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 ZAPISNIK 

sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 15. listopada 2021. godine 

 

 

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

je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/10, URBROJ: 2137/17-04-21-1 od 11. listopada 2021. 

godine. 

 

          Sjednicu je u 10.03 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. Ana-Marija Popec, 

5. Petar Gregurić, 

6. Tihomir Halaček, 

7. Zlatko Vargić, 

8. Stanko Molnar. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Marina Ivančan Krznarić 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve, 

2. Marina Džinić, viši savjetnik za financije i računovodstvo, 

3. Lea Tot, viši stručni suradnik za imovinske i pravne poslove Molve. 

 

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

5. 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 4. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova "ZA" usvojilo zapisnik sa 4. sjednice Općinskog 

vijeća. 

 

 Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

 

DNEVNI RED 

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

"Pčelica" Molve za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu, 
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2. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave 

za opskrbu električnom energijom za područje Općine Molve, 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju plaćanja troškova skupljanja i odvoza otpada 

obiteljima i samcima na području Općine Molve, 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u 

vlasništvu Općine Molve, k.o. Seline, 

5. Razmatranje i donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja 

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

6. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o 

radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve, 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni Odluke o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg 

vrtića „Pčelica“ Molve, 

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

zalihe Proračuna Općine Molve za mjesec rujan 2021. godine, 

9. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

Pod čitanjem dnevnog reda, prije glasovanja, vijećnik Petar Gregurić je u 10.06 sati napušta 

sjednicu. Sjednici je nazočno 7/8 vijećnika. 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 7 glasova "ZA" usvojilo Dnevni red. 

Točka 1. 

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

"Pčelica" Molve za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 MARINA DŽINIĆ – u materijalima ste dobili financijski plan za 2022. godinu i projekcije plana 

za 2023. i 2024. godinu. Upravno vijeće dječjeg vrtića usvojilo je ovaj Financijski plan na svojoj 

sjednici, a uz taj Financijski plan ide obrazloženje i analiza staja koja je zapravo sastavni dio iz razloga 

jer je financijskim planom i projekcijama predviđeno sukcisivno pokriće manjka koji se očekuje sa 

krajem poslovanja 2021. godine u iznosu od 80.000 kuna i načinom pokrića kroz dvije godine gdje je 

za 2022. godinu iznos od 55.000 kn, a za 2023. godinu 25.000 kn. Financijski podaci utvrđeni su na 

temelju godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2021./2022. uključujući sva prava na 

isplatu sukladno pravilniku o radu i uključujući promet od 2015. do kolovoza tekuće godine i uzeta je 

projekcija realizacije od devetog mjeseca do kraja godine. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

Na sjednicu se, prije glasovanja, vraća vijećnik Petar Gregurić u 10.10 sati. Sjednici je nazočno 

8/8 vijećnika. 

Pod točkom 1.Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve za 2022. 

godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za 

opskrbu električnom energijom za područje Općine Molve 
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 OPĆINSKI NAČELNIK – radi se o nabavi električne energije s projekijama za 2022. 2023. 

2024. godinu što smo po zakonu dužni sprovesti tako da se nadam da budemo uspeli do kraja godine 

sprovesti javnu nabavu koja je jako bitna. 

 

Sjednici se u 10.12 sati,, prije glasovanja, pridružuje vijećnica Marina Ivančan Krznarić. Sjednici je 

prisutno 9/9 vijećnika.  

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

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

 Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za opskrbu električnom 

energijom za područje Općine Molve 

 

 

Točka 3. 

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

obiteljima i samcima na području Općine Molve 

 OPĆINSKI NAČELNIK – ovu mjeru smo imali odnosno ista se produžuje do 01.04.2022. 

godine s obzirom da nam je koncesija za odvoz otpada produžena na 6 mjeseci  a trajat će do 

22.04.2022. godine. 

Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

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

Odluku o sufinanciranju plaćanja troškova skupljanja i odvoza otpada obiteljima i samcima na 

području Općine Molve 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u 

vlasništvu Općine Molve, k.o. Seline 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – za Seline je već bio raspisan natječaj i nije se prodalo, a dosta je tu 

problem za Općinu Molve jer je dislocirana lokacija. Prijedlog oporbe kao i nas je da se to proda i nešto 

napravi i izgradi u Molvama, a ovo je mali prostor koji nije u blizini mora i nije atraktivna lokacija, a 

dosta je problem, ako bi tamo gradili, prodati. Cijena po sudskom vještaku je 60 eura po metru 

kvadratnom. 

Predsjednik otvara raspravu. 

 TIHOMIR HALAČEK – pitao bih što bi se od tih novaca od prodaje napravilo? 

 OPĆINSKI NAČELNIK – uložili bi u prastoralni centar i razvoj turizma u Molvama, odnosno 

hodočasnički turizam koji bi povezao male i velike OPG-e čime bi stvarali novu vrijednost. Znači 

stvarati doma, a ne negdje gdje bi nekome stvarali komunalnu, vodnu naknadu i sve ostalo plaćati samo 

zato jer nešto imamo. 

Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“  donijelo 

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Molve, k.o. 

Seline 
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Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja 

prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Pčelica“ Molve 

 

Uvodno obrazloženje daje Lea Tot 

 LEA TOT – upravno vijeće dječjeg vrtića je na svojoj 35. sjednici podnijelo prijedlog 

Općinskom vijeću da kod upisa djece, dijete i oba roditelja moraju imati prebivalište na području Općine 

Molve. Do sada je to stajalo samo roditelj što je značilo da jedan roditelj mora imati drugi ne mora čime 

su oni to objedinili. S time da i dalje postoji opcija da se ako postoje kapaciteti u dječjem vrtiću i dalje 

može primjenjivati takva stvar kada oba roditelja nemaju prebivalište na području Općine Molve. 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

 

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

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u 

Dječji vrtić „Pčelica“ Molve 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o 

radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

 

LEA TOT – ovime su promijenili samo koeficijent kuharice koji je do sada bio 0,776 dok je 

sada ovim izmjenama on podignut na 1,038. Općinsko vijeće daje suglasnost na izmjenu takvog 

pravilnika. 

OPĆINSKI NAČELNIK – radi se o tome da naša kuharica na svemu radi sama dok su prije 

kuharice imale ispomoć i naravno treba uskladiti plaće koje su minimalne tako da ih treba podići prema 

standardima u odgoju i prosvjeti za što mislim da bude pozitivno kod naše kuharice i da bude još 

zadovoljnija i da će joj stimulacija dobro doći. 

Predsjednik otvara raspravu. 

STANKO MOLNAR – znamo da je puno djece u vrtiću i da kuharica treba ispomoć bez obzira 

na koeficijent. Ne vjerujem da kuharica sama može za 81 dijete kuhati (dok je prije bilo 50-ero djece) 

tako da bi trebalo organizirati da dobije ispomoć bez obzira na koeficijent, barem na pola radnog 

vremena. 

OPĆINSKI NAČELNIK – isto je organizirano kako je bilo i prije kada ste isto glasali za i protiv. 

Znate o čemu pričam tako da je riješeno pitanje toga. 

TIHOMIR HALAČEK – kada je bilo za i protiv mi ne znamo. 

OPĆINSKI NAČELNIK – znači bilo je da 4 sata radi čistačica što se tiće dijela čišćenja, a 

pomoć oko dostave hrane djeci radi naša zaposlenica Marija Hudjek. Ona pomaže oko dostave hrane 

djeci i čišćenja, dok kuhanje radi kuharica. Vi ste često u vrtiću ne znam kako to ne znate. 

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

Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni Odluke o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve 

 

 LEA TOT – ovdje se samo radi o dopuni Odluke koja je iz 2018. godine načina na koji se plaćaju 

usluge u dječjem vrtiću gdje se stvara mogućnost da roditelji koji imaju neka dugovanja prema vrtiću 
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odnosno koji redovito ne plaćaju vrtić mogu taj dug podmiriti putem javnih poziva koje Općina Molve 

raspisuje odnosno ako osoba ostvaruje pravo iz javnog poziva sklapa cisiju između Općine, Dječjeg 

vrtića i te osobe koja ima dug prema vrtiću. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 ZLATKO VARGIĆ – koji natječaj ima prednost, da li netko može ostvariti sredstva ako s druge 

strane nešto duguje? 

 PREDSJEDNIK VIJEĆA – ako duguje vrtiću to je druga pravna osoba. On od Općine traži 

sredstva. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – zahvaljujem na pitanju. Prije je bila odluka ako netko od članova 

kućanstva dužan Općini mogao je ostvariti pravo, a mi smo to izmijenili tako da to pravo koje ostvaruje 

se automatski prebacuje na dugovanje. Sada je obveza oba roditelja da participiraju u obvezama koje 

čini jedna obitelj ili kućanstvo. 

Pod točkom 7. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo 

Odluku o dopuni Odluke o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske 

zalihe Proračuna Općine Molve za mjesec rujan 2021. godine 

 

 PREDSJEDNIK VIJEĆA – pošto nije bilo korištenja sredstava Proračunske zalihe Proračuna 

Općine Molve za mjesec rujan nema potrebe za raspravom pa predlažem da donesemo ovaj zaključak. 

 

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

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine 

Molve za mjesec rujan 2021. godine 

 

Točka 9. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 TIHOMIR HALAČEK – pitao bih za one cijevi koje su složene od „Srečkovoga“ do „Beline“ 

farme svaki čas se nekoja sruši na put tako da ih ljudi moraju makivati. Budete li to maknuli? Drugo 

pitanje vezano za zapošljavanje na području Općine Molve kao što su se zaposlile Silvija Gregurić i 

Mira Cenkovčan dobivale su pomoć od Općine po 1.000 kn na svakojoj plaći. Da li to i dalje vrijedi ili 

ne vrijedi ta naknada?  

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – te cijevi je nabacao vaš prijatelj bez projekta i ta je ulica upitna jer 

se mora raditi projektna dokumentacija koja je u obradi kao i aglomeracija Molve kreće početkom 2022. 

godine i to bi trebalo biti sufinancirano iz tog dijela. Ako niste znali i vaša ulica je napravljena bez 

građevinske dozvole znači Đurđevačka, M.P.Miškine, Ključeci, Konačka, Trg braće Radića, a mi tako 

ne radimo. Da bi se to završilo treba ishoditi građevinsku dozvolu, što je nemoguće, treba tehnički 

pregled napraviti, što je isto nemoguće i tu su se još zaposlenici Općine zajedno s bivšim načelnikom 

pogađali gdje bude međa ili staza. Nažalost revizija za to Općinu tereti za velike iznose i vidjet ćemo 

kako će to završiti na sudu, dok je Državno odvjetništvo pokrenulo postupak za to. Što se tiče pitanja 

vezanog za zapošljavanje nije zgodno da spominjete imena radi zaštite osobnih podataka, ali mjera je 

postojala šest mjeseci i svi koji su se prijavili dobili su u tekućoj godini. Te mjere trenutno sada nema 

budući da nam ju Ministarstvo poljoprivrede nije odobrilo odnosno početkom ove godine kada smo 

podnosili zahtjev. 
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 STANKO MOLNAR – Neka vijećnik Tihomir Halaček sam odluči da li da ova imena koja je 

spomenuo uđu u zapisnik. 

 TIHOMIR HALAČEK – htio sam direktno pitati neka imena ostanu u zapisniku ništa ne 

povlačim. 

 

Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na 

sudjelovanju i zaključio sjednicu u 10.30 sati. 

 

 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/10 

URBROJ: 2137/17-04-21-2 

Molve, 15. listopada 2021. 

 

 

 

                ZAPISNIČAR:      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Lea Tot, bacc.admin.publ., v.r.      Zdravko Tuba, v.r. 

 

 

 

 

 

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

 


