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ZAPISNIK 

s 40. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 
održane 25. svibnja 2016. godine 

 

Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Sali za 

sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom (KLASA: 021-05/16-01/6, UR.BROJ: 2137/17-16-

1), od 20. svibnja 2016. godine. 

          Sjednicu je u 09,00 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: 

predsjednik vijeća) Mijo Kovaček. 

 

 Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Mijo Kovaček, predsjednik vijeća 

2. Spomenka Žufika, zamjenica predsjednika vijeća, 

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, stručni suradnik za proračun. 

 

Predsjednik vijeća konstatirao je da je na početku 40. sjednice Općinskog vijeća nazočno 

11 od 11 članova Općinskog vijeća, te da vijeće može pravovaljano odlučivati. 

Predsjednik daje na raspravu i donošenje zapisnike s 38. i 39. sjednice Općinskog vijeća. 

Općinsko vijeće Molve jednoglasno je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo zapisnike s 38. i 39. 

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 

 

 

DNEVNI RED 
 

1. Pitanja vijećnika 

2. Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Molve za 

2015. godinu s Planom razvojnih programa Općine Molve za 2015. 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine 

Molve za 2015. 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje 

komunalnih poslova na temelju ugovora: 

4.1. Dezinsekcije na području Općine Molve  

4.2. Deratizacija na području Općine Molve 
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5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju pomoći za 

školovanje učenicima i studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 

2014./2015. 

6. Razmatranje i donošenje zaključka o darivanju o raspisivanju natječaja radi 

darovanja društvenih domova u Repašu i Molve Gredama 

7. Donošenje zaključka o darovanju nekretnine u Novom Vinodolskom Selskom 

komunalnom društvu Molve d.o.o. 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova radnog tima za izradu 

Programa ukupnog razvoja Općine Molve 

9. Razmatranje i donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Molve 

od 2016. do 2020. godine 

10.  Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na potpisivanje zadužnice 

za javne radove 

 

Dnevni red usvojen je sa 11 glasova „ZA“. 

 

Fosić Stjepan: Daje prijedlog da se točka 6. i točka 7. maknu s dnevnog reda. 

Obrazlaže da nije potrebno darivanje, već da se sklopi Ugovor o upravljanju, zbog toga 

što postoje iskustva od ranije u vezi darivanja. 

 

Kovaček Mijo: Daje prijedlog na glasanje. Prijedlog da se točka 6. i točka 7. maknu sa 

dnevnoga reda obijen je sa 5 glasova ZA i 6 glasova PROTIV. 

 

Vargić Zlatko: Traži načelnikovo obrazloženje točke 7. 

Kovaček Mijo: Stavlja dnevni red na donošenje. 

 

Dnevni red je donijet s 8 glasova ZA i 3 glasa PROTIV. 

 

Točka 1. 

Pitanja vijećnika 

 

Fosić Stjepan: Postavlja pitanja u vezi naknade vijećnicima, da li se ona isplaćuje. 

Zatim postavlja pitanja u vezi diplomanta, 2013. godine, s obzirom da je jedan dio 

plaćen, što je s ostatkom, je li i to plaćeno? Također postavlja upit koliko je plaćeno 

studentima i diplomantima za 2014./2015.godinu. 

 

Ivančan Zdravko: Zahvaljuje se na brizi i odgovara da će se ovisno o priljevu sredstava 

nastojati isplatiti do osmog mjeseca studentima i učenicima. Isto tako bit će i isplata 

naknada vijećnicima. Traži vijećnike za razumijevanje, jer je renta u stalnom padu. 

 

Fosić Stjepan: Nije zadovoljan odgovorom. Traži podatke koliko Općina ima obaveza 

prema studentima i koliko je dužna vijećnicima. To pita iz razloga jer se radi o velikom 

iznosu te su u pitanju i velike obaveze i smatra da se te obaveze do kraja godine neće 

riješiti. 

 

Vargić Zlatko: Pita koliko potraživanja ima Općina Molve i kako da se ona riješe, da li se 

može učiniti nekakva kompenzacija. Drugo pitanje tiče se Selskog komunalnog poduzeća 

koje je u vlasništvu Općine Molve, vidio je račun izdan od Selskog komunalnog društva, 

na računu fakturu potpisuje Ivan Baruškin, a likvidira Vranić, s toga ga zanima da li se tu 

radi vanjskom knjigovodstvu za Selsko komunalno društvo, ne može li to odraditi 

općinsko knjigovodstvo. 
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Ivančan Zdravko: Odgovara da se kompenzacije rade dok je to moguće. Na dalje, 

Selskom komunalnom poduzeću revizija je naložila da unutar sebe ne smije imati 

knjigovodstvo, već da knjigovodstvo vodi ovlaštena knjigovodstvena kuća, shodno tome, 

Selsko komunalno poduzeće je zaposlilo knjigovodstveni servis koji sve to vodi, koje 

rješava zakašnjele obaveze. 

 

Fosić Stjepan: Nije zadovoljan odgovorom. U Općini Molve postoje zaposlenici koji 

mogu raditi knjigovodstvo, ali oni to ne žele. Zanima ga zašto na natječaju za direktora 

Selskog komunalnog društva nije uzeta osoba koja bi mogla voditi i knjigovodstvo. 

 

Zlatko Vargić: Zanima ga da li će biti neka objava potraživanja ili ne? 

 

Ivačan Zdravko: Odgovara gospodinu Vargiću, da će sve informacije dobiti na slijedećoj 

sjednici Vijeća Općine Molve. 

 

Kovaček Mijo: Zaključuje prvu točku dnevnoga reda i prelazi na drugu točku.  

 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Molve za 2015. godinu s Planom razvojnih programa Općine Molve za 2015. 

 

Čubrić Tajana: Uvodno obrazlaže da se do 01.06. tekuće godine mora donijeti godišnji 

izvještaj o izvršenju za prethodnu godinu. Nakon toga formira se rezultat na temelju 

izvršenja 2015. i prenesenog rezultata iz prethodnih godina koji se onda uvrštava u 

rebalans. U posebnom djelu je vidljivo da je izvršenje prikazano kako je propisano 

zakonom, na četvrtoj razini računskog plana, po programima i pozicijama, točno se vide 

indeksi izvršenja u odnosu na planirano. 

Prihodi poslovanja u 2015. godini su izvršeni u iznosu od 9.332.323,00 kune. Planirano je 

bilo oko 11.851.000,00 kuna. Prihodi od prodajne i financijske imovine nisu planirani. 

Rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu od 10.550.278,00 kuna, planirani su u iznosu od 

11.232.500,00. Rashodi za nabavu ne financijske imovine su realizirani u iznosu od 

707.582,00, a bili su planirani u iznosu od 926.150,00 kuna. Ukupni prihodi su realizirani 

u iznosu od 9.332.323,00 kune, a ukupni rashodi u iznosu od 11.257.860,00. Primitci od 

financijske imovine i zaduživanja koju su realizirani u iznosu od 1.759.098,00 kuna, 

planirani u iznosu 2.015.000,00 kuna, izdaci su realizirani u iznosu od 892.986,00 kuna. 

Ukupni prihodi sa primitcima iznose 11.091.421,00 kuna, a rashodi s izdacima i 

donesenim manjkom od prethodnih godina iznose 12.958.492,00 kune. Ukupno formirani 

manjak koji iznosi 1.867.071,00 kuna treba pokriti u narednim razdobljima. 

Kovaček Mijo: Otvara raspravu o 2. točki. Budući da rasprave nije bilo daje na 

donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za 2015. godinu s 

Planom razvojnih programa Općine Molve za 2015.  

Općinsko vijeće Općine Molve je bez rasprave s 11 glasova „ZA“  donijelo 

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za 2015. godinu s Planom 

razvojnih programa Općine Molve za 2015. 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna 

Općine Molve za 2015. 

 

Čubrić Tajana: Obrazlaže 3. Točku dnevnog reda. Višak primitaka od financijske 

imovine iznosi 866.111,93 kuna, manjak prihoda poslovanja u iznosi od 1.382.299,23 

kuna, a manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosi 1.350.883,98 kuna 
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Višak primitaka od financijske imovine u iznosu 866.111,93 kuna raspodjeljuje se za 

pokriće dijela manjka prihoda poslovanja u iznosu od 866.111,93 kuna. Ostatak manjka 

prihoda poslovanja u iznosu od 516.187,30 kuna i manjak prihoda od nefinancijske 

imovine u iznosu 1.350.883,98 kuna pokrit će se iz prihoda poslovanja Proračuna Općine 

Molve u 2016. godini. 

Kovaček Mijo: Zaključuje raspravu. 

Općinsko vijeće Općine Molve je bez rasprave s 11 glasova „ZA“  donijelo 

 

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Molve za 2015. 

 

 

Točka 4. 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 

obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora: 

   4.1. Dezinsekcije na području Općine Molve 

   4.2. Deratizacije na području Općine Molve 

 

Matoš Mirjana: Uvodno obrazlaže da je bio proveden natječaj za ponuđače za 

dezinsekciju i deratizaciju na području Općine Molve. Na natječaj su se javile 3 tvrtke. Za 

obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora – deratizacije na području 

Općine Molve predlaže se za odabir ponuda tvrtke SANI.TRES d.o.o. iz Pule, Dobricheva 

17. Poslovi deratizacije obavljat će se na području Općine Molve u naseljima Molve, 

Gornja Šuma, Molve Ledine, Molve Grede, Repaš te Čingi Lingi (uz pripadajuća groblja). 

Poslove deratizacije plaćat će Općina Molve po jediničnoj cijeni rodenticida po 

domaćinstvu u iznosu od 18,62 kn (sa PDV-om).  

Što se tiče dezinskecije, najpovoljnija tvrtka je bila ICC 3D d.o.o. iz Zagreba. 

Poslovi dezinsekcije obavljat će se na području Općine Molve u naseljima Molve, Gornja 

Šuma, Molve Ledine, Molve Grede, Repaš te Čingi Lingi. Poslove dezinsekcije plaćat će 

Općina Molve: po 1 tretmanu provođenja larvicidnih mjera u iznosu od 3.750,00 kn (s 

PDV-om), po 1 tretmanu zadimljavanja u iznosu od 5.000,00 kn (sa PDV-om). 

Kovaček Mijo: Otvara raspravu. Rasprave nije bilo. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je bez rasprave s 11 glasova „ZA“  donijelo 

 

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova 

na temelju ugovora: 

   4.1. Dezinsekcije na području Općine Molve 

   4.2. Deratizacije na području Općine Molve 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju pomoći za 

školovanje učenicima i studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 

2014./2015. 

 

Ivančan Zdravko: Iznosi uvodno obrazloženje. Da bi svi učenici i studenti imali 

jednakopravno vrednovanje u isplati pomoći prijedlog je da učenici i studenti koji su u 

udrugama s područja Općine Molve bili aktivni najmanje 6 mjeseci (tj. da su sudjelovali 

najmanje na 50% proba, nastupa, treninga, natjecanja odnosno ostalih aktivnosti za čije 

je provođenje udruga registrirana), računajući u razdoblju od rujna 2014. do studenog 
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2015. godine te ako za svoje aktivnosti u udruzi ne primaju mjesečnu naknadu, budu 

potaknuti određenom pomoći. 

 

Tuba Ivan: Navodi kako su neka djeca nezadovoljna po tom pitanju, jer ne sudjeluju ili 

nemaju vremena biti u udrugama, posebno studenti, pa su na neki način zakinuta po 

tome što se predlaže. Predlaže da se donese drugačija odluka.  

 

Vargić Zlatko: Traži izvornu odluku po kojoj se nagrađuju učenici i studenti.  

 

Matoš Mirjana: Odgovara da je ta oduka donesena u studenom i u njoj se govori kako 

se nagrađuju učenici i studenti koji sudjeluju u udrugama s područja kulture i sporta, dok 

bi nova odluka bila da se nagrađuju učenici i studenti koji su u bilo kojoj udruzi iz Općine 

Molve. Prethodna odluka se nalazi u dostavljenim materijalima. 

 

Fosić Stjepan: Smatra da je pogodovano pojedincima. 

 

Kovaček Mijo: Zaključuje raspravu. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je nakon rasprave sa 6 glasova „ZA“ i 5 glasova 

„PROTIV“  donijelo 

 

Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i 

studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 2014./2015. 

 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje zaključka o darivanju o raspisivanju natječaja radi 

darovanja društvenih domova u Repašu i Molve Gredama 

 

Ivančan Zdravko: Obrazlaže točku 6. Drugdje se događa da sve što je u vlasništvu 

općina pripada državi. Postoji strah da će se to dogoditi i Općini Molve i da Općina Molve 

jednog dana neće moći upravljati društvenim domovima.  

Fosić Stjepan: Smatra da se Općina Molve uništava darovanjem imovine.  

Molnar Ivan: Zanima ga da li društveni dom može preuzeti Mjesni odbor. 

Matoš Mirjana: Odgovara na pitanja da ne mogu, jer Mjesni odbori nisu pravne osobe. 

Fosić Stjepan: Smatra da je najbolje rješenje da se sklopi ugovor o korištenju. 

Vargić Zlatko: Zanima ga da li će se i ostali domovi početi darivati. 

Kolarić Dražen: Zanima ga da li se udruge mogu javiti na EU fondove. 

Ivančan Zdravko: Odgovara da mogu. 

Matoš Mirjana: Nadopunjuje načelnikov odgovor. Udruga da bi se javila na fond, mora 

polagati na nekretninu određena prava, to može biti pravo vlasništva kako načelnik 

predlaže darovanjem, ali također može biti i pravo zakupa.  

Tuba Ivan: Smatra da je sve pripremljeno, osim financijske podloge.  

Tuba Ivan u 10 sati i 10 minuta napušta sjednicu 

Kovaček Mijo: Zaključuje raspravu. 

Općinsko vijeće Općine Molve je nakon rasprave sa 6 glasova „ZA“ i  4 glasa 

„PROTIV“  donijelo 

 

Zaključak o darivanju o raspisivanju natječaja radi darovanja društvenih 

domova u Repašu i Molve Gredama 
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Točka 7. 

Donošenje zaključka o darovanju nekretnine u Novom Vinodolskom Selskom 

komunalnom društvu Molve d.o.o. 

 

Ivančan Zdravko: Obrazlaže da je prijedlog zaključka iz razloga da Selsko komunalno 

društvo može upravljati tom nekretninom tako da se mogu javiti na EU fondove. U planu 

je da se u Novom Vinodolskom radi zdravstveni turizam, tako da bi taj objekat radio 

čitave godine, a ne samo preko ljeta.  

Molnar Ivan: Zanima ga da li se to pitanje ne može riješiti zakupom, jer bi to bilo bolje 

rješenje. 

Kovaček Mijo: Zaključuje raspravu. 

 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je nakon rasprave sa 6 glasova „ZA“,  3 glasa 

„PROTIV“  i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donijelo 

 

Zaključak o darovanju nekretnine u Novom Vinodolskom Selskom komunalnom 

društvu Molve d.o.o. 

 

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova radnog tima za izradu 

Programa ukupnog razvoja Općine Molve 

 

Matoš Mirjana: Pojašnjava da bi trebalo odabrati 5 članova koji bi bili, barem jedan 

vijećnik, jedan predstavnik poljoprivrednika, jedan predstavnik udruga, obrtnika i tako 

dalje. 

Ivančan Zdravko: Predlaže da se iz reda vijećnika imenuje Spomenka Žufika ili Marina 

Ivančan, a ostali članovi da budu predsjednici mjesnih odbora.  

Kovaček Mijo: Daje odluku na donošenje. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je nakon rasprave sa 8 glasova „ZA“,  2 glasa 

„SUZDRŽANA“ donijelo 

 

Odluku o imenovanju članova radnog tima za izradu Programa ukupnog razvoja 

Općine Molve 

 

 

Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području Općine 

Molve od 2016. do 2020. godine 

 

 

Matoš Mirjana: Program je viđen sa strane vijećnika.  

 

Kovaček Mijo: Zaključuje raspravu. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je bez rasprave s 9 glasova „ZA“ i 1 glasom 

„SUZDRŽANIM“  donijelo 

 

Program potpora u poljoprivredi na području Općine Molve od 2016. do 2020. 

godine 
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Točka 10. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na potpisivanje 

zadužnice za javne radove 

 

Ivančan Zdravko: Zamolio je Vijeće da donese Zaključak u svrhu davanja jamstva 

Zavodu za zapošljavanje kako bi zaposlene osobe na javnim radovima mogle dobivati 

plaće. 

 

Kovaček Mijo: Zaključuje raspravu. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je bez rasprave s 9 glasova „ZA“ i 1 glasom 

„SUZDRŽANIM“  donijelo 

 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na potpisivanje zadužnice za javne radove 

 

Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 10.45 sati. 

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/6 

URBROJ: 2137/17-16-2 

Molve, 25. svibanj 2016. 

 

 

ZAPISNIČAR        PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Mirjana Matoš        Mijo Kovaček 

 

 

______________________ ________________________ 

 

 

 

 

 

 

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


