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ZAPISNIK 

sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 16. prosinca 2022. godine 

 

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

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/22-01/13, URBROJ: 2137/17-01-22-1 od 12. prosinca 

2022. godine. 

 Sjednicu je u 10.00 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. Zlatko Vargić, 

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 22. 

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 21. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 21. 

sjednice Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  

1. Razmatranje i donošenje V. 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 i dopunama  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, 

2.7. Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Molve  u 

2022. godini. 

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna 

Općine Molve za mjesec rujan, listopad i studeni 2022., 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o pomoći udomiteljima za smještaj korisnika u udomiteljstvu 

na području Općine Molve, 

5. Razmatranje i donošenje Zaključka o prethodnoj suglasnosti na prijedlog Statuta o izmjenama i 

dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve, 

6. Razmatranje i donošenje Zaključka o prethodnoj suglasnosti na prijedlog Pravilnika o 

dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve, 

7. Razmatranje i donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu 

ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Pčelica“ Molve, 

8. 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, 

9. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

Predsjednik je upitao ima li tko prijedlog za izmjenu ili dopunu Dnevnog reda. 

  

 PREDSJEDNIK VIJEĆA predložio je dopunu Dnevnog reda sa točkom 9. koja glasi: 

„Razmatranje i donošenje Zaključka o odobravanju jednokratne novčane pomoći“, tako da točka 9. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika postaje točkom 10. Dnevnog reda. 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći  

D N E V N I  R E D  

1. Razmatranje i donošenje V. 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, 

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

2022. godini, 

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

Općine Molve u 2022. godini, 

2.5. Programa o 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, 
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2.7. Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Molve  u 

2022. godini. 

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna 

Općine Molve za mjesec rujan, listopad i studeni 2022., 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o pomoći udomiteljima za smještaj korisnika u udomiteljstvu 

na području Općine Molve, 

5. Razmatranje i donošenje Zaključka o prethodnoj suglasnosti na prijedlog Statuta o izmjenama i 

dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve, 

6. Razmatranje i donošenje Zaključka o prethodnoj suglasnosti na prijedlog Pravilnika o 

dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve, 

7. Razmatranje i donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu 

ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Pčelica“ Molve, 

8. 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, 

9. Razmatranje i donošenje Zaključka o odobravanju jednokratne novčane pomoći, 

10. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

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

 

Točka 1. 

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

projekcije za 2023. i 2024. godinu 

 

Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

 MARINA DŽINIĆ – Sve vas lijepo pozdravljam. Ovo su nam zadnje Izmjene i dopune 

Proračuna Općine Molve za 2022. godinu. Imali smo dosta izmjena tijekom godine. Ove se zadnje 

izmjene i dopune nisu toliko vezale uz povećanje rashoda stavki koje su planirane uz Proračun, već 

više uz izmjene izvora financiranja, da se određene stavke preraspodijeljuju s obzirom na izvor 

financirranja. S obzirom na realizaciju prihoda i rashoda do 30.11.2022. godine koja je pristigla u 

Općinu Molve i još očekivane realizacije do kraja godine, izvršene su određene promjene koje se tiču 

uz aktivnosti i programe. U ovim izmjenama i dopunama također su uključene izmjene i dopune 

Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve, koje su donesene jučer na sjednici Upravnog 

vijeća vtića. U materijalima ste sve dobili, ovo je zadnji proračun koji donosimo u kunama, sljedeće 

godine krećemo sa eurima. Toliko od mene. 

  

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 

 

V. 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 
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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 i dopunama  Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Molve u 2022. godini 

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

području Općine Molve u 2022. godini 

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

u 2022. godini 

i 

Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu 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 i dopunama  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 

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

u 2022. godini 

i 

Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Molve  u 2022. 

godini 

 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna 

Općine Molve za mjesec rujan, listopad i studeni 2022. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

  

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

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

 

Zaključak o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za mjesec rujan, 

listopad i studeni 2022. 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o pomoći udomiteljima za smještaj korisnika u udomiteljstvu 

na području Općine Molve 
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 Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – Dozvolite da vas prije svega najljepše sve pozdravim kolegice i 

kolege vijećnici. Što reći, nego, evo, 18. subvencija ove godine, imamo mjere pomoći. Ovo je jedna 

mjera koju smo imali 2015. i 2016. godine, i sad je u nekom sličnom obimu i namjeri da se pomogne 

našim udomiteljima da bi što bolje omogućili i stvorili bolje uvjete svojim štićenicima. To je pomoć i 

za pokretne i nepokretne osobe, tu vidite da piše 500% od osnovice koju donosi Ministarstvo. Njima bi 

išlo 4.000,00 kuna, a 2.000,00 kuna bi išlo za pokretne, svima koji su u tom propisanom okviru. To je 

neki naš plan i mjera za koju mislim da će u budućnosti doprinijeti boljem življenju i boravljenju 

takvih ljudi u domovima, a i ti ljudi koji imaju domove, da im bude lakše voditi i financirati svoje 

potrebe koje imaju tokom godine.  

   

Predsjednik otvara raspravu. 

 

ZLATKO VARGIĆ – Lijepi pozdrav svima. Da li ide isplata za ovu godinu ili je to za iduću? 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – To je za ovu. 

 

 Predsjednik zatvara raspravu. 

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

 

Odluku o pomoći udomiteljima za smještaj korisnika u udomiteljstvu na području Općine 

Molve 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o prethodnoj suglasnosti na prijedlog Statuta o izmjenama i 

dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

  

Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

 MARINA DŽINIĆ – Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve dalo je svoj prijedlog za 

izmjenu i dopunu Statuta. Po pravilu, taj prijedlog Statuta mora ići na suglasnost općinskom vijeću, da 

bi ga nakon, po dobivenoj suglasnosti, išlo na usvajanje Upravnog vijeća Dječjeg vrtića. Izmjene i 

dopune Statuta su prvenstveno radi usklađivanja sa novim Zakonom o predškolskom odgoju i 

obrazovanju. Ono što je u svemu tome bitno je da mandat ravnatelja više nije 4 godine, nego 5 i da 

osoba koja je imenovana za ravnatelja, za nju se može čuvati najviše 2 mandata njezino radno mjesto 

za koje je imala sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme. 

 

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 

 

Zaključak o prethodnoj suglasnosti na prijedlog Statuta o izmjenama i dopunama Statuta 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o prethodnoj suglasnosti na prijedlog Pravilnika o 

dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 
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 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

MARINA DŽINIĆ – Ovaj prijedlog Pravilnika također ide od strane Upravnog vijeća koje je 

isti donijelo još u studenome ove godine. Pravilnikom je ustojeno još jedno radno mjesto, kuharica 

odnosno spremačica sa opisom poslova i uvjetima za natječaj koji moraju biti zadovoljeni za to radno 

mjesto.  

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

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

 

Zaključak o prethodnoj suglasnosti na prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu 

ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Pčelica“ Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

 MARINA DŽINIĆ – Ovim izmjenama i dopunama Pravilnika dodana je zapravo nova točka u 

članku 5., stavak 1. koja je vezana za djecu koja od 1. travnja tekuće godine navrše 4 godine života, 

mogu ostvariti direktno upis u dječji vrtić.  

 

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 9  glasova „ZA“  donijelo 

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri 

upisu djece u Dječji vrtić „Pčelica“ Molve 

 

Točka 8. 

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 treće izmjene i dopune Financijskog plana, prve su bile u 

travnju i druge u srpnju. Izmjene i dopune obuhvaćaju novu izmjenu Financijskog plana koji iznosi 

1.964.288,00 kuna. Povećanje od nešto više 50.000,00 kuna, teret snosi Dječji vrtić na temelju uplate 

roditelja u iznosu 19.120,00 kuna, s 39.590,00 kuna na teret Proračuna Općine Molve. Ove izmjene i 

dopune su uvrštene u 1. točku Dnevnog reda, izmjene i dopune Proračuna Općine Molve.  

 

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 9  glasova „ZA“  donijelo 
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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 

 

Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o odobravanju jednokratne novčane pomoći 

 

 Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Kao što ste na početku prihvatili i izglasali da ova točke bude pod 

temom Dnevnog reda, zbog upita od strane Centra za socijalnu skrb Đurđevac i voditelja koprivničkog 

doma zdravlja, a vezano uz tešku financijsku situaciju i liječenje, točka je trebala ići na Socijalno 

vijeće, no zbog hitnoće i teških uvjeta življenja, predlažem da se donese jednokratna pomoć kako 

bismo ovoj obitelji i ovoj djeci pomogli u životnim potrebama i nedaćama koje su ih zadesile. Da li je 

to malo ili puno, to možemo kao i zadnji put opet licitirati, ali predlažem da ovih 5.000,00 kuna bude 

jedna pomoć, koju su nam i oni predložili i nedaj bože da imamo slične situacije, nadam se da će im 

pomoći.  

 

Predsjednik otvara raspravu. 

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

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

 

Zaključak o odobravanju jednokratne novčane pomoći 

 

Točka 10. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

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

su sudjelovali na ovoj sjednici te zaključio sjednicu u 10.30 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/22-01/13 

URBROJ: 2137/17-04-22-2 

Molve, 16. prosinca 2022. 

 

 

 

 

                ZAPISNIČAR:      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

         Karolina Franjo, mag.iur.                                              Zdravko Tuba 

 

 

 

 

 

 

 

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


