
 
 

1 
 

ZAPISNIK 

s 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 
održane 09. ožujka 2016. godine 

 

Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Sali za 
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom (KLASA: 021-05/16-01/1, URBROJ: 2137/17-16-

1), od 04. ožujka 2016. godine. 
          Sjednicu je u 09,10 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: 

predsjednik vijeća) Mijo Kovaček. 

          
       Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 
1. Mijo Kovaček, predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve, 

2. Spomenka Žufika, zamjenica predsjednika Općinskog vijeća Općine Molve, 
3. Zlatko Popec, 

4. Stjepan Fosić, 
5. Dražen Kolarić, 

6. Siniša Frančić. 

7. Ivan Molnar,  
8. Zlatko Senjan 

9. Marina Ivančan 
10. Ivan Tuba 

11. Zlatko Vargić 
 

          Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni: 
 

1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik, 

2. Mirjana Matoš, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve, 
3. Tajana Čubrić, viši stručni suradnik za proračun 

 
 

         Predsjednik vijeća konstatirao je da je na početku 36. sjednice Općinskog vijeća 
nazočno 11 od 11 članova Općinskog vijeća, te da vijeće može pravovaljano odlučivati. 

 
Predsjednik daje na raspravu i donošenje zapisnik sa 36. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Zlatko Vargić - Na početku pozdravlja sve prisutne na svojoj 1. sjednici vijeća, te 
ukazuje na grešku u smjernicama od prošlog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Molve jednoglasno je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik s 36. 

sjednice Općinskog vijeća. 

          

          Predsjednik vijeća pitao je želi li tko od vijećnika dati izmjenu ili dopunu dnevnog 
reda. 

 

 

Budući da nadopuna nije bilo, predsjednik je predložio sljedeći 
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DNEVNI RED 
 
 

1. Primanje na znanje Izvješća mandatnog povjerenstva i svečana prisega Zlatka Vargić 

2. Pitanja vijećnika 

3. Pitanje vijećnika Stjepana Fosića u vezi isplaćenih subvencija Općine Molve 

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na Godišnje financijske izvještaje 

Općine Molve za 2015. godinu 

5. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 
proračunske zalihe za prosinac 2015 - veljače 2016. godine 

6. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje financijske 
izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2015. godinu 

7. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Izmjena 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

8. Razmatranje i donošenje Zaključka o darovanju zemljišta u poslovnoj zoni Zdelja 
Selskom komunalnom društvu d.o.o. Molve 

9. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom Općine Molve za 2015. godinu 

10. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve za 2016. godinu 

11. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođeno 

dijete s područja Općine Molve u 2016. godini 

12. Razmatranje i donošenje Odluke o najvišem dopuštenom iznosu subvencija Općine 

Molve u 2016. godini 

13. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta 

javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje 

Đurđevac za siječanj 2016. godine 

14. Upoznavanje vijeća o zamolbi Ivančan Mateja za financijsku potporu njegova projekta 

„uređenje ruralne kuće za odmor“ 

 

 

Dnevni red usvojen je sa 11 glasova „ZA“. 
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Točka 1. 

Primanje na znanje Izvješća mandatnog povjerenstva i svečana prisega 
Zlatka Vargića 

 

 
 

 Mijo Kovaček - Na početku, ja kao predsjednik mandatnog povjerenstva Općine 
Molve izvješćujem Općinsko vijeće Općine Molve o promijeni mandata člana Općinskog 

vijeća Općine Molve. Sukladno članku 40. stavku 2. i 4. Statuta Općine Molve („Službeni 

glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13. i 3/15) i članku 5. alineje 2. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 

županije“ broj 3/15) Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Molve, utvrdilo je 
da je dosadašnji vijećnik, Marijan Jaković podnio 15. siječnja 2016. godine ostavku na 

dužnost člana Općinskog vijeća Općine Molve te istu ovjerio kod javnog bilježnika Ankice 
Šimčić iz Đurđevca. 

Mandatno povjerenstvo također je utvrdilo da je od strane Hrvatske demokratske 
zajednice, od predsjednika ogranka g. Stjepana Fosića, pristigla obavijest da će umjesto 

vijećnika Marijana Jakovića, dužnost vijećnika obavljati Zlatko Vargić. Mandatno 

povjerenstvo utvrđuje da predloženi zamjenik može obnašati dužnost člana u Općinskom 
vijeću Općine Molve. 

 
 Mirjana Matoš - Za to se ne glasa, nego se samo prima na znanje.  

  
 Mijo Kovaček - Molio bih sada da gospodin Vargić ustane i prisegne. 

Temeljem članka 16. stavka 4. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Molve („Službeni 
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/15) na 37. sjednici Općinskog vijeća 

Općine Molve, održanoj 9.3.2016. Zlatko Vargić izrekao je svoju prisegu: Prisežem 

svojom čašću da ću dužnost člana Općinskog vijeća Općine Molve obavljati savjesno i 
odgovorno radi gospodarskog i socijalnoga probitka Općine i Republike Hrvatske, da ću 

se u obavljanju dužnosti člana Općinskog vijeća pridržavati Ustava, zakona i Statuta 
Općine i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske 

  
 Zlatko Vargić - Prisežem! 

 
 Mijo Kovaček - Gospodine Vargić, čestitam i želim vam uspješan konstruktivan 

rad kao člana Općinskog vijeća Općine Molve. 

 
 Zdravko Ivančan - Čestitam i ja kao načelnik Općine Molve. 

 
 Zlatko Vargić - Hvala svima! Ja bih u početku htio reći nešto o sebi, dakle ovdje 

sam rođen, svi se poznajemo, po struci sam ekonomist, radim u stranoj kompaniji na 
mjestu voditelja prodaje. Oženjen sam, imam dvoje djece, aktivan sam u više Udruga u 

Općini Molve. Nastojat ću, kako stoji i u prisezi, svojim znanjem, umijećem i radom 
doprinijeti da ova općina opstane i krene naprijed. Svi smo upoznati sa situacijom i 

znamo da nije baš bajno i krasno, pogotovo za mlade koji nam iz sela odlaze umjesto da 

se zaposle i ostanu ovdje. Baratam jako dobro sa još dva strana jezika u govoru i pismu 
pa ako bude potrebno javljam se za pomoć i suradnju. Radit ću po savjesti i za dobrobit 

općine.  
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Točka 2. 

Pitanja vijećnika  
 
 Stjepan Fosić - Pozdravljam sve prisutne i čestitam našem novom vijećniku. 

Želim mu dobar uspjeh u radu i neka mu bude bitan interes općine Molve a ne neki 
njegovi privatni interesi. Svi smo mi ovdje jer nas je selo biralo i mi smo dužni selu i 

vratiti te dati informacije, zato i zastupamo naše birače, HDZ po svojoj a HSS po svojoj 
strani. Ne znam da li ima svrhe načelniku više postavljati bilo kakva pitanja, ja bih 

općenito, za sve nas vijećnike postavio par pitanja jer se tiče svih nas. Što se tiče kredita 

koji je Općina izdala prije 10-15 godina, kad sam bio načelnik to je skoro išlo u zastaru 
pa smo na neki način dobili ljude i nismo išli s nekim ovrhama jer smo sve ljude koji su 

imali bilokakav dug obavijestili pa su išli kod javnog bilježnika da su te svoje kredite 
aktivirali i obnovili. Nismo ljude silili nego smo dali ljudima da kod javnog bilježnika dadu 

izjavu da će vraćati sa 50,100 kuna. Dakle, nismo dozvolili da to sve ode u zastaru. Ti se 
krediti rade još od načelnika Kolara, kad sam ja bio nismo davali nikakve takve kredite 

niti stipendije prema učenicima, davali smo bespovratne pomoći kako bi olakšali djeci i 
njihovim roditeljima. Već sam nekoliko puta postavio pitanje ali nisam dobio odgovor, 

dakle koliko mogu pitati i provjeriti dobio sam podatak da više nitko skoro ništa ne vraća.  

Radi se o tome da su neki ljudi vratili pošteno svoje dugove kako god su mogli, a onaj 
dio koji ne vraća je velik. Ne znam koliko iznosi taj dug, ali molim načelnika i ovlaštene 

službe da se pobrinu za to, jer to nije dobro za nas, selo i načelnika. Pitam načelnika ovo: 
Tri godine su prošle, ništa se nije napravilo kako je trebalo. Kolike su ulice ostale 

netaknute. Stanje se vidi i cijela situacija kakva je u selu. Zašto se uzima samo 12 ljudi 
na javne radove? Kriv je načelnik jer nije vodio brigu o ljudima kojima treba pomoći, 

kasno je reagirao i sada je ostalo valjda samo toliko sredstava za našu Općinu. 
Što se tiče proračuna, izglasali ste ga na 23 milijuna, ja nisam glasao za njega. Sada je 

treći mjesec i poštivanje proračuna, funkcioniranje, ništa ne valja i sve je lažno. Ne znam 

zašto ste glasali za taj proračun a po njemu se ne radi ništa. Općina je još u 12. mjesecu 
2015. godine bila u minusu 4 milijuna, koliko je tek sada? Ja ne znam, možda je nekome 

u cilju uništiti ovu Općinu ili je pripojiti nekome? Već je ovo uzalud što ja ovo sve pričam, 
rezultati se vide i meni je žao kako će sve to ispasti na kraju.  

 
 Zdravko Ivančan - Pozdravlja sve prisutne i zahvaljuje se gospodinu Fosiću na 

postavljenim pitanjima. Jako mi je drago da je on ta jedna institucija i jedan čovjek koji 
mene jako koči i koji se eto tako jako brine sada za ovu Općinu. Što se tiče kredita, to je 

vodio Vlado Šešet, ono što je bilo prije otišlo je u zastaru i ne može se naplatiti, a za ove 

ostale angažiran je naš odvjetnik i on će se pobrinuti za ostale dugove. Koliko znam neki 
krediti za mlade su i vraćeni i to ide nekim svojim planiranim tokom. Poduzet ćemo neke 

mjere, svjestan sam da treba sustavno voditi brigu o tome. Što se tiče ulica za koje 
govorite da nisu sređene, bio sam kod župana i imamo neke projekte ove godine i 

natječaji su otvoreni te za sve naše kapitalne investicije ćemo dobiti 50%. Đurđevačka 
ulica koja ima dozvolu za završetak ( uređenje nogostupa ) bude se raspisao skoro 

natječaj i krenut ćemo s time. U planu je da se radi Galerija, da se uredi potkrovlje, WC-i 
i sve ostalo. Za Sraćkovo znadete da možemo dobiti dio imovine i nadam se da ćemo 

riješiti onaj zavoj, te da neće biti nikakvih problema u vezi toga. Za Ulicu braće 

Novakovića je problem taj što Elektra nije mogla dobiti dozvolu, isto tako i naš projektant 
Petrović nije mogao dobiti dozvolu zbog Županijske ceste i tu su trebale neke dodatne 

suglasnosti, ali to će biti riješeno. Isto je tako i za reciklažno dvorište, ovih dana, do 
kraja mjeseca bi trebala biti gotova građevinska dozvola. Fondovi su nam ove godine na 

raspolaganju, za reciklažno dvorište do 70% sufinanciranja a ostale projekte do 90 %. 
Naravno to se moralo planirati u proračunu kako bi se mogli javiti na Fond, zato i je naš 

proračun 23 milijuna kuna. Što se tiče povećanja rente, bio sam neki dan i na INA-i, i to 
bi uskoro trebalo doći. Nekih 20 % bi bilo naše povećanje, mene to veseli i tome se 

nadam. Imali smo velike padove rente kroz godine i morali smo se tome prilagoditi. Sve 

subvencije i pomoći koje smo obećali imamo uvrštene već u Izmjene tako da ćemo sve 
dati od sebe da se one i izvrše. Što se tiče Javnih radova, nije u tome da netko kasni, niti 

ja niti moji djelatnici, Općina Molve uzima 12 radnika na Javne radove jer je to zakonski i 
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10 % od ukupnog broja nezaposlenih. Uzimamo mlade na stručno osposobljavanje, sad 
ih imamo 5, kad njima završi 12 mjeseci stažiranja, uzet ćemo nove, ja sam uvijek da se 

mladima da šansa i na tome stalno i radim. Ti mladi ljudi će doći kasnije i raditi u Općinu 

Molve i moraju naučiti to raditi preko stažiranja jer je to jedan jako odgovoran posao.  
 

 Stjepan Fosić - Ti si sam pojedincima napravio zastaru, nije ona otišla tek tako. 
Krediti su obnovljeni, ljudi su kod javnog bilježnika potpisali i uplatili. Dalje, nemoj 

spominjati Fondove. Tri godine su prošle ništa nisi napravio. Nemoj govoriti da ti ja kočim 
investicije, ja ti hoću pomoći da ovo selo ide dalje.  

 
 

 
 

 

 

Točka 3. 

Pitanje vijećnika Stjepana Fosića u vezi isplaćenih subvencija Općine 

Molve 
 
 Stjepan Fosić - Ja uopće nisam tražio da ovo ide na vijeće. Već su me ljudi počeli 

zvati da su to neistine stavljene na Internet i u te tablice, da oni nikad nisu imali kravu ili 
krmaču a tamo stoji da imaju i da su dobili subvencije. Zašto sve takve stvari se ne 

stavljaju na vijeće? 
 

 Zdravko Ivančan – Ja se ispričavam što to ranije nije išlo na vijeće, ali bilo je 
stvarno puno toga i nismo sve stigli u kratkom roku napraviti. U planu je da se objavi i 

davanja što se socijale tiču te sva ostala davanja i subvencije iz Općine Molve prema van. 

Ako nešto i nije u redu s tablicama nastajat će se to prepraviti jer zbog složenosti i 
opsega cijelog tog rada, uvijek postoji mogućnost grešaka.  

 
 Ivan Tuba – Mene zanima da li je taj dokument vjerodostojan?  

  
 Zdravko Ivančan – Vjerodostojan je, kažem možda ima pogrešaka, ali moji 

djelatnici su to odradili na profesionalan način koliko su god mogli. 
 

 Zlatko Vargić – Moje pitanje vezano za ovo je praćenje po samoj strukturi da li 

se po proračunu radi, pa bih molio da mi se izlista jedan primjerak proračuna. Isto tako 
se slažem da se krediti vraćaju jer oni ne spadaju pod subvencije.  

 
 Zdravko Ivančan – Drago mi je Zlatko da razmišljaš na taj način i da imamo 

ljude koji se zanimaju i rade s podacima. Vidim da si se ti pozabavio s podacima, ali bih 
te samo htio ispraviti jer možda nisi još upoznat sa nekim činjenicama. Mi nismo nigdje 

prebili proračun i ne dozvoljavamo si to. Ako se slučajno desi da ima više podnesenih 
zahtjeva po javnom pozivu za nešto, onda na Vijeću donesemo zaključak da to isplatimo 

u sljedećoj godini. Konkretno, za fasade, mi nismo nikog htjeli oštetiti pa smo na 200 

000,00 kuna stali i rekli da više nema subvencija, ali smo kao vijeće donesli odluku i 
prolongirali obaveze. Mi svake godine planiramo proračun na temelju prošle godine i 

rente u dogovoru s INA-om, koliko oni planiraju naknadu. Ove godine očekuju nas neka 
povećanja rente, kako sam već i rekao na početku sjednice, pa se po tome i planirao 

proračun za ovu godinu. Mi ne možemo znati koliko to bude, može sada stati proizvodnja 
i nećemo dobiti, mi samo možemo nagađati. Lako je bilo prijašnjih godina kada je renta 

rasla, ali sada zadnje dvije godine renta je pala sa 18,8 milijuna kuna na 7,1 milijun 
godišnje.  

 

 Zlatko Vargić – Zato se i treba planirati s tim novcem kojega imamo, pa ako 
bude povećanja, donese se rebalans i to se posloži. 
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 Zdravko Ivančan – Zlatko mi smo sa 18,8 milijuna pali na 7,1 milijun, morali 
smo se prilagoditi tome svemu. 

 

 Zlatko Vargić -  Zato se javno obznani ljudima da Općina nema novce, a ovako 
se ljudima govori da je Općina Molve u problemima a proračun tako ne izgleda. Ovakav 

proračun ne izgleda kao da je Općina u problemima. Općine i sa manjim proračunom 
funkcioniraju i potiču gospodarstvo.  

 
 Stjepan Fosić – Ja bih se još uključio u raspravu. Koje nisu isplaćene subvencije 

a tu su, imaš službe i kompenzirajte ta dugovanja. Zdravko nemoj vršiti mobing nad 
zaposlenicima jer će ti se to obiti o glavu. Oni dolaze sa grčevima na posao.  

 
 Tajana Čubrić – Do 01.05.2016. godine ide godišnji izvještaj o izvršenju 

proračuna, tu se bude vidjela realizacija u odnosu na planirano. Što se tiče proračuna za 

2016. godinu on je objavljen na internetu tako da to možete pogledati bilo kad. Isto tako 
ima i za 2015. godinu objavljen proračun.  

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na Godišnje financijske 

izvještaje Općine Molve za 2015. godinu 
 
Uvodno obrazloženje daje Tajana Čubrić. 

 
Tajana Čubrić – Znadete da po Zakonu o proračunu godišnji financijski izvještaji 

su trebali biti objavljeni na internetu u roku 8 dana od predaje na FINA-u, tako je i 
napravljeno. Ja vjerujem da ste vi to i proučili, ja sad ne bih išla u detalje, nema ni 

potrebe jer sve je vidljivo i objavljeno. Ukupni prihodi i primitci Općine 31.12.2015. su 

bili 11 milijuna 091 tisuću 421 kunu. Ukupni rashodi i izdaci su 12 milijuna 150 tisuća 
846 kuna. Tu se formirao jedan manjak. Sami prihodi bez primitaka su bili 9 milijuna 332 

tisuće 323 kune.  
 

 Zdravko Ivančan – Jako je bitno da napomenemo da 1.1.2015. godine sve 
odluke se knjiže kao obaveze, prije se kao takve nisu knjižile. Zbog toga se sada to i vidi 

kao malo veći iznos i ove ćemo se godine potruditi to rješavati, povećanjem rente. Ne 
znam gdje bi još mogli smanjiti,. Vi svi živite ovdje u Molvama kao i ja i znadete da 

nemamo što više ukinuti jer mora biti nekog društvenog života i djeca nam moraju biti 

najvažnija.  
 

 Zlatko Vargić – Ja bih samo postavio pitanje: Kakva je struktura potraživanja i 
da li se i ona izvršavaju po nekom planu kako se i obveze moraju podmiriti? Da li se u 

strukturi potraživanja vode krediti koji su ušli u zastaru? ili  Dajem prijedlog da se 
upravni odjel, kojim koordinira načelnik, zadužuje da za sljedeću sjednicu Općinskog 

vijeća pripremi kompletno Izvješće o potraživanjima.  
 

 Mijo Kovaček – Dakle tražimo da se za sljedeću sjednicu pripremi detaljno 

Izvješće o potraživanjima.  
 

 Pošto više nije bilo rasprava po ovoj točci, predsjednik daje točku 4. na 

glasovanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 5 glasa „PROTIV“ donijelo 
 

Zaključak o suglasnosti na Godišnje financijske izvještaje Općine Molve za 
2015. godinu. 
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Drugo glasovanje pod točkom 4. se odnosi na konsolidirani godišnji financijski izvještaj 
Općine Molve za 2015. godinu: 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 4 glasa „PROTIV“ donijelo 
 

Zaključak o suglasnosti na konsolidirane Godišnje financijske izvještaje Općine 
Molve za 2015. godinu. 

 
 

 
 

Točka 5. 
Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju 

sredstava proračunske zalihe za prosinac 2015 - veljače 2016. godine 

 
Uvodno obrazloženje daje Mirjana Matoš 

 
Mirjana Matoš – Ovo je zbog zakonske obveze da se vijeću podnese obavijest da 

li se redovito koristi zaliha ili ne. Tako da za ove mjesece načelnik obavještava da se 
nije koristilo ništa iz rashoda s osnove proračunske zalihe. Ovo je dakle samo 

Izvješće za usvajanje.   
 

 

Pošto nije bilo rasprava po ovoj točci, predsjednik daje točku 5. na glasovanje. 
 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo 
 

Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za prosinac 2015 - 
veljače 2016. godine. 

 
 

 

Točka 6. 
Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje 

financijske izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2015. godinu 
 

Uvodno obrazloženje daje Tajana Čubrić. 
 

  
 Tajana Čubrić – Ukupni prihodi i primitci su bili 1 milijun 306 tisuća 326 kuna, a 

ukupni rashodi i izdaci 1 milijun 339 tisuća 247 kuna. Tu se isto formirao jedan 

manjak od 32 tisuće 921 kunu, s tim da je iz 2014. godine bio prenesen jedan višak 
od 3 229 kuna kad se to prebije, manjak za prijenos u 2016. godinu iznosi 29 692,00 

kuna. Stanje obveza vrtića 01.10.2015. godine iznosilo je 40 040,00 kuna. Obveze su 
se povećale u zadnja tri mjeseca za 419 713,00 kuna, od toga je podmireno 340 

153,00 kune i ostaje stanje 31.12.2015. godine 119 600,00 kuna u čemu je i plaća 
zaposlenika vrtića.  

 
Pošto nije bilo rasprava po ovoj točci, predsjednik daje točku 6. na glasovanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 4 glasa "PROTIV" usvojilo 
 

Godišnje financijske izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2015. 
godinu. 
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Točka 7. 
 Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog 

Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

 
Uvodno obrazloženje daje Mirjana Matoš. 

 
 Mirjana Matoš - Na Upravnom vijeću Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve predložen je 

tekst Pravilnika kojeg ste svi dobili. Radi se o jednoj manjoj izmjeni, ali pošto se po 
zakonu svaka mala izmjena mora dati na prethodnu suglasnost Općinskom vijeću ja 

ću vam je sad objasniti. 
U novom Pravilniku mijenja se opis poslova spremačice i Točka 7 koja je postojala, a 

ticala se švelje ona se briše jer se ukida to radno mjesto. Ako usvojite ovaj Pravilnik 
on će ići na  usvajanje i na Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve.  

 

 
Pošto nije bilo rasprava po ovoj točci, predsjednik daje točku 7. na glasovanje. 

 
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA“ i 1 glas "PROTIV" donijelo 

 
Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Izmjena Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve. 
 

 

Točka 8. 
Razmatranje i donošenje Zaključka o darovanju zemljišta u poslovnoj zoni 

Zdelja Selskom komunalnom društvu d.o.o. Molve 
 

 
Uvodno obrazloženje daje Zdravko Ivančan. 

 
 Zdravko Ivančan - Radi se o tome da se našem Selsko komunalnom društvu 

daruje čestica kako bi uspjeli tamo nešto napraviti.  

 
 Stjepan Fosić - Zanima me što će Selsko tamo raditi? 

 
 Zdravko Ivančan - Tamo su silosi, pa će se moći i javiti na Fond kako bi dobili 

neka sredstva. 
 

 Selskom komunalnom društvu Molve d.o.o., sa sjedištem u Molvama, Trg Kralja 
Tomislava 32 (u daljnjem tekstu: SKD), darovat će se nekretnina k.č.br. 4469/1 

površine 1 jutro i 277 čhv upisana u z.k.ul. 5163 k.o. Molve. 

 
 

Pošto nije bilo daljnjih rasprava po ovoj točci, predsjednik daje točku 8. na 
glasovanje. 

 
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 11 glasova „ZA“ donijelo 

 
Zaključak o darovanju zemljišta u poslovnoj zoni Zdelja Selskom 

komunalnom društvu d.o.o. Molve. 
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Točka 9. 
Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o 

provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Molve za 2015. godinu 

 
 

Uvodno obrazloženje daje Mirjana Matoš. 
 

 Mirjana Matoš - Obveza načelnika je da u ožujku podnese Izvješće Općinskom 
vijeću te da ono donese krajem ožujka zaključak o Planu gospodarenja otpadom za 

prošlu godinu. Ove godine je po prvi put Županija pomogla i napravila obrazac 
dokumenta Izvješća, te ga poslala svim Općinama. Svi podaci su u njima pa nema 

potrebe da ga sad čitamo.  
 

 

Pošto nije bilo rasprava po ovoj točci, predsjednik daje točku 9. na glasovanje. 
 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 11 glasova „ZA“ donijelo 
 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom Općine Molve za 2015. godinu. 

 
 

Točka 10. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih sredstava za rad 
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve za 2016. 

godinu 
 

Uvodno obrazloženje daje Mirjana Matoš. 
 

 Mirjana Matoš - Sukladno zakonu o financiranju političkih aktivnosti izborne 
promidžbe i našoj odluci iz 2012. godine, svake godine se mora donijeti Odluka o 

raspoređivanju redovitih sredstava za rado političkih stranaka. Iznosi prema 

vijećnicima su za svakog člana vijeća isti kao i u 2015. godini, tj. Radi se o 3000,00 
kuna po vijećniku uz onih 10% za zastupljenost osoba ženskog spola, tako daje to po 

300,00 kuna po svakojoj vijećnici. Politička stranka HSS u 2016. godini će primiti 18 
000,00 kuna, a HDZ 15 000,00 kuna, te će se uvećati još 600,00 kuna za dvije 

vijećnice.  
 

 Stjepan Fosić - Šteta što nema Zdravka, ali čuti će jer se sve ovo snima. Ja 
trpim srama u Županiji, ovaj iznos bi se trebao uplaćivati kvartalno, ali novaca nema. 

Do 31.12. se sigurno uplati, ali to se treba kvartalno uplaćivati da stranke mogu 

normalno raditi. Svaki bi načelnik trebao znati da se to mora u svakom kvartalu 
isplaćivati, a ovdje se to ne radi. Ovim putem molim da se ove godine redovno 

isplaćuje. 
 

 
Pošto nije bilo daljnjih rasprava po ovoj točci, predsjednik daje točku 10. na 

glasovanje. 
 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 11 glasova „ZA“ donijelo 
 

Odluku o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve za 2016. godinu. 
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Točka 11. 
Razmatranje i donošenje Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za 

novorođeno dijete s područja Općine Molve u 2016. godini 

 
 

Uvodno obrazloženje daje Mirjana Matoš. 
 

 Mirjana Matoš - Odluka je slična prošlogodišnjoj, samo su male ispravke unutra. 
Iznosi su ostali isti, 20 000,00 kuna po djetetu koje se rodi u 2016. godini, s time da 

se isto raspoređuje na tri godine isplata: 7000,00 kuna ove godine i po 6,500,00 kuna 
u 2017. i 2018. godini. Oba roditelja moraju biti sa prebivalištem u Općini Molve s tim 

da jedan od roditelja mora biti minimalno 2 godine u Molvama, a za one koji su se tek 
doselili ili nemaju toliko godina oni ostvaruju pomoć za dijete u iznosu od 1000,00 

kuna. Novo je to što smo stavili da se roditelj mora javiti u roku od 3 mjeseca za to.  

 
 Zdravko Ivančan - Ja bih samo htio nadodati, smatram daje ovo jako dobra 

mjera i pokazalo se da je nešto više mladih ostalo živjeti na Molvama. To ne rješava 
probleme ali je jedan dobar poticaj i smatram da tako treba  ostati jer na tome ne 

smijemo štedjeti pa je moja želja da ovu Odluku podržite. 
 

 Stjepan Fosić - Ja ovu Odluku neću podržati, to sam već par puta rekao. Djeca 
se ne rade na rate. Ako već daješ onda im isplati odmah 20 000,00 kuna.  

 

 Zdravko Ivančan - Cilj tih rata je taj da oni ostanu ovdje živjeti i raditi, a ne da 
dobiju 20 000,00 kuna i odu.  Još ćemo vidjeti ako ćemo i moći mladim ljudima 

pružiti neke povoljnije cijene recimo nekretnina ili nečega sličnog. To je po meni 
dobro za ovu Općinu i za te mlade ljude.  

 
 Zlatko Vargić - Morate i u Pravilnik staviti onda to da ne smiju otići 3 godine iz 

Molvi, to nisam nigdje vidio da piše. 
 

 Zdravko Ivančan - Piše, samo nisi valjda vidio, sve piše u Pravilniku. 

 
 Mirjana Matoš - Ako smijem nadodati: Članak 2.,stavak 2.:"S tim da su 

podnositelji svaku godinu dužni podnijeti potvrdu o prebivalištu za dijete," 
 Tako da je s njom vidljivo da li su u Molvama.  

 
 Zlatko Vargić - Ispričavam se, nisam to vidio. 

 
 Dražen Kolarić - Samo bih htio nadodati da se tim ljudima i njihovoj djeci treba 

ovdje u Molvama osigurati posao, jer nitko djecu nema samo zbog tih 20 000,00 

kuna. 
 

  
Pošto nije bilo daljnjih rasprava po ovoj točci, predsjednik daje točku 11. na 

glasovanje. 
 

 
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“, 1 "SUZDRŽAN" i 1"PROTIV" 

donijelo 

 
Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete s 

područja Općine Molve u 2016. godini. 
 

 
 

 



 
 

11 
 

Točka 12. 
Razmatranje i donošenje Odluke o najvišem dopuštenom iznosu subvencija 

Općine Molve u 2016. godini 

 
 

 
Uvodno obrazloženje daje Mirjana Matoš. 

 
 Mirjana Matoš - Sada imamo i dalje subvencije koje smo pokrenuli od 2013. na 

dalje i koje isplaćujemo jer smo ih odlučili subvencionirati. S obzirom da smo i dosad 
imali to da se na godišnjoj razini može ostvariti potpora u iznosu od 35 000,00 kuna, i 

ove godine će se ta potpora moći ostvariti u tom iznosu od 35 000,00 kuna. Međutim, 
uvjeti su: Ako je u 2013., 2014. i 2015. godini neka osoba primila iznos od 115 

000,00 kuna ili više, više ne može ostvariti u 2016. godini pravo na subvenciju. Ako 

je primila manje od 115 000,00 kuna, ako umanjimo 115 000,00 - 35 000,00 koji 
maksimalno može dobiti za 2016. godinu, to je dakle 80 000,00 kuna.  Dakle u 2016. 

godini može primiti iznos od 80 000, 00 - 115 000,00 kuna. Dakle ako je netko u 
2013. i 2014. godini primio 100 000,00 kuna, u 2016. godini može dobiti 15 000,00 

kuna.  
 

 Zdravko Ivančan - Ja sam isto ostvario iznos do ove godine od 115 000,00 kuna 
i ove godine ću pauzirati. Tako mora biti i pozvao bih ovim putem sve vas na isto. 

 

 Ivan Tuba - Možda je po vama ovo u redu, ali meni nije iz jednog razloga a taj je 
da ste vi sada izjednačili pojedince koji imaju po jednog zaposlenika i subjekte koji ih 

imaju 20 zaposlenih. Sad ispada da ovi koji zapošljavaju i koji su investirali, neće 
dobivati ništa a gledat će kako neki imaju mogućnosti i dalje dobivati poticaje. Ako 

ste to htjeli napraviti, trebali ste na način da se isplaćuje po zaposleniku u pojedinom 
OPG-u određeni iznos. Ovo što ste napravili nije za nikakav boljitak i razvoj u 

Molvama.  
 

 Stjepan Fosić - Ovo nije dobro i još je jedan dokaz kako se ne zna raspolagati sa 

novcem u ovoj Općini.  
 

 
Pošto nije bilo daljnjih rasprava po ovoj točci, predsjednik daje točku 12. na 

glasovanje. 
 

 
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“, 2 "SUZDRŽAN" i 2"PROTIV" 

donijelo 

 
Odluku o najvišem dopuštenom iznosu subvencija Općine Molve u 2016. 

godini. 
 

 
Točka 13. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju 
kriminaliteta javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području 

Policijske postaje Đurđevac za siječanj 2016. godine 

 
 

Uvodno obrazloženje daje Mirjana Matoš. 
 

 Mirjana Matoš - Dakle, ovo Izvješće morate samo pogledati i moramo donijeti 
Zaključak ovdje na Vijeću kako bi im ga mogli poslati. Svi ste Izvješće dobili i primili 

na znanje. 
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Pošto nije bilo rasprava po ovoj točci, predsjednik daje točku 13. na glasovanje. 
 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 11 glasova „ZA" donijelo 

 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta javnog reda i mira i 

druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za 
siječanj 2016. godine. 

 
 

Točka 14. 
Upoznavanje vijeća o zamolbi Ivančan Mateja za financijsku potporu njegova 

projekta „uređenje ruralne kuće za odmor“ 
 

 

 
Uvodno obrazloženje daje Mirjana Matoš. 

 
 Mirjana Matoš - Ovaj put ova točka je samo za upoznavanje i rasprava o toj 

Zamolbi a sljedeći put ćemo donijeti Zaključak o istom. Mi u proračunu nemamo 
stavku u proračunu predviđenu za ovakvu vrstu turističkog projekta. Gospodin je 

uredio svoju kuću koja se nalazi u Sekulinama i za što je dobio 30 000,00 kuna od 
Ministarstva za potporu u 2015. godini. Za opremanje i uređenje interijera što možete 

i vidjeti iz ovog troškovnika. Od Općinskog vijeća Općine Molve je zatražio da mu se 

odobri još 50 000,00 kuna jer mu je plan u proračunu bio 75 000,00 kuna jer mu PDV 
Ministarstvo ne financira. Ako bi se išlo na sufinanciranje ovako nečega to bi trebalo 

prvo predvidjeti u sljedećim Izmjenama proračuna za ovu godinu, tak oda vam se ovo 
i daje sad na znanje da se očitujete da li trebamo ovakvu stavku da znamo uvrstiti u 

proračun ovu stavku i određeni iznos.  
 

 Stjepan Fosić - Ja sam za ovakvo sufinanciranje jer je dobio već i od Ministarstva 
turizma i kako smo mogli prije svima pomagati, možemo sada i njemu. Predstavljat 

će uostalom i Općinu Molve.  

 
 Mijo Kovaček - Primili ste na znanje, dakle treba se otvoriti u Proračunu nova 

stavka za takvo nešto, možda će ubuduće biti još korisnika. Ja se s ovim slažem te 
sam u potpunosti za ostvarenje istoga. 

 
 

Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 11.14 
sati. 

 

KLASA: 021-05/16-01/3 

URBROJ: 2137/17-16-2 

Molve, 09. ožujak 2016. 
 

      

      ZAPISNIČAR                                                      PREDSJEDNIK VIJEĆA                                             
  Danijela Plemenčić                     Mijo Kovaček  

 
 

______________________  ________________________ 
 

 
 

 

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


