znate. 

 

 PREDSJEDNIK – I to je od sudskog vještaka. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Dozvolite, procjena je bila oko 3,5 milijuna kuna kad bi zgrada bila 

legalna. Mi smo je uspjeli legalizirati, 2013. godine smo podnijeli zahtjev, legalizirali smo objekt garaže 

koji je bio nelegalan, i onaj objekt dolje za spavanje, desni objekt, sve je to sprovedeno. Na taj način 

onda ta nekretnina vrijedi nešto više od 3 milijuna kuna, ne želim sada licitirati o tome. Naravno da smo 

mi zbog javnosti i transparentnosti i zbog naše obaveze da budemo točni, dogovorili procjenu sa sudskim 

vještakom i to ne može raditi nitko osim sudskog vještaka. Ta je nekretnina trenutno u procjeni, naravno 

da stara procjena nije važeća. Mi smo bili dolje u Novom Vinodolskom i imali smo ambicije graditi 

starački dom, no zbog nekih iznosa i promjena cijena na tržištu u gradnji i ostalome, razgovarajući sa 

načelnikom Cvetkovićem, oni su rekli da to nije opcija, da nije potreba ni njima kao gradu da kupe tu 

nekretninu, a da i nije baš tako velika mogućnost da mi gradimo starački dom, da ćemo si napraviti više 

troškova nego koristi, da to bude neka investicija koja bi se mogla povratiti u brzo vrijeme i to u Novom 

Vinodolskom. Razmišljajući o tome svemu, mislim da je bolje da gradimo kod nas taj starački dom, za 

naše molvarce i to ste vidjeli u Proračunu da se uz Socijalni dom, planira graditi starački dom 2024. 

godine i to je opcija koju smo zamjenili sa Novim Vinodolskim.  Nadam se da će procjena Novog 

Vinodolskog biti viša i to me veseli što i vi isto razmišljate o tome da ne dobijemo 5.3 milijuna nego 7.5 

milijuna, ta prodaja će biti javno objavljena, i vi vijećnici ćete znati o tome ako donesete odluku da se 
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to može prodavati pa možete i pozvati ljude da ulože u tako veliku investiciju koja je financijski značajna 

za općinu. 

 

 STANKO MOLNAR – Da nastavim dalje, pošto sam i to također htio pitati, ta gradnja doma za 

starije i nemoćne, vidim da je to i u 2024. godini planirano, da li se već otprilike zna lokacija ili se još 

uvijek ne zna lokacija gdje bi to otprilike bilo? 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Planirana je gradnja, idejno rješenje, lokacija je predviđena. Morate 

znati da su trenutno u tijeku izmjene prostornog plana, kad te izmjene prođu onda ćemo govoriti o tome, 

vidjet ćemo gdje ćemo dobiti poziciju. Imamo mi jako puno zemljišta na području Općine Molve i složit 

ćemo da to bude najbolje, najbliže i najkorisnije za naše starije sumještane. Hvala. 

 

 STANKO MOLNAR – I imam pitanje još, za Puninu života, vidim da se to gradi, da to 

napreduje. To znamo da je bilo u 100%-tnom iznosu od eu fondova, ako se ne varam. Vidim da tu postoji 

stavka u Proračunu od 350.000,00 eura, odnosno 6 milijuna kuna, pa ako može da mi se obrazloži zašto, 

ako je već to iz eu fondova, na što se ovaj dio odnosi, znamo da je tu kombi vozilo, jedan dio je za plaće 

i jedan dio je donacija. Pa me zanima uz što je iznos vezan. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Hvala Stanko. Zbog povećanja nekih nepredviđenih poslova, kao 

što je potporni zid, razgrtanje zemlje i takvih građevinskih radova, naravno da je došlo do povećanja 

cijene koje nisu planirane u idejnom rješenju, znate jako dobro da smo u 8. mjesecu 2019. godine žurno 

radili na tom projektu. Idejno rješenje smo imali za jedan starački dom, to sam inicirao župniku da se 

taj projekt prijavi, nažalost nije kvalitetno napravljen i ima nedostataka te naravno da te cijene koje su 

iz 2019. godine na 2022. godinu su porasle na nekih 40-50%, čak i 80% za neke stavke koje su premašile 

javnu nabavu. Vi ste bili kao vijećnik upoznati s tim da je javna nabava bila povećana s 6,7 na 10,2 

milijuna kuna, to je prihvaćeno od strane našeg nositelja projekta i mi smo tu da osiguramo to i da iduće 

godine u 6. mjesecu napravimo otvorenje tog našeg doma. Županija isto pak planira u svojem Proračunu 

određena financijska sredstva, ali da bismo završili ovu cjelinu, moramo tako planirati i staviti cijelu 

investiciju u funkciju do 2023. godine u 6.mjesecu, odnosno 2024. godine sa uređenjem okoliša i svim 

ostalim. Eto, to je to, hvala. 

 

 PREDSJEDNIK – Ja bih se samo nadovezao da smo svjesni da je građevinsko željezo preko 

300% išlo gore u tom vremenu dok su nama sredstva odobrena, pa naravno da postoji povećanje.  

 

 STANKO MOLNAR – Postoji stabilizacija malo cijena na tržištu, sad je malo to željezo već 

palo.  

 

 PREDSJEDNIK – Ali su cijene još uvijek daleko više nego jer ugovoreno. 

 

 STANKO MOLNAR – Da. Evo, imam još par pitanja. Vidimo da se ulaže u društvene domove, 

rekonstrukcija. Recimo tu sad govorimo o staračkom domu, o domu za starije, to su nekretnine koje 

budu izgrađene i koje će tu postojati i koje vjerojatno budu služile za taj neki društveni život, za neke 

predstave. Da li ima kakvih ideja ili nečega da se neki od tih domova, ne svi, neki od tih domova 

prenamjeni za nešto. Kako imamo sad tu ideju doma za starije ili ne znam, to su ogromni domovi, znamo 

da su to velike površine. Sad ove godine, iduće godine se ulaže dosta u to, pa pitanje da li ima u planu 

za 2024., 2025. godinu kakvih takvih ideja? 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Stanko, lijepo ti to pitaš, ali nemaš ideje nikakve, rješenja. Ja bih ti 

samo htio reći da smo imali za Molve Grede ulaganje u prostorije u potkrovlju, nisi bio tamo, očito te 

ne zanimaju Molve Grede, ali već je tamo napravljena jedna pred-faza, no nažalost zbog zakonskih 

normativa i propisa i ostalo što je potrebno da bi jedan dom funkcionirao, kuhinje, lakše je napraviti 
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novi dom i aplicirati na neki fond nego ići u prenamjenu u starački dom. Morate znati da smo predvidjeli 

ovaj novi starački dom da idemo na fond, to vam je valjda promaklo, to nam je isto jedna od boljih 

opcija. Pustimo ono što su naši stari gradili, idemo to održavati i idemo napraviti još neke bolje i više 

za nas, da i mi nešto napravimo dok smo tu. Eto, hvala.  

 

 STANKO MOLNAR – Evo za kraj, nadam se da to bude zadnje. Jedna pohvala za ove solarne 

panele, imali smo to i mi nezavisni u tom projektu, planu i to je dobra stvar. Tu vidim da se planiraju i 

solarni paneli na društvenom domu, kinu. Ono što vidim da je u Proračunu, predviđene subvencije za 

postavljanje solarnih panela na obiteljske kuće, što stvarno mogu pohvaliti, ali jedino da se taj iznos, 

vidjet ćemo kakva će biti potražnja, poveća ako bude trebalo. Evo to je ono možda završno, da ne biram 

samo ja, da ne odlučujem samo ja.  

 

Predsjednik zatvara raspravu. 

  

 Pod točkom 1. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 5 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽAN“ 

donijelo 

 

Proračun Općine Molve za 2023. godinu i Projekcija za 2024. i 2025. godinu 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba na području Općine Molve u 2023. godini i 

to:  

Program građenja komunalne infrastrukture, 

Program održavanja komunalne infrastrukture, 

 Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi, 

Program javnih potreba u kulturi, 

 Program javnih potreba u sportu, 

 Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, 

 Program javnih potreba u osnovnom školstvu, 

 Program utroška sredstava šumskog doprinosa, 

 Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica. 

 

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – Sve to povezano na 1. točku, na Proračun.  

  

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. Predsjednik zatvara raspravu. 

Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 5 glasova „ZA“ i 3 glasa 

„SUZDRŽAN“ donijelo 

 

Programe javnih potreba na području Općine Molve u 2023. godini i to:  

Program građenja komunalne infrastrukture, 

 Program održavanja komunalne infrastrukture, 

 Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi, 

 Program javnih potreba u kulturi, 

 Program javnih potreba u sportu, 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, 

 Program javnih potreba u osnovnom školstvu, 

 Program utroška sredstava šumskog doprinosa, 

 Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica. 
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Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2023. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

 MARINA DŽINIĆ – Ovo je odluka koja se mora donijeti uz donošenje Proračuna Općine Molve 

2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu. Ona se nije značajno mijenjala u odnosu na prethodnu 

odluku koju smo donosili uz donošenje Proračuna. Ono što bih hjtela tu samo napomenuti, a to je vezano 

uz donošenje Financijkog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve. Ukoliko postoje razlike u Financijskom 

planu, njegovim izmjenama ili dopunama koje se donose u toku godine, te izmjene moraju prvenstveno 

biti sadržajne i u donošenju kroz Proračun i izmjene i dopune Proračuna u istom iznosu, znači da ih 

usvoji Općinsko vijeće. Ako postoje odstupanja, prijedlog Financijskog plana, sve njegove izmjene i 

dopune također moraju biti upućene na donošenje na upravno vijeće Dječjeg vrtića. I dalje Dječji vrtić 

svoja sredstva koja ostvaruje od uplate roditelja za smještaj djeteta u vrtiću, koristi za provođenje svojih 

aktivnosti, nije ih dužan uplaćivati u Proračun Općine Molve. Također, člankom 6. definirano je 

zaduživanje Općine Molve, ono što smo se već dotaknuli, dali ste na prethodnim vijećima odluku da se 

Općina može zadužiti za okvirni kredit po poslovnom računu, to je također uključeno kroz Odluku o 

izvršavanju. Također, uključeno je i stanje očekivanog iznosa duga glavnice po osnovi kredita koji 

trenutno imamo i onaj za koji se planiramo zadužiti, a to smo rekli za gradnju mini-klaonice. Ono što 

bih još htjela spomenuti, to je da je odlukom o izvršavanju predviđeno da će Proračun Općine Molve i 

Dječji vrtić sa 31.12.2022. godine ostvariti pozitivan rezultat poslovanja, a koji će se prenijeti u narednu 

2023. godinu, ali višegodišnji plan uravnoteženja nije donesen jer će se sredstva utrošiti u jednoj godini, 

odnosno u 2023. godini. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. Predsjednik zatvara raspravu. 

 

 Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 5 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽAN“ 

donijelo 

 

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2023. godinu 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Programa korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog 

zemljišta na području Općine Molve u 2023. godini 

 

 Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – Možemo samo objasniti da je to mali financijski iznos koji se 

jedanput ili ni jednom godišnje ne provodi, no treba ga financijski usuglasiti sa Proračunom. 

   

Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. Predsjednik zatvara raspravu. 

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

 

Program korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području 

Općine Molve u 2023. godini 

 

 

 



9 
 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. Predsjednik zatvara raspravu. 

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

 

Program o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru za 2023. godinu  

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – Radi se od Đurđevačkoj ulici, o poslovnoj zoni Brzdeljevi, da se 

dovede kanalizacija, da se izvede ovaj projekt koji je dobio građevinsku dozvolu još 2021. godine i 

suglasnost smo dobili od Hrvatskih voda. Sada je to zbog povećanja cijena, znači troškovnici se rade 

novi, povećanja cijena nas u svemu eto koče i Komunalne usluge Đurđevac su nositelj projekta jer mi 

kao Općina ne smijemo graditi vodnu niti nikakvu takvu građevinu, po zakonu. Čekamo sada nove 

troškovnike i raspisivanje javne nabave. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

STANKO MOLNAR – Samo kratko pitanje, tu je dakle i poslovna zona i Đurđevačka ulica, je 

li to projekt Aglomeracija Molve ili tu ide Sigečec, jer oni su vjerojatno u idućoj godini ako sam dobro 

vidio, da su u Proračunu u 2024. godine planirane. Znači, ovo sad je prvi dio, jer vidim da Hrvatske 

vode skoro sa 10 miliuna sudjeluju u ovom projektu, znači vjerojatno ovaj drugi dio je za 2024. godinu? 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – Ove smo godine imali izradu projekte dokumentacije i izadavanje 

građevinske dozvole za Sigečec, čudi me kako to nisi primjetio.. Drugu investiciju nisi primjetio, a to je 

izmjena glavnog kolektora gdje se ove godine dobiva nova građevinska dozvola. To je isto tema koja će 

se 2023. i 2024. godine graditi, gradnja novog kolektora do pročistača. Kupnja zemljišta je ove godine 

išla i to je provedba koja će biti ovih dana valjda, za prilazni put do prepumpne stanice i sve je na tragu 

da se cijelo naselje opskrbi po normama koje su propisane, od aglomeracije Hrvatskih voda. Najveći 

problem je Sigečec, Marijanska ulica, kanal tj. most tamo za koji Tifon i ostali rade velike probleme. Tu 

se zeleni nešto bune i na tome je malo zakočilo, ali znate vi jako dobro da se ove godine pokrenula 

izrada građevinske dozvole za nogostupe, za javnu rasvjetu novu, a ujedno i za kanalizaciju, što ste 

mogli isčitati iz Proračuna i načelnikovog izvršenja o Proračunu.  

 

 Predsjednik zatvara raspravu. 

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

 

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023. godinu 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Molve 
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 Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Znate da je od 2018. godine smo imali produženje, krenuli smo 

2017. godine, ali smo 2018. imali novu nabavu jer to nije bilo moglo biti napraljeno po prvoj. Znači 

2019. su donesene 4. izmjene Prostornog plana, ali je opet bilo naših sumještana koji su zaboravili se 

javiti na nešto, pa su predložili da se za dva mjeseca uvrsti u prijedlog izmjena i dopuna Prostornog 

plana, naravno Proračun Općine to plaća. Mi smo vođeni tim razmišljanjem, uvrstili i pokrenuli opet 5. 

izmjene Prostornog plana koje se sada pokreću na način da je Općina predvidjela neke nove pozicije, 

isto su i mještani predlagali, od Repaša gradnju vage, pa do nekakvih ugostiteljskih objekata, socijalnih 

domova i slično. Pa na taj način, evo, želja nam je i ambicija da iduće godine imamo 5. stvarne izmjene 

i dopune Prostornog plana, tu poziciju u Proračunu imamo.  

 

Predsjednik otvara raspravu. 

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

Pod točkom 7. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 8  glasova „ZA“  donijelo 

 

Odluku o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Molve 

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun 

plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Ništa, evo samo jedna pozicija da naši namještenici imaju adekvatna 

primanja sa svojim radnim mjestom. Interes nam je zbog povećanja eu fondova, kao što ste i vidjeli da 

je plan iduće godine 98 milijuna kuna i sve nam je to u nekom interesu da nagradimo one koji rade i na 

taj način da idemo naprijed za lakše i bolje izvršenje Proračuna 2023., 2024. i dalje 2025. godine. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

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

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

 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve 

 

Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o jednokratnoj novčanoj pomoći 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 

 PROČELNICA – Gospođa N.Đ. iz Molvi podnijela je zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć 

za troškove liječenja, kao što ste vidjeli, poslala sam vam njezine nalaze i sve što je priložila uz zamolbu, 

da vidite njezinu kliničku sliku pa mislim da bi bilo sasvim lijepo da joj pomognete na taj način i da joj 

donirate neki iznos.  

 

Predsjednik otvara raspravu. 
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OPĆINSKI NAČELNIK – Ja bih se tu nadovezao, ako dozvolite. Molio bih ubuduće zbog 

poštovanja nekakvih pacijenata, imali smo već ove godine takvih pomoći, onkološkim bolesnicima, da 

njihov dio bolesti ne ide na vijeće, nego da se samo priloži nekakvo liječenje prva stanica, jer ovo je 

preintimno da bismo mi na ovakav način raspravljali i da to ide u javnost, nečija privatnost koja po 

meni…, moramo biti senzibilni prema svima. 

 

PROČELNICA – To ide samo na vijeće da se može o tome raspravljati, ne navodimo ime. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – Da, imali smo nažalost situacija gdje smo morali pomagati ljudima, 

pa ubuduće da to nije tako javno. 

 

PROČELNICA – Imamo u poslovniku Općinskog vijeća dio o takvim situacijama. 

 

STANKO MOLNAR – Imam prijedlog. Svaka bolest ima puno nuspojava i to sve, mislim da je 

iznos od 5.000,00 kuna po meni premalo. Znamo da smo imali takve pomoći do sad i bili su veći iznosi, 

pa bi bilo možda dobro da mi ili ujednačimo kriterije i da znamo za ubuduće. 5.000,00 kuna za ovakvo 

liječenje je premali iznos, mislim da se moramo dogovoriti na vijeću jer moramo imati isti stav prema 

svima. Po meni 10.000,00 kuna, imali smo takve pomoći, neka to bude 10.000,00 kuna i onda znamo 

kad imamo takav neki zahtjev prema Općini, prema vijeću, da se onda to tak posloži. To je moj prijedlog. 

 

PREDSJEDNIK – Ja imam samo jedno pitanje, da li je ona taj iznos navela u zahtjevu ili? 

 

STANKO MOLNAR – Nije ona ništa pisala, ona je samo zamolbu dala da joj se pomogne. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – Znači, moj prijedlog je bio da joj se dade 5.000,00 kuna, mislim da 

kao načelnik to mogu predložiti, a vi danas možete izglasati za 20 što se mene tiče nije problem, ali 

morate znati i sljedeće: mi smo davali i 20.000,00 kuna i 2.000,00 kuna. Ja nisam doktor da bih mogao 

o nečijoj sudbini krojiti da li je to puno ili malo, ja mogu samo reći da program, za donošenje pomoći 

isto ne možemo licitirati i slagati kao da smo mi tu stručno tijelo koje će nekome procjenjivati bolest. 

Ona je došla tu i zamolila za pomoć koliko smo mi u financijskoj mogućnosti, mislim da je ovo pristojan 

iznos. Da li će to biti potrebno još za pola godine, godinu dana ili ne znam, daj bože da se izliječi i da 

nećemo imati takve potrebe, ali to je baš jedno delikatno pitanje, situacija gdje nismo mi tu da 

određujemo hoćemo li dati pet, deset, dvadeset ili trideset tisuća. Ima nažalost oboljenja koja koštaju 

milijune, ima onih koji se liječe jeftinije tako da je to jako, jako opipljivo. Vi dajte prijedlog, možemo 

staviti deset, meni uopće nije problem.  

 

PREDSJEDNIK – Slažem se sa načelnikom, mi tu ne možemo licitirati, jer ima neka liječenja 

koja daleko više sredstava trebaju, tako da se ne može tu ni neki standard staviti. Ja sam razmišljanja da 

prihvatimo sad ovakvu odluku kakva je pa ćemo dalje vidjeti kako će ići liječenje.  

 

STANKO MOLNAR – Svaki onkološki ima troškove i putovanja na kemoterapije i sve to 

sigurno taj trošak 10.000,00 kuna je bolji, mi tu sad možemo govoriti o raznim bolestima, nismo doktori 

da možemo procijeniti vrijednost, ja sam samo misilo da se možda na taj način pomogne, nekako mi je 

5.000,00 premalo. Ja ne ulazim u to, ako se svi složite, ja sam za, ja sam za bilo koji oblilk pomoći sam 

za. Ja sam samo dao prijedlog. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – Ajmo' biti realni i iskreni jedni prema drugima, znamo da je veći dio 

pokriven putem HZZO-a, a znamo da smo imali bolesnike koji su putovali u Njemačku ili ne znam već 

kamo gdje su se privatno liječili i da to nije isto. Možda ovo bude dovoljno za sad, za početak, idemo 

vidjeti ako će biti nedaj Bože potrebno, da još damo više. Možda i znak pažnje znači više nego financije.  
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 Predsjednik zatvara raspravu. 

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

 

Zaključka o jednokratnoj novčanoj pomoći 

 

Točka 10. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića 

"Pčelica" Molve za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Upravno vijeće vrtića donijelo je prijedlog Financijskog plana za 

2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, mi smo tu da to potvrdimo, u Proračun smo ga uvrstili 

i da je to samo tehničke naravi sad. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

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

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

 

Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve za 2023. 

godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu 

 

Točka 11. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 PREDSJEDNIK – Ja bih samo kratko jednu zahvalu. Znate da je tu u Molvama prošle subote 

održan znanstveni skup, otvaranje izložbe, sveta misa, dakle jedan cjelodnevni program povodom 

završetka godine biskupa Đure Kokša. Mi smo kao vijeće proglasili ovu godinu godinom Đure Kokše i 

bilo je nekoliko događanja. Ovo je bilo sad jedno veliko finale i želio bih zahvaliti svima vama koji ste 

pomogli u realizaciji tog projekta, Općini Molve naravno, prvenstveno pojedinačnim osobama koje su 

na ovaj ili onaj način pridonijele i pomogle, cure iz Jedinstvenog upravnog odjela su nam jako puno 

pomogle i na tome sam im neizmjerno zahvalan. Isto tako, hvala svima vama koji ste se odazvali na te 

određene manifestacije, događanja. Možda samo za napomenu, nekome to ne znači ništa, meni to puno 

znači, imali smo tu u subotu 8 ili 9 biskupa što se stvarno rijetko kad događa da se skupe tako na jednom 

mjestu, a to samo govori o tome koliko su cijenili biskupa Košku. Isto tako, otvorena je izložba, na toj 

izložbi imamo svjetsku premijeru, crteže od Meštrovića koji nikad nigdje nisu izlagani, mislim da takve 

stvari treba malo više potencirati u našoj maloj Galeriji u koju stane nekih 30 eksponata, imamo svjetsku 

premijeru. Isto tako, to je prva izložba od kako je biskup Kokša preminuo,  a djela nisu nikad nigdje 

izlagana, sad imamo u prosincu u Klovićevim dvorima gdje se veća izložba otvara, ali znamo da smo 

imali ideje da se ta njegova ostavština dodjeli nama, da imamo zbirku, to je možda sad neki začetak gdje 

smo pokazali da cijenimo to što je on ostavio iza sebe, radi se o nekih 1500 slika i preko 30.000 knjiga, 

to je stvarno jedna nevjerojatna vrijednost, a napomenula je gospođa iz Klovićevih dvora, uspoređujući 

zbirku Kokše sa Mimarom, rekla je samo uz smiješak da je Kokša imao bolji ukus nego Mimara. Još 

jedno veliko hvala svima koji su na bilo koji način pridonijeli, ili svojim prisustvom ili nešto više pa to 

je to od mene. 

 

STANKO MOLNAR – Onda može jedan prijedlog vezano za ovu izložbu koja će tu biti vjerojatno do 

Božića jel' tako? 
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PREDSJEDNIK – Do kraja siječnja. Otvorena je svake nedjelje od 9-15 sati i ostalo po najavi. 

 

STANKO MOLNAR – Dobro, bilo bi dobro i malo školsku djecu uključiti, to sam mislio. 

 

PREDSJEDNIK – Naravno, nema problema.  

 

MARTINA KOKŠA – Evo još jedan prijedlog vezano za značaj biskupa Kokše, ono što smo već 

razgovarali, da se promijeni naziv ulice biskupa Đure Kokša. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – Ja bih se nadovezao na ovo,  bilo je već takva ideja da se Virovska ulica i 

Konačka ulica preimenuju, ljudi su išli od kuće do kuće, ali tad to nije zaživjelo možda zbog takvog 

vremena, možda sad u neko novije vrijeme je došlo i sazrijelo da se možda nešto promijeni. Prije svega 

je možda potrebna komisija predstavničkog tijela koji će ići od kuće do kuće i objasniti ljudima da ih to 

neće ništa koštati i da im prezentiraju, da će to biti na spomen Kokše, Magjerca, Ivančana ili ne znam 

koga. Ali to ako ljudi ne prihvate, ne treba to forsirati jer to je nekakav značaj za cijelo selo, a ne samo 

za nas koji smo sad tu. 

 

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

su sudjelovali na ovoj sjednici te zaključio sjednicu u 11.20 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/22-01/12 

URBROJ: 2137/17-04-22-3 

Molve, 29. studeni 2022. 

 

 

 

 

                ZAPISNIČAR:      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

         Karolina Franjo, mag.iur.                                              Zdravko Tuba 

 

 

 

 

 

 

 

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


