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ZAPISNIK 

sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 23. prosinca 2021. godine 

 

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

je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/14, URBROJ: 2137/17-01-21-1 od 20. prosinca 2021. 

godine. 

 Sjednicu je u 10.10 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. Tihomir Halaček, 

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, načelnik Općine Molve, 

2. Siniša Danček, pročelnik JUO, 

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

 

Predsjednik Općinskog vijeća (dalje u tekstu: Predsjednik) konstatirao je da je na početku 9. 

sjednice Općinskog vijeća nazočno svih 9 članova Općinskog vijeća te da Vijeće može pravovaljano 

odlučivati.  

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

sa 8. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ jednoglasno usvojilo zapisnik sa 8. 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 2021. godinu i 

projekcija za 2022. i 2023. godinu s Planom razvojnih programa, 

2. Razmatranje i donošenje: 

2.1. Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 

Molve u 2021. godini, 

2.2. Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Molve u 2021. godini, 
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2.3. Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 

na području Općine Molve u 2021. godini, 

2.4. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Molve u 2021. 

godini, 

2.5. Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2021. 

godini, 

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

Molve u 2021. godini, 

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog 

plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2021. godinu i Projekcije plana za 2022. i 2023. godinu, 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine 

Molve, 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika 

i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve, 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju komunikacijske strategije i komunikacijskog 

akcijskog plana za postupak izrade i provedbe Plana razvoja Općine Molve za razdoblje od 2022. 

– 2027. godine, 

7. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja za 

davanje u zakup poslovnog prostora Kino sale Molve, 

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

radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve, 

9. Razmatranje i donošenje Cjenika korištenja Kino sale Molve, 

10. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

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

red. 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje IV. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2021. godinu 

i projekcija za 2022. i 2023. godinu s Planom razvojnih programa 

 

OPĆINSKI NAČELNIK - Ovo su 4. izmjene. Na kraju godine imamo poravnanje  i 

poslagivanje svih pozicija u proračunu kao i svake godine. 

Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić, viša savjetnica za financije i računovodstvo. 

MARINA DŽINIĆ – ovo je zadnji rebalans za 2021. godinu. S obzirom na realizaciju do 13. 

prosinca 2021. koja ukazuje na pozitivno poslovanje. Napravljene su i projekcije ostvarenja 

primitaka i rashoda za preostali dio do 31. prosinca. S obzirom da nama proračunska godina ne 

završava s 31.12. već sve dokumentaciju za prosinac moramo proknjižiti do kraja prvoga 

mjeseca, svi računi će još dolaziti u prvome mjesecu. Na temelju projekcija napravljen je ovaj 

rebalans te ukupni prihodi i primici iznose sa 40.627,238,00 kuna na 41.353.356,76 kuna. Za 

očekivati je da sve stavke u proračunu neće biti realizirane što se većinom odnosi na kapitalne 

i netekuće projekte koji su planirani proračunom, no s obzirom na natječaje i projekte koji su 

aplicirani ostavili smo stavke planirane u 2021. godini ali isto tako i za 2022. godinu za njihovu 

realizaciju. Najveći dio promjena je da su promijenjeni izvori financiranja dok većina programa 

javnih potreba nije promijenjen već je samo izvršena izmjena izvora financiranja. Također ovim 

izmjenama uključena je i izmjena fin. plana Dječjeg vrtića Pčelica Molve. Njihov fin. plan 
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usvojen je na Upravnom vijeću vrtića ali to ću nešto više reći pod točkom gdje se daje suglasnost 

na te izmjene. 

 

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

donijelo  

IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 

2023. godinu s Planom razvojnih programa 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje: 

Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2021. godini 

Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2021. godini 

Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

obrazovanju na području Općine Molve u 2021. godini 

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

2021. godini 

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

2021. godini 

Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine 

Molve u 2021. godini 

Predsjednik otvara raspravu. Prijava nije bilo. 

Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve je glasalo objedinjeno za sve navedeno od 

podtočke 2.1. do podtočke 2.6., te je sa 8  glasova „ZA“ i 1 glas "SUZDRŽAN"  donijelo 

Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2021. godini 

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2021. godini 

Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

obrazovanju na području Općine Molve u 2021. godini 

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Molve u 

2021. godini 

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

2021. godini 

Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine 

Molve u 2021. godini 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune 

Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2021. godinu i Projekcije plana za 

2022. i 2023. godinu 

Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić, viša savjetnica za financije i računovodstvo. 

MARINA DŽINIĆ – Upravno vijeće vrtića dalo je suglasnost na izmjene i dopune Fin. plana 

Dječjeg vrtića Pčelica Molve za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. na prijedlog 

ravnateljice vrtića. Rebalansom fin. plan mijenja se sa 1.769.270.00 na 1.741.576,00 kuna. 

Najveći dio promjena odnosi se na izvore financiranja koji se odnosi na financiranje iz općih 

prihoda i primitaka, umanjuje se iznos za 238.900,00 kuna koji se odnosi na financiranje iz 

proračuna Općine Molve. Dječji vrtić je aplicirao na natječaj Središnjeg drž. ureda za 

demografiju čime su ostvarena sredstva u iznosu od 220.000,00 kuna koje je Općina Molve 
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proslijedila na račun dječjeg vrtića i što je utrošeno na stavci rashodi zaposlenih. U tom dijelu 

promijenjen je izvor financiranja pomoći sa 12.820,00 kn na 232.820,00 kuna. Manji iznos od 

106,00 kuna tiče se promjena izvora financiranja donacija na 156,00 kuna koji je ostvaren u eko 

projektu skupljanja baterija. 

Predsjednik otvara raspravu. Prijava nije bilo. 

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

Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve za 2021. godinu i Projekcije plana za 2022. i 2023. godinu 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi na 

području Općine Molve 

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

OPĆINSKI NAČELNIK - prema zakonu smo dužni naplaćivati komunalnu naknadu. Uvodi se pozicija 

gdje je do sada nije bilo. Gdje je dosad bila pozicija oslobođenje uvodi se pozicija za naplatu da bude 

sve po zakonu. Pozivam vijećnike da podrže ovu Odluku. 

Predsjednik otvara raspravu. Prijava nije bilo. 

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

 

Odluku o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Molve 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve 

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

OPĆINSKI NAČELNIK – ovo je završetak 2021. godine za koju mogu reći, bez obzira na sve i ovu 

situaciju koju nam godina nosi, bolesti i sve ostalo, mogu reći da je bila uspješna i privedena kraju. Toga 

ne bi sve bilo da tu nisu naši zaposlenici, naši djelatnici Općine Molve koji rade i svesrdno se daju i 

poslije radnog vremena odrađuju poslove od interesa za Općinu Molve. Malo nas je, nismo zapošljavali 

nekakve stručne suradnike, nego smo išli ciljano da rasteretimo Jedinstveni upravni odjel jer se jako 

puno radi na EU fondovima i funkcioniramo na taj način da što više novca izvučemo iz strukturnih 

europskih i naših fondova. Mogu ih jako pohvaliti na tome što rade i mislim da tu slijedi nagrada pa kao 

načelnik pozivam Vas vijećnike da podržite sve naše zaposlenike u tome, koji su uvijek na usluzi svim 

vijećnicima, svim mještanima, a velim, puno rade i na ovim investicijama koje su od velikog značaja za 

našu općinu. Tu su, da ne nabrajam, od mini klaonice pa do socijalnog centra koji smo dobili, Pastoralni 

centar kojega gradimo, LAG natječaji koje smo prijavili, pa imamo nerazvrstane ceste, nogostupi, LED 

rasvjete i sve ostalo. To su jako veliki projekti gdje je obim posla povećan sa nekadašnjih poslova, pa je 

skoro duplo. Mogu ih pohvaliti još jedanput i tražiti od vijećnika malo povećanje i da ovo podržite i da 

ih nagradimo sad u ovo blagdansko vrijeme.    

STANKO MOLNAR – Sve vas lijepo pozdravljam. Nemam tu puno ništa za reći, nije problem to 

povećanje koeficijenata. Ustvari, tu sad pogledamo da postoje nova radna mjesta, vidimo da imamo viši 

savjetnik i viši stručni suradnik; ako je sve u redu, ako dobro rade onda treba to i nagraditi. 

OPĆINSKI NAČELNIK – ako sumnjate u to ako ne rade, ali ja mislim da se to vidi da rade i ima 

rezultata i mislim da to treba nagraditi, a to što vi sumnjate u njihov rad, to je na vama. Mi nismo ove 

godine zapošljavali izvidnike, ne planiramo zapošljavati izvidnike, zaposlili smo još krajem prošle 

godine djelatnika u pravnoj službi kojoj treba pomoć i rasteretiti jer je jako puno projekata koje treba 

izvršiti, napraviti i na taj način, evo, nije nitko zaposlen ove godine, nego prošle ako se sjećate to je bilo 
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u devetom mjesecu. Na taj način radimo, ja ne sumnjam u naše zaposlenike, ako vi sa strane sumnjate, 

molim da prenesete ili dojdite tu i vidite da li oni rade ili ne rade, ali iz ovih svih izvještaja i svega 

mislim da jako dobro ide i da oni rade. 

STANKO MOLNAR – Nisam rekao da sumnjam, ako stvarno rade ih treba nagraditi normalno, jer oni 

rade i govori se o obimu posla. Znam da je taj obim posla opterećeni i veliki i da sad ima dosta tih 

projekata koje smo započeli pa ako rade na projektu onda je u redu da ih se nagradi kroz taj koeficijent. 

Znači ne ako ne rade. 

ZDRAVKO TUBA -  Evo i ja bi se uključil, ne u raspravu, nego bi se jednostavno nadovezal na sve 

ovo kaj je načelnik spomenul; jel' oni rade ili ne rade, to je vidljivo iz projekata koje smo ostvarili i u to 

naravno nitko ne sumnja. Samim time nismo išli u angažiranje nekakve vanjske agencije ili nekoga za 

te fondove, sav taj dio posla koji je, slažemo se svi skupa, prilično ogroman je prenesen na njih i samim 

time ja se slažem da ih treba nagraditi. Osim toga i vremena su takva, znamo da sve poskupljuje pa ne 

treba uopće o tome na taj način raspravljati jel su oni zaslužili ili nisu, to je jednostavno tako i treba ih 

nagraditi za sav njihov trud koji su napravili, slažem se sa svime izrečenim do sad i predlažem svima 

još jednom da se podrži ova odluka.           

Predsjednik zaključuje raspravu.  

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

Odluku o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju komunikacijske strategije i 

komunikacijskog akcijskog plana za postupak izrade i provedbe Plana razvoja Općine 

Molve za razdoblje od 2022. – 2027. godine 

Uvodno obrazloženje daje pročelnik. 

SINIŠA DANČEK – Općina Molve je trenutno u izradi novog Plana ukupnog razvoja Općine. Uvod u 

to je usmjeren prema Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog 

značaja, značaja jedinice lokalne i područne samouprave da se napravi ta komunikacijska strategija i 

komunikacijski akcijski plan. Znači Općinsko vijeće treba donijeti odluku o usvajanju navedenoga.  

 

Predsjednik otvara raspravu. Prijava nije bilo. 

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

Odluku o usvajanju komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana za 

postupak izrade i provedbe Plana razvoja Općine Molve za razdoblje od 2022. – 2027. 

godine 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na raspisivanje javnog 

natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora Kino sale Molve 

Predsjednik otvara raspravu. Prijava nije bilo. 

 

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

 

Zaključak o davanju suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog 

prostora Kino sale Molve 

Točka 8. 
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Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni 

Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

 

Uvodno obrazloženje daje pročelnik. 

SINIŠA DANČEK – Na upravnom vijeću Dječjeg vrtića donesen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o 

radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve, konkretno se radi o izmjeni koeficijenta za spremačicu, a to se radi 

iz razloga potrebe usklađivanja minimalne neto plaće u Republici Hrvatskoj i da se to izjednači, da ne 

bude ispod tog prosjeka, a općinsko vijeće mora dati suglasnost na takav prijedlog izmjene od upravnog 

vijeća vrtića.   

Predsjednik otvara raspravu. Prijava nije bilo. 

 

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

 

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

„Pčelica“ Molve 

Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Cjenika korištenja Kino sale Molve 

Predsjednik otvara raspravu. Prijava nije bilo. 

 

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

 

Cjenik korištenja Kino sale Molve 

 

Točka 10.  

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

TIHOMIR HALAČEK – Već kad ste kino dvoranu tak lepo sredili, lepo složite da svi skupa, 

ako je moguće, složi općina pa da i to kino imamo, da deca mogu pogledati filmove i slično, 

kak puštaju u Đurđevcu, ne bude ih puno, ali bude zadovoljavajuća skupina ljudi, pogotovo 

djeca. 

OPĆINSKI NAČELNIK – Zahvaljujem se na postavljenom prijedlogu. U planu je puštanje 

videa, odnosno filmova, samo zbog te corone nismo imali takav sadržaj još. To je sve složeno, 

bila je u sedmom mjesecu predstava, bila je jako posjećena. Sad su malo te epidemiološke mjere 

rigorozne pa sad dok se te situacije sa COVID-om smire, valjda se bude konačno smanjila, u 

planu je puštanje kino projekcija, zato smo to složili i uložiti ta sredstva da bi se to koristilo. 

ZDRAVKO TUBA – Na kraju, želim svima vama zahvaliti na radu u ovoj godini. Hvala na 

svakoj sugestiji, pitanju, prijedlogu, hvala na svakom dolasku i vremenu koje se uložili u rad 

ovog Općinskog vijeća na dobrobit svih mještana Općine Molve. Želim vam za predstojeće 

blagdane čestitati sretan Božić i zaželjeti svako dobro u Novoj godini, kako vama tako i vašim 

obiteljima.  

OPĆINSKI NAČELNIK – Ja bih se još na kraju svim vijećnicima zahvalio na dobroj suradnji 

u ovoj teškoj 2021. godini kaj se tiče te corone i toga svega što nas je zadesilo. Svjesni smo da 

je to puno toga otežalo, od investicija pa do međuljudskih odnosa, više se ljudi toliko ne druže, 

nadam se da ono što je izrečeno ako je bilo s moje strane nešto krivo ili lošije, da mi nećete to 

zamjeriti, ja vas molim za ispriku, ali uvažavam svako vaše mišljenje i tak se uvijek budem 

ponašal jer nije ovo samo moja općina, nego je naša i vi ste svi tu jedna karika u tom lancu koja 

more doprinijeti da nam svima bude bolje. Razna mišljenja i ideje su jako nužne i potrebne i tu 

vam se, evo, zahvaljujem na dobroj suradnji, vi ste dobri vijećnici, niste nekakvi koji bi bili 
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samo protiv, nego ste konstruktivni i na tome vam čestitam. Želja mi je da tako nastavimo i u 

2022. godini u nekakvom zajedništvu koje bude prezentiralo nekakvo dobro stanje, pozitivno 

stanje u 2022. godini i da se bumo mogli pohvaliti na mnogim investicijama koje smo zajednički 

napravili jer to nisu samo investicije od HSS-a, nego svih žitelja, vijećnika, vijećnica Općine 

Molve. Stoga vas pozivam da u takvom tonu i nastavimo.                  

 

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

 

KLASA: 021-05/21-01/14 

URBROJ: 2137/17-01-21-3 

Molve, 23. prosinca 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. 


