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ZAPISNIK 

sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 6. kolovoza 2021. godine 

 

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

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/8, URBROJ: 2137/17-04-21-1 od 2. kolovoza 

2021. godine. 

 

          Sjednicu je u 10.05 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Tuba.  

 

Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Zdravko Tuba, 

2. Martina Kokša, 

3. Siniša Frančić 

4. Valentina Kopričanec, 

5. Petar Gregurić, 

6. Tihomir Halaček, 

7. Stanko Molnar. 
 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Marina Ivančan Krznarić, 

2. Zlatko Vargić. 
 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve, 

2. Siniša Danček, pročelnik JUO Općine Molve, 

 

  

Predsjednik Općinskog vijeća (dalje u tekstu: Predsjednik) konstatirao je da je na početku 3. 

sjednice Općinskog vijeća nazočno 7 članova Općinskog vijeća te da Vijeće može pravovaljano 

odlučivati.  

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

sa 2. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 5 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV“ i 1 glas 

„SUZDRŽAN“  usvojilo zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća. 

  

PREDSJEDNIK: Dobili ste u materijalima dnevni red. Predlažem da se Odluka o dodjeli javnih 

priznanja Općine Molve za 2021. godinu koja se nalazi u točki 5. predloženog dnevnog reda nadopuni 

u članku 2. sa imenom generala Slavka Butorca. General Butorac primio je odlikovanje Predsjednika 

Republike te je na prijedlog načelnika dodan u prijedlog navedene Odluke. Stoga predlažem sljedeći 

dnevni red na usvajanje sa ovom dopunom. 
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D N E V N I  R E D  

 

1. 1. Razmatranje i donošenje suglasnosti na: 

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

lipnja 2021.  godine, 

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

siječnja do 30. lipnja 2021.  godine, 

2. 2. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na polugodišnje Financijske 

izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2021. godinu, 

3. 3. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske 

zalihe Proračuna Općine Molve za mjesec srpanj 2021. godine, 

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

učenike Osnovne škole Molve u školskoj godini 2021./2022., 

5. 5. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za 2021. godinu, 

6. 6. Razmatranje i donošenje Zaključka o odobravanu pomoći Ivani Ivančan, 

7. 7. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“  usvojilo predloženi Dnevni red. 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje suglasnosti na: 

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

          lipnja 2021.  godine, 

 1.2. Polugodišnje Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 

        1. siječnja do 30. lipnja 2021.  godine. 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnik 

 PROČELNIK:  U materijalima ste dobili Financijske izvještaje za navedeno razdoblje. Na 

temelju članka 27. Statuta i članka 7. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom 

računovodstvu, potrebno je da Općinsko vijeće donese predložene zaključke.  

 Predsjednik otvara raspravu. Javlja se za riječ Stanko Molnar. 

STANKO MOLNAR: Prvo pozdravljam sve prisutne. Ja ono što sam vidio iz tih izvješća da je 

prihod bio nekih 5 milijuna kuna a na godišnjoj razini trebao bi biti 11 mil. kuna i smatram da je to 

dobar prihod. Znam da otprije postoje neki manjkovi koji se moraju pokriti, a s ovime se to može. 

Nešto posebno nemam za prigovoriti. Vidim da je povećana stavka sa prošlogodišnjih 70.000,00 kn na 

120.000,00 kn. Ljudi se trebaju što više obavještavati, informirati, dobivati pravodobne informacije. 

Za one javne natječaje koji se raspisuju, da li putem radija ili nekih tiskovnih medija, da se ljudi mogu 

javiti. Pogotovo ove mjere za mlade. To se u odnosu na prošlu godinu dosta povećalo, što je po meni 

dobro i za Općinu i za mlade koji ostaju tu, jer trebaju biti čim više uključeni. Možda jedno pitanje u 

vezi rente. Tu je bio iznos 2.600,000,00 kn. Jel to bio prihod od rente ili od čega, može li mi netko to 

objasniti? 
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OPĆINSKI NAČELNIK: Pozdrav svima. Jel pitate za 2020. ili ovu godinu, nisam shvatio. 

STANKO MOLNAR: Ovu godinu. 

OPĆINSKI NAČELNIK: Imamo prihode od rente i poreza. 

STANKO MOLNAR: Ima još jedna stavka od 1.800,000,00 kn. To nisam mogao iščitati iz izvješća, 

jel je to onda iz drugih izvora? 

OPĆINSKI NAČELNIK: Jako dobro znate da smo podigli komunalnu naknadu INI na 40.000,00 kn 

mjesečno, to smo se izborili. Imamo povećanje, razliku u porezu, razliku u renti, to sve kumulativno 

kad se zbroji možemo Vam točno po mjesecima dati kad se vrati šefica računovodstva. Smatram da su 

dosadašnji prihodi od oko 5 milijuna kuna iznad očekivanja. 

STANKO MOLNAR: Znači to je to, renta i još komunalna naknada. 

Više nije bilo rasprave pa ova točka ide na glasanje. 

Pod točkom 1. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“, donijelo 

Suglasnost na: 

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

          lipnja 2021.  godine, 

 1.2. Polugodišnje Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 

        1. siječnja do 30. lipnja 2021.  godine. 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na polugodišnje Financijske 

izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2021. godinu, 

 

Uvodno obrazloženje daje pročelnik. 

PROČELNIK: Na temelju članka 105. stavka 5. Zakona o proračunu i članka 7. stavka 5. Pravilnika 

o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu potrebno je da Općinsko vijeće donese 

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

za 2021. godinu. 

Predsjednik otvara raspravu. Prijava za raspravu nije bilo. 

Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ donijelo 

8. Zaključak o davanju suglasnosti na polugodišnje Financijske izvještaje Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve za 2021. godinu, 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za mjesec srpanj 2021. godine, 

 

PREDSJEDNIK: Korištenja sredstava nije bilo pa nema potrebe za raspravu i predlažem da se 

prijeđe na usvajanje ove točke. 
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Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 7 glasova „ZA" donijelo 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna 

Općine Molve za mjesec srpanj 2021. godine, 

 

Točka 4. 

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

Osnovne škole Molve u školskoj godini 2021./2022., 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

  

 OPĆINSKI NAČELNIK – To je na pragu kao i svake godine. Općina osigurava radne 

bilježnice i vodi brigu o našoj djeci. Tako i ove godine za školsku godinu 2021/2022. idemo sa 

mjerom stopostotnog financiranja radnih bilježnica. 

 

Predsjednik otvara raspravu. Prijava nije bilo. 

 

 Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 7 glasova „ZA" donijelo 

Odluku o sufinanciranju troškova nabave radnih bilježnica za učenike Osnovne škole 

Molve u školskoj godini 2021./2022., 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za 2021. godinu, 

PREDSJEDNIK: Prvi dio popisa predloženih imena u Odluci odnosi se na školsku djecu koja postižu 

iznimne uspjehe a drugi dio na ostale građane, mještane Općine Molve. 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Ovo nam je jedna prilika da uspješne građane i djecu nagradimo i 

da im pokažemo da mislimo na njih. Tražili smo kao i svake godine ravnatelja škole da nam dostavi 

popis učenika i učitelja te ostalih koji postižu iznimne rezultate, da ih temeljem toga nagradimo. Što se 

tiče ostalih, svi mještani Općine Molve i sve udruge mogli su predlagati. Jedino omaškom nije 

naveden general Butorac. Drago mi je da su tu naši obrtnici koji pridonose razvoju Općine. To treba 

cijeniti i poštivati. Na taj način dajemo ljudima još više volje i entuzijazma da budu bolji u svom 

stvaralaštvu, u svom poslu. 

PREDSJEDNIK: Ja bi se nadovezao na ovo, veseli me da je ovaj popis djece pozamašan što znači da 

imamo puno marljivih učenika. Spomenuo bih Jelenu Kokša koja je postala prvakinja države u šahu, 

zatim gospođu Kolarević koja je proglašena za najobrtnicu Županije i naravno generala Butorca koji je 

zasluženo dobio odlikovanje Predsjednika RH. Malo me žalosti da nismo ranije nagradili gospodina 

Vladu Popca i Matiju Tuba koji su nažalost iznenada preminuli a zbilja su zaslužili ova odlikovanja.To 

je posebno satisfakcija njihovim obiteljima da se vidi da nisu zaboravljeni. 

Predsjednik otvara raspravu. Javlja se za riječ Stanko Molnar. 

 

STANKO MOLNAR: Imam jedno pitanje u vezi nagrađivanja učenika. Pogledao sam spisak, vidim 

učenike ali ne vidim mentore. Mislim da bi bilo u redu da su i oni na spisku. Ne znam jel je to 

slučajno, tu se radi o samo 4 učiteljice, pa bilo bi dobro nagraditi i učitelje koji su radili s tim 

učenicima. Znam da je tu bio "Mali humanitarko", znam da je tu bio Erasmus. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: Mi smo dobili popis učenika, tražili smo i popis učitelja. Erasmus je dobio 

već dvaput, znači nagrađivali smo ih već. Shvaćate me, ne budemo triput nagrađivali za isto. Idemo 
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sada djecu nagraditi, ravnatelj je mogao predložiti i njih ali nije. Mogli ste i Vi predložiti. 28.7. je bio 

zadnji dan za prijavu. 

 

 

 

STANKO MOLNAR: Kad sam dobio materijale vidio sam da učitelji nisu na spisku. Razgovarao 

sam s pedagogom i pitao ga zar nisi poslao za mentore. Njegov odgovor je bio da je poslao. Zato 

govorim. Neću sad ulaziti u to. Znam da su djeca nagrađena za Erasmus po 1000 kn. Što se tiče 

mentora znam da se radi o učiteljicama Marija Halaček, Mirjana Kelemen, Mirela Paša, Dubravka 

Jaković. Ako nije poslano to je greška, ja nemam uvid u to što je Općini poslano. Imam jedan 

prijedlog. U redu je da se pohvali Jelena Kokša, ona je državna prvakinja u šahu i to nije mala stvar. 

Predlažem da se za ubuduće, možda već na sljedećoj sjednici donese neki Pravilnik o sudjelovanjima 

na državnim natjecanjima, da se prva tri mjesta nagrade novčano. Npr. prvo mjesto 3 tisuće kn, drugo 

2 tisuće, treće mjesto tisuću kn. Državno prvenstvo u bilo čemu nije mala stvar. Bilo u sportu, bilo u 

znanju. Mi nismo imali puno prvaka u državnom natjecanju, mislim tri puta u šahu. Ja se ne sjećam 

kad smo imali državnog prvaka iz Molvi u novijem razdoblju u bilo čemu. Zahvale su super ali ja bih 

da ih se nagradi i novčano. To neće biti neko opterećenje za proračun. Potrebno je puno truda da se 

postane državni prvak, nema veze dal to bio boks, šah, košarka, vatrogastvo, bilo što. To ne mora biti 

sad ali može se pripremiti za iduće Vijeće ako se Vi slažete. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: Kad bude rebalans proračuna onda to možete predložiti. Mora biti pozicija 

u proračunu za tu stavku, mora biti predviđeno. Rebalans ide u 9. mjesecu i onda se to može predložiti. 

Ne možemo sad licitirati sa iznosom a nije rebalans donesen. Što se tiče propusta, propusti uvijek 

postoje, rađeno je prema dostavljenom popisu. Što se tiče mentora može se urediti da Općina direktno 

daje financijska sredstva školi u određenom iznosu za nagrađivanje mentora a škola onda po svojim 

kriterijima nagrađuje mentore. Možete to predložiti ljudima koji su u školskom odboru. Trebam 

razgovarati sa ravnateljom u vezi toga, jedino ako Vi nemate mandat da govorite u njegovo ime. 

 

STANKO MOLNAR: Nemam ja mandat da govorim u njegovo ime, on je sada na godišnjem odmoru 

a kad se vrati bude se izjasnio o tome. 

 

Rasprave više nije bilo. 

 Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ donijelo 

Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za 2021. godinu, 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o odobravanju pomoći Ivani Ivančan, 

 

PREDSJEDNIK: Svi znamo o čemu se radi, primili ste u materijalima njenu zamolbu i prijedlog 

zaključka, mislim da uopće ne treba razmišljati jel treba ili ne treba pomoći. 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK –  Nažalost takva je situacija da moramo misliti i o onima koji su 

potrebiti. U takvoj situaciji je i naša Ivana. Načelnik po odluci može raspolagati sa 3.500,00 kn 

godišnje po jednoj osobi. Ja Vas molim da iznos pomoći od 10.000,00 kn Vijeće podrži i odobri da joj 

koliko toliko pomognemo. Nadam se da će njeno liječenje biti uspješno i da ćemo pripomoći na ovaj 

način. Iznos za troškove liječenja je velik i bilo bi dobro da se pomogne.  

PREDSJEDNIK: Slažem se s načelnikom, samo da napomenem ja sam jučer bio kod nje i ona je 

zapravo veliki borac i tim više joj treba pomoći. Navodno su nalazi CT-a bolji i liječenje daje neke 

rezultate. 

Predsjednik otvara raspravu. Javlja se za riječ Stanko Molnar. 
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STANKO MOLNAR: Pohvaljujem ovu inicijativu, mislim da je to lijepa gesta ali bilo bi dobro i da 

mi kao vijećnici sudjelujemo i na taj način pomognemo. Čitao sam materijale, vidi se da je jedan taj 

tretman 8 tisuća eura. Ona je na osmom tretmanu a ima 14 ukupno. To je moj prijedlog da vijećnici 

sudjeluju ako se slažete. 

PREDSJEDNIK: Budem ja odgovorio. Koliko je meni poznato ne možemo sad izdvojiti neku ukupnu 

cifru jer Vijeće ima mjesečne naknade pa onda se može izdvajati mjesečno. To je sitno u odnosu na 

ukupne troškove, no postoji mogućnost da joj se privatno uplati i nadam se da ste tu mogućnost 

iskoristili. 

OPĆINSKI NAČELNIK – Svatko od nas može uplatiti, uplatili smo i budemo uplatili. Ja mislim da 

to može svatko bez neke političke priče, demagogije uplatiti na njen račun. Tko ne zna njezin broj 

računa može se informirati u Općini. Imate i na zaključku broj računa. Zato Vas pozivam i apeliram da 

svatko pomogne koliko može. U pitanju je ljudski život. 

 

Više nije bilo rasprave. 

 Pod točkom 6. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 7 glasova „ZA" donijelo 

Zaključak o odobravanju pomoći Ivani Ivančan, 

 

Točka 7.  

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

Predsjednik otvara raspravu. Javlja se za riječ Stanko Molnar. 

STANKO MOLNAR: Ja neću dugo, imam samo jedno pitanje. Čuli jesmo da je proglašena 

elementarna nepogoda suše. Upalo mi je u oči da su sve okolne općine proglasile, Gola, Novo Virje, 

Virje, Đurđevac, Ferdinandovac, Novigrad Podravski. Znam da ide dopis prema općinama da se 

općine odrede hoće ili neće. Ja vjerujem da je bilo, ima sigurno poljoprivrednika koji su imali štetu od 

suše, jel bio propust pročelnik je bio na godišnjem pa taj dopis nije poslan. Mislim da se mogla pružiti 

prilika tko ima štetu ima, tko nema štetu nema. Samo mislim da sad više nije moguće, da je kasno za 

prijaviti. 

OPĆINSKI NAČELNIK – Da li Vi znate koliki postotak štete mora biti da bi se proglasila 

elementarna nepogoda na području Općine Molve. 20% mora biti. Ako se prijavi a manji je postotak 

mora Općina sama iz proračuna nadoknaditi. Ljudi moraju sami doći prijaviti a nažalost nije bilo 

zainteresiranih i mi nismo slali. Županija može slati mailove ali mi moramo imati od ljudi povratnu 

informaciju da traže to. Štete i nisu toliko velike, a bude još prilike, vjerojatno se bude još 

proglašavala elementarna nepogoda do kraja godine. Štete se na kraju zbrajaju, sad se još ne može 

znati jel bude šteta ili ne. Zakonski je dužan svaki poljoprivrednik se javiti u svoju jedinicu lokalne 

samouprave i prijaviti štetu. Pošaljite onog tko ima štetu nek dođe i prijavi. 

 

PREDSJEDNIK: Pošto više nema rasprave, ja Vas sve pozivam na svečanu sjednicu 8.8.2021. 

godine koja će se održati u 12,30 sati. Prije toga je misa u 11,00 sati. Navečer je finale Vuličnog 

prvenstva u nogometu, a deset udruga s područja Općine Molve kuhat će grah koji će se besplatno 

dijeliti u šatoru. Da svi dođemo, svi zajedno se podružimo i u ozračju zajedništva nastavimo u ovom 

mandatu. 
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OPĆINSKI NAČELNIK: Nadam se da ćemo svi pokazati zajedništvo, pogotovo s obzirom na 

mnogobrojne goste koji će doći. Na otvorenju izložbe bilo je jako puno ljudi, vjerujem da će i ovdje 

biti puno, naravno poštivajući sve epidemiološke mjere.  Prilika je da sve udruge pokrenu zajedništvo, 

ljudi su željni događanja, željni druženja. Uveli smo ove godine svim udrugama koje se budu javile, 

dobit će nagradu. Znači nije samo bit da udruge dobivaju općinske novce već da nešto kroz svoje 

djelovanje vrate zajednici. 

 Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 10.40 sati. 

 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/8 

URBROJ: 2137/17-01-21-2 

Molve, 6. kolovoza 2021. 

 

 

 

                ZAPISNIČAR:          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Siniša Danček, struč.spec.admin.publ., v.r.                Zdravko Tuba, v.r. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


