
Z A P I S N I K 

s 44. Sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 29. rujna 2011. godine 

          Sjednica je održana u zgradi Društvenog doma Općine Molve, Trg kralja Tomislava, u Sali za 
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/11-01/10, URBROJ: 2137/17-11-1 od 23. rujna 
2011. godine. 

          Sjednicu je u 9,05 sati pozdravivši sve prisutne otvorio predsjednik Općinskog vijeća ( u daljnjem 
tekstu: Predsjednik) Marijan Jaković. 

          Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

          1. Marijan Jaković, predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve 

          2. Anto Marić, 

          3. Brankica Gregurić, 

          4. Dražen Kolarić, 

          5. Ivan Molnar,  

          6. Mijo Kovaček, 

          7. Zdravko Ivančan, 

          8. Josip Peti, 

          9. Đuro Šadek, 

         10. Vladimir Ivančan, potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Molve, opravdano otsutan 

         11. Srećko  Cenkovčan, 

         12. Marijan Ivančan,  

         13. Josip Cenkovčan. 

          Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni 

          1. Tomislav Obrovac, pročelnik 

          2. Fosić Stjepan, načelnik 

          3. Marina Džinić, šef računovodstva 

          4. Danijela Plemenčić, kao zapisničar 

 

           Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 44. sjednice Općinskog vijeća 

nazoćno 12 od 13 članova Općinskog vijeća, te vijeće može pravovaljano odlućivati. 

          Predsjednik Općinskog vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 43. Sjednice Općinskog 

vijeća. 
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          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 12/12 glasova „ZA“ prihvatilo Zapisnik s 43. 

sjednice općinskog vijeća.  

          Predsjednik općinskog vijeća upitao je želi li tko od vijećnika dati dopunu dnevnog reda. S 

obzirom da nije bilo nadopuna predsjednik vijeća predložio je na usvajanje slijedeći 

DNEVNI RED 

1. Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na Izmjene financijskog plana dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve za 2011. godinu 

2. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2011. godinu 

3. Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama i dopunama: 

3.1. Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu na području Općine Molve u 

2011.  godini 

3.2. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Općine Molve u 

2011. godini 

3.3. Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi na području Općine Molve u 2011. 

godini 

3.4. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine   

Molve u 2011. godini 

3.5. Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2011. 

godini 

4. Razmatranje i donošenje Izmjena Plana nabave za 2011. Godinu 

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

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Movle 

6. Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Molve za 2010. godinu 

7. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za državno poljoprivredno zemljište na području 

Općine Molve 

8. Razno           

   

Dnevni red usvojen je jednoglasno.  

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na Izmjene financijskog plana Dječjeg vrtića 

„Pčelica“Molve za 2011. godinu 
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          Točku obrazlaže Marina Džinić 

          Marina Džinić  navodi da su ovo druge izmjene i dopune Financijskog plana  i one se baziraju na 

povećanju rashoda poslovanja, a prije svega na rashode za usluge i financijskih rashoda. Plan za 2011. 

godinu prikazuje da se Financijski plan, odnosno prihodi i rashodi povećavaju za 37.000 kuna. Kod 

izvora financiranja za 2011 godinu mjenja se stavka proračun Općine Molve, jer se više ne financira 

1.358.600,00 nego se ide na povećanje za tih 37.000 kuna, tako da je novi iznos 1.395.600,00. Plan 

rashoda i rashoda za nefinancijsku imovinu za 2011 godinu detaljnije prikazuje povečavanje tih 

37.000 kuna, od čega je 35.500 kuna za materijalne rashode za usluge, zato što tu ulaze usluge 

telefona, prijevoza, tekuće usluge održavanja, labaratorijske usluge, opskrba vodom, komunalne 

usluge i to su usluge koje ulaze ustavku rashodi za usluge od 71.000 kuna koja je bila u prvim 

izmjenama i dopunama, međutim išlo se je sa renoviranjem vrtića pod stavkom održavanje 

građevinskih objekata koja je povećana za 33.500 kuna i ona će se financirati iz proračuna Općine 

Molve, tako da je i time povećan proračun Općine Molve. Financijski rashodi su bankarske usluge, a 

budući da je bilo planirano 4.700 kuna od čega je bilo planirano da će vrtić bankarske usluge u  iznosu 

od 500 kuna sam   podmiriti, a ostatak će podmiriti Općina Molve i budući da je stavka u sto 

postotnom iznosu zadovoljena do 21. rujna ide se s povećanjem u iznosu od 1.500 kuna. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Budući da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku na glasovanje. 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12/12 glasova „ZA“ donijelo 

ZAKLJUČAK o suglasnosti na Izmjene financijskog plana dječijeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2011. 

godinu 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2011. godinu 

          Točku obrazlaže Marina Džinić. 

          Marina Džinić navodi da su se ovim izmjenama mijenjale neke stavke, a nadopuna je bila u 

smislu sufinanciranja projektne dokumentacije za Župu i razgraničavale su se stavke proračuna, 

odnosno stavke za prijevoz učenika gdje se razgraničavaju stavke za naknade građanima u naravi i 

jedan dio se uplaćuje prijevozniku. Proračun se mjenja za 59.072,38 kuna s osnove prihoda i rashoda 

poslovanja. Člankom 2. definiraju se prihodi i rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske 

imovine, te račun zaduživanja i financiranja. Što se tiče stavke poreza i prireza na dohodak do 15.000 

kuna mijenja se iz razloga što su povrati poreza po godišnjoj prijavi bili u većem iznosu nego što je 

bilo planirano u proračunu i zato što je u postupku nadzora za prethodnu godinu bio utvrđen porez i 

prirez na dohodak, koji se je trebao platiti, a pošto stavka nije bila planirana u proračunu, sada se 

uključuje u iznosu od 5.000 kuna. Stavka porezi na nepokretnu imovinu kuća za odmor, povećava se 

za 9.000 kuna, iz razloga što je prešla realizaciju. Stavka pomoći od ostalih subjekata unutar općeg 

proračuna od 52.572,38 kuna obuhvaća tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, jer 

smo zaposlili deset novih osoba, koje su prijavljene od 19.09.-17.11.2011. godine prema nacionalnom  
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programu zapošljavanja. Hrvatski zavod za zapošljavanje financira i naknadu prijevoza, bruto plaću i 

doprinose na plaću, a općina financira 15 i 25 posto. Rashodi se povećavaju za isti iznos za koji 

planiramo i prihode, a on iznosi 59.072,38 kuna. Rashodi za usluge povećavaju se za 12.500 kuna jer 

bi mogli proći stavku do kraja godine. Povećavaju se rashodi za zaposlene zbog novozaposlenih. 

Stavka rashodi za materijal i energiju povećava se za 80.000 kuna, tekuće donacije za naknadu šteta 

povečavaju se za 6.000 kuna, zatim stavka postrojenje i oprema povećana je za 33.000 kuna i 

nematerijalna proizvedena imovina umanjuje se za 22.500 kuna. Vatrogastvo i civilna zaštita se 

povećava za 30.000 za razvoj civilne zaštite što moramo imati u proračunu. Uređenje poslovne zone 

Brzdeljeva umanjuje se za 280.443,84 kune. Stavka kapitalni projekt uređenja poslovne zone Molve 

istok od 150.000 kuna, bila je obuhvaćena prije ovih izmjena, a odnosila se na otkup zemljišta, budući 

da je do sada otkup zemljišta iznosio manje od 50.000 kuna i ne misli se ići u daljnju kupnju zemljišta,  

stavka se umanjuje za 100.000 kuna tako da je novi iznos u proračunu 50.000 kuna.  Rashodi za 

materijal i energiju povećavaju se za 30.000 kuna i otvara se nova pozicija sanacija divljih deponija u 

iznosu od 50.000 kuna. Zatim imamo umanjenje od 45.000 kuna,a  odnosi se na uređenje Trga kralja 

Tomislava, jer je bilo utrošeno manje od 40.000 kuna za uređenje i ne će biti daljnjih radova. Stavka 

programska djelatnost kulture mijenja se odnosno razgraničava tako da se točno vidi koliko je 

utrošeno za dane Općine na reprezentaciju, prijevoz, tekuće donacije Udrugama i ostale rashode, a 

iznos od 100.000 koji se mijenja odnosi se na sufinanciranje projektne dokumentacije za župu. Stavka 

socijalna zaštita mijenja se u iznosu od 17.000 kuna, zatim stavka za javne ustanove predškolskog 

odgoja povečava se u iznosu od 37.000 kuna za vrtić. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. S obzirom da nije bilo prijava  za raspravu predsjednik vijeća 

daje točku 2. na glasovanje.  

          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 3 „SUZDRŽANA“ donijelo 

IZMJENE I DOPUNE Proračuna Općine Molve za 2011. godinu 

 

Točka 3.1 

Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama i dopunama 

Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu na području Općine Molve u 

2011. godini 

     

      Točku obrazlaže pročelnik. 

          Tomislav Obrovac navodi da smo uz izmjene proračuna prema zakonu o proračunu dužni 

napraviti izmjene programa, koje se odnose na prijevoz učenika, odnosno stavka od 300.000 kuna se 

razgranićuje tako da 100.000 kuna ide na pomoć, a  200.000 kuna za sufinanciranje. Odnosno na 

učenike koji su se izjasnili da žele novac u naravi i one koji se sufinanciraju prema mjesečnoj karti 

prijevoznika. 
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          Predsjednik vijeća otvara raspravu. S obzirom da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća 

daje točku 3.1. na glasovanje. 

          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“ donijelo 

PROGRAM o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu na 

području Općine Molve u 2011. godini 

Točka 3.2. 

Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama i dopunama 

Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Općine Molve u 2011. 

godini 

          Točku obrazlaže pročelnik. 

          Tomislav Obrovac navodi da se ova izmjena  odnosi na Dječji vrtić „Pčelica“ Molve, te da je sve 

obrazloženo u prvoj točci dnevnog reda. Izmjena se odnosi na povečanje stavke u iznosu od 37.000 

kuna zbog uređenja vrtića. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. Budući da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća 

daje točku 3.2. na glasovanje 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12 glasova „ZA“ donijelo  

PROGRAM o izmjenama  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području 

Općine Molve u 2011. godini 

 

Točka 3.3. 

Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama i dopunama 

Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi na području Općine Molve u 2011. godini 

       

          Točku obrazlaže pročelnik. 

          Tomislav Obrovac navodi da se ova stavka povećava za 100.000 kuna i dodaje se nova stavka 

koja glasi kapitalna donacija župi Blažene djevice Marije iz Molvi za sufinanciranje projektne 

dokumentacije u iznosu od 100.000 kuna. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Srećko Cenkovčan  pita koliko košta kompletno projektna dokumentacija? 
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          Tomislav Obrovac  odgovra da ima saznanja da projektna dokumentacija košta oko 150.000 

kuna. 

          Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 3.3. na glasovanje. 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12 glasova „ZA“ donijelo 

PROGRAM o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi na 

području Općine Molve u 2011. godini 

 

Točka 3.4. 

Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama i dopunama 

Programa  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2011. 

godini 

          Točku obrazlaže pročelnik. 

          Tomislav Obrovac navodi da i ovaj program prati izmjene proračuna, odnosno da se u točci 1. 

podtočci 1.3 brojka 150.0000 zamjenjuje brojkom  50.000 za kupnju zemljišta. U proračunu je je bilo 

osigurano 150.000 kuna pa se smanjuje na 50.000 kuna. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Zdravko Ivančan pita vezano uz Brzdeljevu, da se planiraju raditi proizvodne hale,šta se planira 

raditi s obzirom da je u pitanju milion kuna? 

          Tomislav Obrovac odgovara da su bili iz HEP-a, i kod njih je problem što se drže stajališta da svi 

vlasnici moraju potpisati da pristaju na prolaz strujnog voda bez naknade, bez obzira da li je zemljište 

privatno ili javno. Odnosno da se uknjiže na zemljište bilo javno ili privatno. Tako da se još s njima 

pregovaramo. Novac je osiguran i u planu je trafostanica.      

          Predsjednik vijeća zatvara raspravu  i daje točku 3.4. na glasovanje. 

          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“ donijelo 

PROGRAM  o izmjenama  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2011. godini 

Točka 3.5. 

Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama i dopunama 

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2011. godini 

        Točku obrazlaže pročelnik. 
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          Tomislav Obrovac navodi da se u Programu održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve stavka povečava za 50.000 kuna i dodaje se nova stavka koja glasi „sanacija divljih 

deponija od 50,000 kuna.“ 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Ivan Molnar- otvara se nova stavka i divlje deponije će se sanirati. Postavlja se pitanje kako 

spriječiti te divlje deponije, jer tako će mo svake godine morati otvarati stavku za saniranje i nikad se 

ne će privesti kraju. To se najviše odnosi na Repaš i Sekuline.  

         Marijan Jaković -  i prije je bilo problema oko toga, a Općina je nemoćna  i nčelnik mi je 

obrazložio da Općina može počinitelja kazniti sa 200,00 kuna. Mi kao vijeće možemo zatražiti 

odgovornost načelnika i stručnih službi Općine koje su tome podređene, kako da dalje djeluju. 

          Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 3.5. na glasovanje. 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12 glasova „ZA“ donijelo 

PROGRAM o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Movle u 2011. godini 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Izmjena Plana nabave za 2011. godinu 

          Točku obrazlaže Marina Džinić. 

          Marina Džinić – ova stavka je jedna navedena, a odnosi se na uređenje poslovne zone 

Brzdeljeva. Izmjenama je obuhvaćeno smanjenje te stavke, a ona se mora također uključiti i planom 

nabave. 

          Zdravko Ivančan privremeno otsutan od 9,49 h 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća 

daje točku 4 na glasovanje. 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 11/12 glasova „ZA“ donijelo 

IZMJENE plana nabave za 2011. godinu 

Točka 5. 

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

namještenika u Jedinstvenim upravnom odjelu Općine Molve 

          Točku obrazlaže pročelnik. 

          Tomislav Obrovac – navodi da je službenica koja je bila dvije godine na bolovanju, odlukom 

komisije, proglašena zdravstveno sposobnom za rad i vraća se na svoje radno mjesto.  U razgovoru s 

njom i načelnikom došli smo do zaključka, s obzirom da je ona diplomirani inžinjer agronomije, da  
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radi kao stručni suradnik za društvene djelatnosti i poljoprivredu. Gospođa se je izjasnila da više nije u 

stanju obavljati poslove koje je radila, a bila je šef računovodstva, bez obzira što je rekla komisija. Mi 

smo na temelju toga išli u izmjenu Pravilnika i predvidjeli tog stručnog suradnika za društvene 

djelatnosti i poljoprivredu, a moje je mišljenje da će imati dosta posla, s obzirom da mi nismo ništa 

napravili po pitanju državnog zemljišta. Ona ima koeficijent manji od visoke stručne spreme, a viši od 

referenta. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Anto Marić privremeno otsutan od 9,55 h 

         Budući da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje točku 5. na glasovanje. 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 10/12 glasova „ZA“ donijelo 

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

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve 

Točka 6. 

Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Molve za 2010. godinu 

          Točku obrazlaže Marina Džinić. 

          Anto Marić prisutan od 9,57 h 

          Marina Džinić navodi da su izvještaji za 2010 godinu predani i prezentirani na vijeću. Ovo je 

samo nalaz, koji nam je Državni ured za reviziju dostavio na uvid, a koji pokazuje da uvidom u 

proračun i financijske izvještaje nisu utvrđene nikakve nepravilnosti. Dobili smo samo prijedlog da se 

manjak iz prethodne godine mora planirati u proračunu za 2011. godinu, što smo mi u izmjenama i 

napravili.  

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

         Zdravko Ivančan prisutan od 9,59 h 

          Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 6. na 

glasovanje. 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12/12 glasova „ZA“ prihvatilo 

IZVJEŠĆE o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Molve za 2010. godinu 

Točka 7. 

Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za državno poljoprivredno zemljište na području 

Općine Molve 

            Točku obrazlaže pročelnik. 
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            Tomislav Obrovac navodi da će se ozbiljnije krenuti u raspolaganje državnim zemljištem na 

području Općine Molve. Zbog transparentnijih postupaka mišljenja je da se imenuje povjerenstvo od 

strane vijeća, iako je Općina dužna prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu imati i stručno 

povjerenstvo koje će činiti jedan agronom, pravnik i geodet. Ovo će povjerenstvo ispred vijeća biti 

samo zato da samim vijećnicima bude jasniji i transparentniji uvid u postupak raspolaganja sa 

poljoprivrednim zemljištem. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Mijo Kovaček pita - da li mamo podatak kolika je površina državnog poljoprivrednog zemljišta, 

da ne bi koštale procjene i rad povjerenstva više nego što to zemljište vrijedi? 

          Tomislav Obrovac odgovara da je zakonski rok do 31.12.2011. godine da se raspiše natječaj, 

neovisno kakvo je raspolaganje državnim zemljištem. Mi imamo stari program raspolaganja državnim 

zemljištem, a sama procedura izmjene programa, da bi se uvrstila sva zemljišta koja su u vlasništvu 

države, duže bi trajalo od tog zakonskog roka. Ako mi ne raspišemo natječaj, neovisno o broju čestica, 

Agencija za praćenje državnom imovinom preuzima taj posao i mi nemamo prihoda od prodaje, 

zakupa i sl. Moramo se držati našeg starog porograma od 2003. godine ali on nije dobar, tako da 

moramo raspisati natječaj samo da pokrenemo postupak, a prvo slijedi izmjena programa o 

raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem. Mi imamo identificirane čestice o državnom 

zemljištu na području Općine Molve, a problem je što one nisu u starom programu i iz toga ga razloga 

moramo  mijenjati. 

          Marijan Jaković – mišljenja sam da problem neće biti program, nego je ključni problem u tome 

da ni jedna čestica, gdje je knjižena RH, pravno nije čista. Na primjer put u Helji, po kojem se svi 

vozimo, gdje je oko 17 čestica, a najmanja je 7 m2, gdje taj put nikad nije bio pravno reguliran da 

postane javno dobro ili nerazvrstana cesta Općine Molve i sada po novoj situaciji na Katastru piše da 

je od RH i to je sada problem Općine.  Primjer su i Bratovčine koje su velike površine od 11 ha 

Republike Hrvatske, a posađena je šuma, od nogometnog igrališta itd. 

          Mijo Kovaček – Šumarija je kupila 70-tih ili 80-tih godina zemljište, ali Hrvatske šume nikad nisu 

napravile plan gospodarenja, odnosno da je katastralno pretvoreno u šumu i vlasnički se nisu upisale 

da su one u posjedu. 

          Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 7. na glasovanje. 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12/12 glasova „ZA“ donijelo 

ODLUKU o imenovanju povjerenstva za državno poljoprivredno zemljište na području Općine 

Molve 

Točka 8. 

Razno 

          Marijan Ivančan pita da li se je uspostavila meteorološka stanica za poljoprivrednike? 
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          Zdravko Ivančan  odgovra da je ona kupljena 2008. godine  isključivo za ratarsku kulturu. 

Seljačka udruga Molve Grede  bila je nositelj tog projekta. Postavljena je na području Novigrada 

Podravskog i tamo je  bila dva mjeseca. U proljeće 2009. Preuzeta je i postavljena kod Zlatka Senjan. 

Ona je godinu dana bila neaktivna, te je dana ove godine na servis. Sad ne znam gdje je ta stanica i 

ona ove godine nema smisla, već na godinu kad krene vegetacija.  Svake godine se mora servisirati 

gdje se stavlja drugi hardver, tada se stavlja u polje i može biti aktivna iduće godine. 

          Molnar Ivan – stanica je popravljena i servisirana, trenutno je u Općini i čeka da se stavi u 

funkciju. 

          Mijo Kovaček -  s obzirom da ide priprema proračuna za 2012. godinu, a našim 

poljoprivrednicima odnosno stočarima predstoji  legalizacija objekata za stočarsku proizvodnju. 

Znamo da 99 posto tih objekata nema legalitet što se tiče građevinskog dijela. Na koji način ljude 

informirati o tome, jer masa ljudi to ne zna, a rok do 31.12.2012. godine za podnošenje prijava. 

Radnje koje se moraju napraviti Općina bi morala pomoći kolektivno ili za svakog poljoprivrednika za 

sebe, od ishhođenja do ucrtavanja objekata. Nelegalizirani objekti ulaskom u EU ne dobivaju poticaje 

ako ne legaliziraju objekte za stočarsku proizvodnju.  

          Tomislav obrovac – ovaj tjedan su došle od ministarstva zaštite okoliša upute za primjenu 

Zakona ilegalnih objekata i visine koja će se platiti za to. Rok je do 16.listopada i prijedlog će ići na 

vijeće . Država nas je ograničila tako da Općina ne može reći da ne će platiti. Propisano je Zakonom i 

Pravilnikom po zonama. Određeno je pet zona. Prava zona je od 22,00-25,00 kuna po kubiku, a mi se 

moramo uklopiti u to što su oni propisali u pravilniku. Znači odluku o komunalnom doprinosu 

moramo uskladiti sa tim pravilnikom odnosno cijenama po zonama. Koliko ima lokalna samouprava 

zona mora se uskladiti sa propisanim cijenama po zonama. 

          Marijan Ivančan –  u studenome idu izmjene proračuna i mi moramo doći do rješenja i sredstva 

da se pomogne kod ligalizacije tih objekata, odnosno da se sufinancira projektna dokumentacija.    

          Budući da nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik vijeća zatvara raspravu u 10,40 sati. 
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