
ZAPISNIK
s 41. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve

održane 29. lipnja 2016. godine

Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Sali za 
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom (KLASA: 021-05/16-01/7, UR.BROJ: 2137/17-16-
1), od 28. lipnja 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 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.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 
10 od 11 članova Općinskog vijeća, te da vijeće može pravovaljano odlučivati. Sjednici 
nije nazočio Ivan Tuba.

Predsjednik daje na raspravu i donošenje zapisnik sa 40. sjednice Općinskog vijeća.

Općinsko  vijeće  Molve  jednoglasno  je  sa  10 glasova  „ZA“  usvojilo  zapisnik  sa  40. 
sjednice Općinskog vijeća.

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

Ivančan Marina – Predlaže da pitanja vijećnika budu zadnja točka dnevnog reda.

Predsjednik je predložio sljedeći

DNEVNI RED

1. Pitanja vijećnika

2. Razmatranje  i  donošenje  1.  Izmjena  i  dopuna  Proračuna  Općine  Molve  za  2016. 
godinu  s  Planom razvojnih  programa  i  projekcijama  Proračuna  za  2017.  i  2018. 
godinu
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3. Razmatranje  i  donošenje  Izmjena i  dopuna Programa javnih  potreba na  području 
Općine Molve u 2016. godini i to:
3.1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
3.2. Programa održavanja komunalne infrastrukture
3.3.Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi
3.4.Programa javnih potreba u kulturi
3.5.Programa javnih potreba u sportu
3.6. Programa javnih potreba u osnovnom školstvu
3.7.Programa utroška sredstava šumskog doprinosa

4. Razmatranje  i  donošenje  Zaključka  o  davanju  suglasnosti  na  Izmjene  i  dopune 
Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2016. godinu 

5. Razmatranje  i  donošenje  Odluke  o  davanju  koncesije  za  obavljanje  komunalnih 
poslova skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Molve

6. Razmatranje  i  donošenje  Odluke  o  izmjeni  Odluke  o  subvenciji  usluga  umjetnog 
osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2016. godini

7. Razmatranje i donošenje usklađenog Plana zaštite i spašavanja Općine Molve

8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa Dana Općine Molve

9. Razmatranje i donošenje Poziva na donošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja 
Općine Molve

10.Primanje na znanje odluke suda kojom je odbijen zahtjev Croatia banke na namirenje 
tražbine

Dnevni red usvojen je sa 10 glasova „ZA“.

Točka 1.
Pitanja vijećnika

Fosić Stjepan –  postavlja upit koliko plaćamo kamate i koliko smo platili  kamate na 
minus u banci  od oko 1,2 milijuna kuna,  kada će se platiti  minus i  koliko će nas to 
koštati? Drugo pitanje je koliko mjesečno dobivamo naknade za našu imovinu koja je 
dana u najam?

Ivančan Zdravko – Pisano izvješće o kamatama će biti na sljedećem vijeću.

Vargić Zlatko – Na koji način će biti izvršeno financiranje udruga?

Kovaček Mijo –  Na to pitanje  ćemo odgovoriti  na sljedećoj točki  koja se odnosi na 
Proračun Općine Molve. Pošto više nema pitanja zaključujem prvu točku dnevnoga reda i 
prelazimo na drugu točku.

Točka 2.
Razmatranje i donošenje 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2016. 
godinu s Planom razvojnih programa i projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. 

godinu

Čubrić Tajana – Manjak o 1,8 milijuna kuna smo morali uvrstit u proračun, a on tereti 
nefinancijsku  imovinu.  Na  primjer  za  udruge  su  potpisani  ugovori  za  njihove  tekuće 
donacije  i  na  njih  odlazi  560,000  kuna.  Također  se  i  vrtić  financira  iz  nefinancijske 
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imovine. Subvencije smo isto smanjili. Načelnik planira izvući naknadu za služnost od INE 
i T-coma koja bi bila nekih 160.000 kuna. 100.000 od INE, 60.000 od T-coma. Dosta je 
narasla naknada za legalizaciju objekata. Do 31.05.2016. realizirano je već 57.000 kuna. 
Planiraju se kapitalne pomoći od županije. Oni bi financirali  50 posto neke investicije. 
Recimo za galeriju 50.000 kuna, a ukupan iznos projekta je 100.000 kuna, za nogostupe 
u Ulici braće Novakovića 50.000 kuna, ukupan iznos je također 100.000 kuna. Isto tako 
načelnik  planira prodaju  zemljišta  u  Selinama za 250.000 kuna i  to  bi  se  financiralo 
izgradnja  sekundarne  kanalizacije  na  Trgu  braće  Radića  100.000  kuna  i  izgradnja 
nogostupa na Trgu braće Radića  za 150.000 kuna.  Investicije  za  nerazvrstane  ceste 
ostaju iste. Dodatna ulaganja na društvenim domovima su izbačena iz proračuna. Ostalo 
je samo za kino salu 2.225.000 kuna. EU fond financira 90 posto, 10 posto kredit. Što se 
tiče subvencija sve smo probali smanjiti do nekih simboličnih iznosa.

Kovaček Mijo: Otvara raspravu o 2. točki.

Senjan Zlatko – Odbor za Financije i proračun je jednoglasno donio odluku o Proračunu 
Općine Molve.

Fosić Stjepan –  Pola godine je prošlo, a šta se napravilo? Idemo sjesti  i vidjeti što 
možemo, a što ne napraviti. Taj proračun nije dobar. Mi nemamo novca, niti će ga biti. 

Ivančan Zdravko – Fond za zaštitu okoliša je platio u stopostotnom iznosu za projektnu 
dokumentaciju i to prije nego što smo mi platili. Nova je praska da se plaća unaprijed. 
Natječaj za izgradnju reciklažnog dvorišta 2.200.000 kuna još nije raspisan. Sve ostalo 
što imamo u planu možemo dobiti od županije 50 posto sredstava. Konkretno za galeriju 
planiramo  u  potkrovlju  napraviti  etno  zbirku,  u  Ulici  braće  Novakovića  se  čeka 
građevinska dozvola, za ulicu Medvrte također.

Vargić Zlatko – Vjerojatno se zna zašto je smanjena stavka u proračunu. Međutim, za 
izvršenje ovakvog proračuna kakav i je planira zaduživanje i kredit od otprilike 2.427,000 
kuna što mene kao ekonomista bode. Ukoliko proračun nije izvediv ili  da su izmjene 
mogle  biti  napravljene  da  se  izbjegne  ovo  zaduživanje  onda  ja  smatram  da  se  u 
proračunu  trebalo  još  nešto  napraviti.  Ne  vidim  kao  dobro  dodatno  zaduživanje  za 
izvršenje ovog proračuna. Ove izmjene ne mogu prihvatit.

Ivančan Zdravko – Istina je da ide zaduženje, ali 80 posto je povrat. Kao što sam već 
rekao Fond za zaštitu okoliša bude dao odmah 80 posto novca za izgradnju projekta 
kojega su oni odobrili. U slučaju da se to ne dogodi mi smo ti koji budemo to isfinancirali.

Marina Ivančan napušta sjednicu u 10.00 sati te vijeće nastavlja sjednicu s 9 članova.

Kolarić Dražen –  Ovdje ste stavili stavu nagrade učiteljima i učenicima. Na što se to 
odnosi?

Ivančan Zdravko – To se odnosi na one koji su uspješni na županijskim natjecanjima.

Fosić Stjepan –  Ja sam predlagao i predlažem i sada idemo napraviti  jedno vijeće i 
staviti proračun u realno stanje.

Predsjednik vijeća zaključuje raspravu, te daje ovu točku na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ 1 glasom „PROTIV“ i 2 
„SUZDRŽAN“ donijelo

ODLUKU
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Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2015. godinu s Planom 
razvojnih programa za razdoblje od 2015.- 2017.

Točka 3.
Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba na 

području Općine Molve u 2016. godini (3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7.)

Predsjednik  Vijeća  čita  prijedloge  izmjena  Programa  javnih  potreba  te  ih  daje  na 
raspravu.
S obzirom da rasprave  po  toj  točci  nije  bilo,  Općinsko  Vijeće  Općine  Molve je  sa  7 
glasova „ZA“ 1 „PROTIV“ i 1 glasom „UZDRŽAN“ donijelo

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba na podučju Općine Molve u 

2016. godini (3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7.)

Točka 4.
Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune 

Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2016. godinu

Matoš Mirjana –  U Plan je  uvršten ukupno preneseni  manjak  prihoda iz  prethodne 
godine od 29.691,24 kuna.

Predsjednik vijeća zaključuje raspravu, te daje ovu točku na glasovanje.

Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo

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

„Pčelica“ Molve za 2016. godinu

Točka 5.
Razmatranje i donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalnih 

poslova skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Molve

Uvodno obrazloženje daje Matoš Mirjana.

Matoš Mirjana –  Taj je postupak bio raspisan još prošle godine.  Izjavljena je žalba 
tvrtke Eko-Flor. Na tu žalbu je Državna komisija izdala rješenje kojem je odbila žalbu i 
ostala je naša dokumentacija i dalje vrijediti. Ja sam izmijenila dokumentaciju po novom 
Zakonu o gospodarenju otpadom s obzirom da je u našoj dokumentaciji  stajalo da se 
cijena računa po članu domaćinstva. To više nije po zakonu tako nego se treba ići ili na 
masu otpada ili na volumen. Tako da smo mi išli na volumen od 120 litara kante po 
domaćinstvu koje su bile prošle godine nabavljene za svako domaćinstvo u Molvama. To 
je bio kriterij cijene koje će ponuditi po kanti svaki ponuditelj. Javila su se tri ponuditelja. 
Komunalac, Prizma i Komunalne usluge. Tvrtka Komunalac je dobila najviše bodova jer je 
ponudila  50.000 kuna cijenu koncesijske  naknade  koju  će  na  godišnjoj  razini  plaćati 
Općini Molve. Druga je bila Prizma koja je ponudila 42.300 kuna, Komunalne usluge su 
ponudile najniže 21.000 kuna. Isto tako Komunalac je ponudio i najnižu cijenu odvoza 
otpada po kanti. Znači za domaćinstva kanta je 22 kune, za Čingi Lingi 11 kuna i za 
pravne  osobe  također  22  kune  (cijene  su  izražene  bez  PDV-a).  S  obzirom  da  je 
Komunalac  dao  najvišu  naknadu  za  koncesiju  i  najjeftiniju  cijenu  odvoza  spremnika 
Povjerenstvu predlažem da se odabere tvrtka Komunalac iz Koprivnice s tim da to i dalje 
nije konačna odluka jer postoji rok za žalbu od 10 dana.
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Predsjednik Vijeća otvara raspravu.

Molnar Ivan – Ne znam koliko Vijeće može utjecati na tu odluku ili ne može, ali ja takvu 
odluku ne budem podržao.

Fosić Stjepan – Tko je taj Komunalac Koprivnica? Prizma je došla u Općinu Molve dok 
nitko drugi nije htio doći. Zapošljava naše ljude i tako dalje. Nisam za to, ne stojim iza 
toga, nađite rješenje.

Kovaček Mijo – Da li se ovih 22 kune odnosi na mjesečni odvoz smeća ili na odvoz po 
kanti?

Matoš Mirjana –  Mjesečni odvoz po kanti. Ako domaćinstvo odluči da ima trebaju tri 
kante jer ih ima na primjer osmero to će onda biti 22 puta 3 što znači 66 kn na mjesec 
(uvećano za PDV).

Vijeće odlučuje da se donošenje odluke odlaže za sljedeću sjednicu.

Točka 6.
Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o subvenciji usluga umjetnog 

osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2016. godini

Matoš Mirjana –  U sadašnjoj odluci za osjemenjivanje je predviđeno da se plaća 200 
kuna onima koji ne idu osjemenjivati kod veterinara, već to sami rade. Načelnik predlaže 
da se tako iznos smanji na 100 kuna i da se do ispune proračunske stavke koja je ove 
godine predviđena trenutno 150.000 kuna donose zaključci dok se ta stavka ne iskoristi, 
a da se ostali pristigli zahtjevi donose slijedeće godine da ne terete ovaj proračun.

Predsjednik vijeća otvara raspravu.

Fosić Stjepan -   Predlaže da ostane 200 kuna.

Sa sjednice  privremeno izlazi  Ivan Molnar  u 10.45.  te  vijeće nastavlja  s  radom s 8  
vijećnika.

Predsjednik vijeća zaključuje raspravu, te daje ovu točku na glasovanje.

Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“ donijelo

ODLUKU
o izmjeni Odluke o subvenciji usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i 

pregleda mesa na trihinelu u 2016. godini

Na sjednicu se vraća Ivan Molnar, a sjednicu u 10.52 napušta Zlatko Senjan te vijeće  
nastavlja s radom s 8 vijećnika.

Točka 7.
Razmatranje i donošenje usklađenog Plana zaštite i spašavanja Općine Molve

Predsjednik vijeća zaključuje raspravu, te daje ovu točku na glasovanje.

Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo

PLAN
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zaštite i spašavanja Općine Molve

Točka 8.
Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa Dana Općine Molve

Vargić Zlatko – Pitam u ime svih udruga. Udruge su novce uvrstile u onaj Plan, ali da li 
su neka dodatna sredstva predviđena za udruge za Dane Općine Molve ili  samo ona 
sredstva koja su odobrena?

Ivančan Zdravko – To su Dani Općine Molve, to je 150.000 kuna za koje Općina može 
napraviti nekakvo druženje. Udruge nemaju veze s tim.

Predsjednik vijeća zaključuje raspravu, te daje ovu točku na glasovanje.

Općinsko Vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo

PROGRAM
Dana Općine Molve

Točka 9.
Razmatranje i donošenje Poziva na donošenje prijedloga za dodjelu javnih 

priznanja Općine Molve

Pošto  rasprava  po  toj  točki  nije  bilo,  Općinsko  Vijeće  Općine  Molve  je  sa  8 
glasova „ZA“ donijelo

POZIV
na donošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Molve

Točka 10.
Primanje na znanje odluke suda kojom je odbijen zahtjev Croatia banke na 

namirenje tražbine

Općinsko Vijeće je primilo na znanje odluku suda.

Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 11:10 sati.

KLASA: 021-05/16-01/7
URBROJ: 2137/17-16-2
Molve, 29. lipanj 2016.

ZAPISNIČAR PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mirjana Matoš Mijo Kovaček

______________________ ________________________

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