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ZAPISNIK 

s 29. Izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane  30. lipnja 2015. godine 

 

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

sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/15-01/9, URBROJ: 2137/17-15-1 

od 30. lipnja 2015. godine. 

          Sjednicu je u 16,00 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: 

predsjednik vijeća) Mijo Kovaček. 

          

 Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Mijo Kovaček, predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve, 

2. Spomenka Žufika, 

3. Marina Ivančan, 

4. Zlatko Senjan, 

5. Zlatko Popec, 

6. Ivan Molnar, 

7. Ivan Tuba, 

8. Stjepan Fosić, 

9. Dražen Kolarić, 

10. Marijan Jaković. 

 

          Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik, 

2. Boris Poljanac, pročelnik, 

3. Tajana Čubrić, šefica računovodstva na zamjeni 

 

 Sjednici nije nazočio član Općinskog vjeća: 

 

1. Siniša Frančić  

         

 Predsjednik vijeća konstatira da je na početku 29. Sjednice Općinskog vijeća nazočno 10  

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

  

         Predsjednik je predložio sljedeći 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2015. godinu s Planom 

razvojnih programa i Projekcije za 2016. I 2017. godinu 

2. Prijedlozi izmjena Programa javnih potreba i to: 

2.1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području        

    Općine Molve za 2015. godinu 

2.2. Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

   Općine Molve za 2015. godinu  

2.3. Programa javnih potreba u sportu na području Općine Molve u 2015. godini  

2.4. Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Molve za 

   2015. Godinu 

2.5. Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve za 2015. godinu 

 

3.  Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva trafostanice u ul. Braće Novakovića na 

Elektru Koprivnica 
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Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

 

Siniša Frančić nazočan na sjednici od 16:15 sati tako da vijeće radi u punom sastavu 

od 11 članova. 

 

Točka 1. 

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2015. godinu s Planom 

razvojnih programa i Projekcije za 2016. i 2017. godinu 

 

 

 

Uvodno obrazloženje daje  Tajana Čubrić u suglasnosti s načelnikom.  

 

          Tajana Čubrić - Ukupni proračun manji je za 225 000,00 kn ( dvijestodvadestpet 

tisuća ), ukupni prihodi i rashodi inose 22.326.125, 00 (dvadesetdva milijuna 

tristodvadesetšest tisuća stodvadesetpet kuna ). Povečava se rashod za održavanje 

javnih površina u iznosu 50 000,00 kn ( pedeset tisuća kuna ) pa je ukupni iznos za to, 

koji stoji u proračunu 200 000,00 kn ( dvijesto tisuća kuna ). Smanjen je rashod za 

naknade članovima Općinskog vijeća za 50 000,00 kn ( pedeset tisuća kuna ). Briše se 

stavka iz proračunaizgradnje stepenica na groblju Molve u iznosu 25.000,00 kn ( 

dvadesetpet tisuća kuna ), briše se stavka naknada za deficitarna zanimanja u iznosu od 

30 000,00 kn ( trideset tisuća kuna ). Sa stavke proslave dana Općine Molve smanjuje se 

stavkaostale usluge za 15 000,00 kn ( petnaest tisuća kuna ) i nespomenuti rashodi za 

30 000,00 kn ( trideset tisuća kuna). 

Stavka subvencije poljoprivrednika za proljetnu sjetvu smanjena je za 20 000,00 kn ( 

dvadeset tisuća kuna ) i ona iznosi 180 000,00 kn ( stoosamdeset tisuća kuna ), 

promjenjen je izvod financiranja. 

 

          Načelnik - iznosi vijeću kako je zakonski rok 30.06.2015., uvažio je prijašnja 

razmišljanja. 

Kreće sa prijedlozima za Selsko komunalno društvo koje se još ne ukida, te napominje da 

će se u nadolazećem vremenskom razdoblju financijski posložiti i kroz tjedan dana na 

Općinskom vijeću donijeti odluka i zaključci. Spominje EU fondove i naglašava kako bi se 

iz njih nešto trebalo realizirati. Predlaže usvajanje izmjene proračuna. 

 

          Stjepan Fosić - se obraća vijeću  sa stavom kako će HDZ podržati proračun ali 

negativno komentira izvedbu istoga. 

 

               Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i daje točku na donošenje. 

 

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

 

 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2015. godinu s Planom 

razvojnih programa i Projekcije za 2016. i 2017. godinu 
 
 

 

Točka 2. 

Prijedlozi izmjena Programa javnih potreba 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području        

    Općine Molve za 2015. godinu 

 

 

Predsjednik predlaže objedinjavanje svih podtočki ( 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., i 2.5. ) 
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Prijedlog je donesen jednoglasno. 

 

 

 

Točka 3. 

Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva trafostanice u ul. Braće 

Novakovića na Elektru Koprivnica 

 

 

Pročelnik čita vijeću dopis iz HEP-a koji je stigao u Općinu na zahtjev za povećanje snage 

trafostanice: 

 

U vezi vašeg zahtjeva od 16.06.2015. godine za povećanje snage od 47 kW na 

postojećem obračunskom mjernom mjestu br. 003553, proizvodna hala u Molvama, 

Braće Novakovića 12,a koje se napaja iz TS 10/0,4 kV Atelje, obavješavamo Vas da po 

istom ne možemo postupiti. 

Naime navedena trafostanica nije u našem, nego je u vašem vlasništvu, što znači da 

mjesto predaje i mjesto mjerenja nije na granici vlasništva vas kao kupca i nas kao 

operatera distribucijskog sustava,a kao što je predviđemo Općim uvjetima za opskrbu 

električnom energijom ( NN 14/2006 ). Za bilo kakav zahvat na priključku i obračunskom 

mjernom mjestu od stupanja na snagu novih Općih uvjeta za opskrbu električnom 

energijom ( NN 14/2006 ) na navedenoj lokaciji je potrebo predati trafostanicu i 

priključni vod u naše vlasništvo, jer postupak povećanja snage na navedenom 

obračunskom mjernom mjestu ožemo provesti samo ako je elektroenergetska mreža u 

našem vlasništvu. 

 

Nakon rasprave vječnika donešena je odluka o prijenosu prava vlasništva trafostanice u 

ul. Braće Novakovića na HEP Elektru Koprivnica, sa većinom ( 10 glasova za, 1 glas 

protiv ). 

 

 

 

Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u  016,35 h 

 

 

KLASA:  021-05/15-01/9 

URBROJ: 2137/17-15-2 

U Molvama, 30. lipnja  2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR                                   PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Danijela Plemenčić         Mijo Kovaček 

 

_________________      __________________

  

 

 

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


