
Z A P I S N I K 
s 50. Sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 30. ožujka 2012. godine 

          Sjednica je održana u zgradi Društvenog doma Općine Molve, Trg kralja Tomislava, u Sali za 
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/12-01/02, URBROJ: 2137/17-12-1 od 23. Ožujka 
2012. godine. 

          Sjednicu je u 9,02 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, 

         11. Srećko  Cenkovčan, 

         12. Marijan Ivančan,   

         13. Josip Cenkovčan, opravdano otsutan 

 

          Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni 

          1. Ivan Gregurić, zamjenik načelnika 

          2. Fosić Stjepan, načelnik 

          4. Marina Džinić, viši savjetnik za financije i računovodstvo 

          5. Šešet Vladimir, viši savjetnik za investicije i javnu nabavu 

          6. Danijela Plemenčić, kao zapisničar 

 

              Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 50. sjednice Općinskog vijeća 

nazoćno 12 od 13 članova Općinskog vijeća, te vijeće može pravovaljano odlućivati. 
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          Predsjednik općinskog vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 49. sjednice općinskog 

vijeća. 

           Ivan Gregurić navodi da se zapisnik na zadnjoj stranici treba nadopuniti odnosno da se izmjeni 

kontekst rečenice koju je on izjavio. Postavio je pitanje „što znači da  mi podržavamo pastoralni 

centar, ja ga podržavam ali nisam za to da se financira iz proračuna Općine Molve.“ 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12 glasova „ZA“prihvatilo Zapisnik s 49. 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 

D N E V N I  R E D 

1. Razmatranje i donošenje suglasnosti na Financijske izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za   
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine 
2. Razmatranje i donošenje suglasnosti na Godišnje financijske izvještaje Proračuna Općine Molve za    
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine 
3. Razmatranje i donošenje suglasnosti na Konsolidirane Financijske izvještaje Općine Molve za 
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine 
4. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2012. godinu i projekcije za 
2013. i 2014. godinu 
5. Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama i dopunama: 
     5.1. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2012. godini 
     5.2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u  
             2012. godini  
     5.3.  Razmatranje i donošenje Plana  o izmjeni Plana gradnje vodinih građevina na području Općine       
              Molve u 2012. godini 
6. Razmatranje i donošenje Izmjena Plana nabave za 2012. godinu 
7. Razmatranje i donošenje Zaključka 
     7.1. Izvješća o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2011. godine 
     7.2. Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na  
             Području Općine Molve u 2011. godini 
     7.3. Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve  
             u 2011. godini 
     7.4. Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za 2011. godinu 
             za razdoblje srpanj – prosinac 2011. godine 
8. Pitanja vijećnika 

          Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 

Točka 1. 
Razmatranje i donošenje suglasnosti na Financijske izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. Godine 
          Točku obrazlaže Marina Džinić 
          Marina Džinić – Financijski izvještaji bili su prezentirani na sjednici Upravnog vijeća 16. Ožujka 
2012. To su izvještaji Prihodi i rashodi, primici i izdaci, P-VRIO,  Izvještaj o obvezama i Bilanca. Prihodi 
poslovanja u 2011 godini ostvareni su u iznosu od 1.569.292,00 kune. Od tih prihoda su prihodi koje 
dječji vrtić „Pčelica“ ima  temeljem doznaka Općine Molve na svoj žiro račun, a iznose 1.419.278,00  
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kn.  Ostali prihodi iznose 149.992,00 kune, a odnose se na prihode od uplate roditelja za smještaj 
djeteta u vrtić. U odnosu na prethodnu godinu vidi se znatno smanjenje, a odnosi se na Općinu Novo  
Virje i Podravske Sesvete koje nisu sudjelovale u ostvarivanju ove vrste prihoda. I ostali su sitni 
prihodi od kamata na oročena sredstva od 22,00 kune. Rashodi poslovanja u 2011 godini iznosili su 
1.533.688,00 kuna i znatno ne odstupaju u odnosu na prethodnu godinu.  Unutar rashoda za 
zaposlene imate ostale rashode za zaposlene gdje se vidi značajno veće povećanje u odnosu na 
prethodnu godinu , a odnosi se na isplaćenu otpremninu za odlazak u mirovinu od gđe. Valentić.  
Materijalni rashodi iznose 457.079 kuna. Usluge tekućeg investicijskog održavanja  značajnije 
odstupaju u odnosu na prethodnu godinu, a razlog je što su bile isplaćene naknade za održavnje 
kotlovnice po ugovoru o djelu od listopada 2010. do studenoga 2011, a isto tako su bili izvršeni 
popravci unutar i van zgrade vrtića. U rashode poslovanja ulaze još i financijski rashodi u iznosu od 
6.212 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na prethodnu godinu kada je 
nabavljen sustav videonadzora u 2011. godini nabavljena je vrijednost u iznosu od 14.252 kune. U 
konačnici  su ukupni prihodi iznosili 1.569.292,00 kune, ukupni rashodi  1.547.940,00 i rezultat 
poslovanja je pozitivan u iznosu od 21.352,00 kune. Također imamo preneseni manjak iz 2010. 
godine koji iznosi 1.025,00 kuna koji se mora pokriti, te ostaje raspoloživi višak prihoda u iznosu od 
20.327,00 kune. 
Obrazac PR- VRIO nije popunjavan budući da nije bilo izmjena u vrijednosti i obujmu imovine i 
obveza. 
Izvještaj Obveze prikazuje se tromjesječno od 01.10. – 31. 12. 2011., a pokazuje da je stanje obveza 
sa 01.10. bilo 8.034,00 kune da je Dječji vrtić podmirio obveze za to razdoblje od 473.331 kunu, te je 
ostalo stanje obveza na karaju izvještajnog razdoblja 97.025 kuna. Od toga su dospjele obveze 
6.182,00 kn, dok se ostali dio odnosi na nedospjele obveze.  
Iz Financijskog izvještaja Bilanca vidi se da imovina i obveze kao i vlastiti izvori moraju biti ujednačeni, 
te da ne postoji značajno odstupanje u odnosu na prethodnu godinu tako da je indeks povećanja 
samo 3,9 %. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu 
          Mijo Kovaček – molim pojašnjenje vezano za smanjenje prihoda po posebnim propisima, 
odnosno participacije roditelja. Obrazloženo je da više ne dolaze djeca iz susjednih Općina,pa me 
zanima da li ima problema sa naplatom i kod postojećih korisnika s područja Općine Molve i zbog 
čega je došlo do značajnog smanjenja prihoda s te strane, a s druge strane troškovi su ostali odnosno 
još je i povećana rashodovna strana za 100.000 kuna. 
          Vladimir Ivančan – što se tiče naplate problema nema. Naplate su uredne, a jedan od problema 
je da djeca koja su bila u vrtiću iz susjednih općina, plaćala su skoro punu participaciju, više ne dolaze. 
Što se tiče troškova dogodilo se da je došlo do pojedinih radova i adaptacije na dijelovima vrtića.  
Cijene idu gore, a broj djece se jednim dijelom smanjio. Dječji vrtić ispunjava sve svoje obaveze i 
djeca se pozitivno usmjeravaju. Natalitet svake godine pada i djece će biti sve manje i manje, a pogon 
vrtića košta. 
          Marina Džinić -  otvorene stavke sa 31.prosincem iznose 17.072 kune, s time da sam na 
Upravnom vijeću spomenula da se dugovanja vuću još od 1998. godine koja su bila na Upravnom 
vijeću da se otpišu, ali općinsko vijeće nije dalo suglasnost za otpis duga. Na prošlom vijeću bila je i 
ekonomska cijena vrtića koja je veća u odnosu na prethodnu godinu, a iznosi 1.794,46 kuna dok je 
prije iznosila 1.697,64 kune. Također postoji odluka ako do treće rate roditelj ne plati, djete više ne 
može pohađati vrtić. Mjesećno listamo opomene koje dajemo ravnateljici i ona ih podijeli roditeljima. 
          Fosić Stjepan – postoji Odluka vijeća, tko god je dužan za djecu, koja su bila u vrtiću, kada krenu 
u srednju školu  rješavat će se problemi sa ne plaćanjem. 
          Vladimir Ivanačan – dobro je da se vodi briga o neplatišama, te dugove smo naslijedili. Cijena 
vrtića je porasla jer su cijene otišle gore. 
          Mijo Kovaček – mi imamo najvišu ekonomsku cijenu vrtića na području županije. I to je rad 
upravnoga vijeća, vi upravljate, s 1.500 došli ste do 1.800 kuna. Kako je došlo do povećanja? 
          Marijan Jaković – ja bi to prihvatio da su bile investicije, ali investicija nema. 
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          Vladimir Ivančan – ovo je 2012 godina vi govorite o porastu cijene, vi izračunajte koliko su 
cijene troškova otišle gore. Normalo je da je cijena povećana. 
           Marijan Jaković – to nije normalno, nisu ni plaće povećane, niti je bila kakva investicija i nije 
ništa poboljšano. Prve godine je načelnik prekrio vrtić i dalje ništa nije napravljeno. 
          Zdravko Ivančan – smatram da je ova rasprava otišla u krivom smjeru, a za tim nema potrebe. 
Koliko sam čuo gosp. Ivančan  vi govorite da je došlo do povečanja, meni isto nije jasno kako. Budući 
da je došlo do smanjenja broja djece normalno je da cijena raste, pa se trebamo zapitati zašto je 
smanjen broj djece i zašto je takvo stanje u Općini Molve. Trebali bi napraviti analizu i napraviti da 
bude čim bolja usluga u vrtiću. Ja sam za to da se vrtić plaća koliko mogu roditelji podnesti, ali da to 
bude socijalna mjera i da budemo ponosni da imamo takav vrtić i takvu ustanovu koja djeluje na 
području naše Općine. 
          Srećko Cenkovčan – ja nisam da bude veća cijena vrtića nego da bude čim manja za roditelje. 
          Ivan Gregurić – općina Kalinovac ima besplatan vrtić i oni izdvajaju za vrtić oko 1.200.000 kuna 
godišnje, a mi dajemo 1.800,000 kuna. Znači bez obzira što se vrtić participira mi izdvajamo više, a 
imamo lošu reklamu jer se naplaćuje od roditelja. 
          Josip Peti – koliko je zaposlenih u vrtiću u Kalinovcu, a koliko je u Molvama? Kod nas su dva 
viška. Najveće plaće zaposlenika su u vrtiću Molve. 
          Vladimir Ivančan – ti dva su zaposleni i plaćaju doprinose, a Općina Molve je s tim najmanje 
izgubila. Nemojte gledati negativno, bitno je da taj vrtić dobro funkcionira. 
           
          Budući da više nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 1. na glasovanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12 glasova „ZA“  prihvatilo 
Financijske izvještaje Dječjeg  vrtića „Pčelica“ Molve za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 
2011. godine 
 

Točka 2. 
Razmatranje i donošenje suglasnosti na Godišnje financijske izvještaje Proračuna Općine Molve za    

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine 
          Točku obrazlaže Marina Džinić 
          Marina Džinić – prvo obrazlažem izvještaj PR-RAS. Ukupni prihodi poslovanja koji su ostvareni 
za 2011 godinu iznose 17.184.950,00 kuna, od čega je renta 15.003.743,82 kn, porezi  865.944,00 kn, 
pomoći  728.668 kn, s time da su tu tekuće pomoći iz proračuna 247.391,00 kn, a to su sredstva od 
Koprivničko Križevačke županije koja smo primili za pomoći socijalno ugroženih od 13.300 kna za 
ogrjev, zatim 73.917 kn za provođenje izbornog povjerenstva i za elementarnu nepogudu od 160.174 
kn.  Ove sitne kapitalne pomoći od 907,00 kn su za potrebe civilne zaštite za čamac. Zatim su pomoći 
od ostalih subjekata unutar općeg proračuna od 333.529,00 kn, a radi se o pomoći od Fonda za 
zaštitu okoliša za Gaić i primili smo sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za program javnih 
radova. Prihodi od imovine ostvreni su u iznosu od 15.190.905,00 kn i ostali prihodi od upravnih i 
administrativnih pristojbi po posebnim propisima u iznosu od 399.433,00 kn. 
Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 12.621.629,00 kn. Baziram se na index povećanja koja su 
u odnosu na prethodnu godinu  veća  od 10 %, a to su materijal i djelove za tekuće i investicijsko 
održavanje koji su nabavljeni za održavanje javnih površina na području Općine Molve i materijal i 
djelovi za održavanje društvenih domova po projektu uređenja domova u Molve Gredama i Repašu. 
Dalje su usluge promidžbe i informiranja gdje je index povećanja 151,1 i tu imamo sklopljen ugovor 
sa Radio Koprivnicom, Radio Đurđevcom, Planmediom i Podravskim listom, te Glasom Podravine za 
provođenje propagandnih emisija i reklama koje se koriste najviše u sklopu obilježavanja dana 
Općine. Subvencije su ostvarene u iznosu od 569.428,00 kn, a odnose se na subvencije 
poljoprivrednicima za umjetno osjemenjivanje i pregled mesa na trihinelu, kamate korisnicima 
kredita iz programa Poduzetnik od 5%, kamate za kupnju junica 5%, kamate za gotovinske kredite 
fizičkih osoba 5%,  izrada glavnog projekta za izgradnju gospodarske građevine i Elaborata na temelju 
zaključka vijeća i kamate HBOR-a. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od  
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484.852,00 kn koje se daju Osnovnoj školi za redovan rad, kapitalne pomoći  odnose se na pomoć 
Osnovnoj školi za kupnju vozila u iznosu od 80.000 kn i Selskom komunalnom durštvu za kosilice i 
trimere 150.000 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirana je u iznosu od 4.841.066,00 
kn, a odnosi se na rashode za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine, kupnja 
zemljišta, kupnja poslovne zgrade u Novom Vinodolskom, asfaltiranje i modernizacije cesta, uređenje 
poslovnih zona Brzdeljeva, Molve istok, kolni ulazi u Đurđevačkoj, sekundarna kanalizacija, dio 
kanalizacije u Marijanskoj ulici, kabelska javna rasvjeta, nabava postrojenja i opreme i troškovi vezani 
za slike u Društvenom domu. Nematerijalna proizvedena imovina iznosi 59.970,00 kn obuhvaća 
ulaganja u računalne programe, prostornog uređenja i ostalu nematerijalnu imovinu odnosno izrade 
glavnih projekata, te projekata izvedenog stanja. 
Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 1.004.976,00 kn, a to su povrati kredita danih 
građanima, trgovačnim društvima i obrtnicima. 
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kučanstvima koji su realizirani u 
iznosu od 67.500,00 kn. 
Na kraju vidimo konačni rezultat gdje ukupno ostvareni prihodi iprimici Općine Molve iznose 
18.189.926,00 kn dok su ukupni rashodi i izdaci 17.530.195,00 kn. Proizlazi da je u 2011 godini Općine 
imala pozitivan rezultat poslovanja od 659.731,00 kn. Međutim moramo uzeti u obzir preneseni 
manjak iz prethodnih godina od 975.202,00 kn, koji se mora uključiti u izmjene proračuna za 2012. 
godinu, te osigurati sredstva za njegovo pokriće, pa imamo manjak od 315.471 kn. 
 U Izvještaju o Novčanom tijeku vidi se koliko je utrošeno po pojedinim vrstama rashoda. Dakle 
započeli smo sa 317.671,00 kn na računu, a na kraju razdoblja imamo 65.823,00 kn raspoloživo u 
2012 godini. 
          Mijo Kovaček otsutan od 9,50 h 
Izvještaj RAS funkcijski prati rashode prema njihovoj funkciji što znaći opće javne usluge,javni red i 
sigurnost, socijalna zaštita, zaštita okoliša,ekonomski poslovi, zdravstvo, rekreacija, kultura, religija, 
obrazovanje, a poanta je u tome da ukupni rashodi moraju biti onoliko koliko su utrošeni i moraju 
imati svoju funkciju. Ukupan iznos rashoda je 17.462.694 kn koji je ravnomjerno raspoređen po 
pojedinim funkcijama. 
Na obrazcu PR-VRIO  vide se da je bila sprovedena donacija sportske dvorane sa svom imovinom koja 
joj pripada što iznosi 11.235.743,00 kn ,a odnosi se na promjene u obujmu imovine. 
Izvještaj Obveze pokazuje stanje obveza sa 01. 10. i na kraju 31.12.2011. Obveze su s 01.10. iznosile 
682.012,00 kn od čega je Općina podmirila obveze u izvještajnom razdoblju od 2.638.259,00 kn, a 
stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.451.151,00 kn od toga je stanje dospjelih 
obveza 868.601.00 kn dok su ostale nedospjele obveze 582.550,00 kn. 
U Izvještaju Bilanca vidimo da je ukupna vrijednost imovine iznosila 96.727,459 kn gdje stanje 
imovine mora biti jednako stanju obveza i izvora sredstava. Vidi se smanjenje u odnosu na prethodnu 
godinu što je logično jer smo imali donaciju sportske dvorane školi. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Budući da više nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 2. na glasovanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“, 3 „SUZDRŽANA“  prihvatilo 
Godišnje financijske izvještaje Proračuna Općine Molve za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 
2011. godine 
 

Točka 3. 
Razmatranje i donošenje suglasnosti na Konsolidirane Financijske izvještaje Općine Molve za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine 
          Točku obrazlaže Marina Džinić 
          Marina Džinić – u ovom izvještaju radi se o tome da su prihodi poslovanja uvečani za prihode 
koje je ostvario Dječji vrtić „Pčelica“ u iznosu od 149.991,56 kn s osnove uplate smještaja djeteta u 
vrtić i rashodi koje je vrtić imao, povečani su na trećoj strani izvještaja. Kada se uzme u obzir  
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poslovanje Dječjeg vrtića i Općine Molve ispada da je konačni rezultat poslovanja iznosi  681.084,00 
kn, jer je vrtić poslovao pozitivno. 
U obrazcu RAS funkcijski  rashodi se prate prema funkcijskoj klasifikaciji, sve je isto samo je na kraju 
dodano za  Dječji vrtić „Pčelica“,a odnosi se na rashode za predškolsko obrazovanje. 
Obrazac PR-VRIO je isti, pa je  iznos isti kao i  na godišnjem financijskom izvještaju Općine.  
Bilanca je povećana za stanje imovine obveze i kapitala za onaj iznos koji ima i Bilanca dječjeg vrtića 
„Pčelica“, a ukupno iznosi 96.923,65 kn. Novčani tijek se ne popunjava kod konsolidiranih izvještaja. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 3. na glasovanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ 3 „SUZDRŽANA“  donijelo 
Konsolidirane Financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. 
godine. 
 

Točka 4. 
Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2012. godinu i projekcije za 

2013. i 2014. godinu 
          Točku obrazlaže načelnik. 
          Stjepan Fosić – predlaže stavke bez kojih se ne može nastaviti s radom. Na stranici broj dva 
imamo pismo namjene od P.Z.Virje gdje bi samo otvarali stavku od 350.000 kuna i druga je stavka za 
Novi Vinodolski gdje fali 930.000 kn, pa je dalje kupnja tzv. Mlina na početku Trg k. Tomislava i 
Konačke gdje bi se otvorila stavka od 200.000 kn, dalje je kupnja poslovne zgrade gdje je otvorena 
stavka za Poler gdje treba oko 130.000 kn, to je najosnovnije. Dalje se mora otvoriti stavka od 65.000 
kn za parkiralište kod crkve u Repašu. Dakle to su ključne stavke koje se moraju otvoriti da bi mogli 
dalje funkcionirati. Marina će vam razjasniti gdje smo sredstva umanjili da bi se otvorile nove stavke.  
          Marina Džinić – ovo su prve izmjene i dopune proračuna za 2012. godinu. Ukupni prihodi i 
primici odnosno proračun koji je donesen za 2012. godinu iznosi 18.203.000,00 kn promjena je u 
sklopu povečanja proračuna za 1.961.496,07 kn, tako da novi proračun s ovim izmjenama iznosi 
20.164.496,07 kn. Otvara se nova stavka za uređenje parkirališta kod crkve u Repašu i stavka za 
kupnju nekretnine na Trgu K. Tomislava odnosno za mlin i za P.Z.Virje, te da su ostale stavke Novi 
Vinodolski, kupnja Hale od Polera povečane. Napominjem da se otvara stavka za provedbu državnog 
referenduma s time da su ta sredstva došla iz državnog proračuna i da se otvara stavka za praćenje 
javnih radova u prvom mjesecu 2012-te godine. Da bi za ove stavke imali dovoljno novaca morali smo 
korigirati određene stavke rashoda kako bi proračun doveli u ravnotežu. Stavke koje su smanjene su 
opremanje knjižnice od 100.000 kn, sekundarna kanalizacija u Đurđevačkoj smanjuje se za 100.000 
kn, kapitalna donacija Selskom K.D za kupnju autobusa za 400.000 kn i subvencije u gospodarstvu za 
200.000 kn. 
         Šešet Vladimir prisutan od 10,07 h. 
         Mijo Kovaček prisutan od 10,07 h. 
          Stjepan Fosić – napominjem da smo te stvari morali maknuti i ništa se ne ukida. Renta je došla 
više nego je bilo planirano i dobili smo više prihoda od Ine za komunalnu naknadu, a nadam se da će 
mo prihodovati i za zauzetost prostora od Plinacra, Telekomunikacija. Bude ponovno rebalans i  niti 
jednu stavku ne izostavljamo. 
          Jaković Marijan – molim mišljenje našeg odbora oko procjene nekretnina i zemljišta koja se 
kupuju. Tko će raditi procjene i u kojem ste smjeru išli u raspravu glede kriterija kupnje nekretnina i 
zemljišta? 
          Ivan Molnar – kao i do sada, otvorila se je stavka  i sudski vještak procjeni vrijednost 
nekretnine. 
          Brankica Gregurić – što se tiče odbora za financije on je bio, ali budući da nismo dobili zapisnik 
od odbora za financije tražim da se točka 4 skine s dnevnog reda, a nisu imali o čemu ni raspravljati. 
Mi kao odbor za financije nismo dobili ni ponudu za te kupnje, koja je prednost i ako se ide u kupnju 
onda bi trebala doći ponuda na Općinsko vijeće da mi znamo što se događa, odnosno tko prodaje,  
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kolika je cijena što mi nemamo i ne vidimo. Smatram da nema nikakve pravne osnove da mi o tome 
raspravljamo. Evo na primjer kupnja PZ Virja ne znamo tko je šta ponudio, kod kupnje mlina ne  
znamo koji je to mlin i za što se kupuje, da li je to ta cijena, isto ne možemo raspravljati, dalje za 
romske obitelji smo dali, ne znamo da li imamo sredstva u proračuju za dalje, isto tako za prakiralište  
 kod crkveu Repašu mi vijećnici o tome ne znamo ništa kao ni za zemljište Budaj nemamo nikakvu 
ponudu. Mislim da su se nekad za puno manje iznose pisale zamolbe na općinsko vijeće da se o tome 
raspravlja. Za kupnju Polera npr. u zapisniku nije napisano po onome kako je bilo, piše da Jaković daje 
ovlasti načelniku ne u prvom krugu, nego da se vidi ako nema zainteresiranih za kupnju da se onda 
ide u kupnju hale, a vidim da Poler i dalje radi. Po meni ova točka nema potrebu za razmatranje i da 
se točka skine s dnevnog reda. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu.  
           Marijan Jaković – nemojmo pobrkati da nešto nije legalno i pravno, rasprava je u tijeku, točka 
se ne skida s dnevnog reda jer je dnevni red prihvaćen. Mogli smo prije glasovanje o dnevnom redu 
intervenirati , ali točka se treba završiti. Slažem se da treba definirati određene  kriterije koji se 
trebaju rukovoditi prilikom nekretnina jer su to radnje koje će se dogoditi. Nikad ne bih rekao da do 
sada nešto nije bilo pravno, jer je sve bilo javno i transparentno kod kupnji, i ne slažem se da se nešto 
ne zna. Vi kao odbor ovome vijeću možete dati svoja mišljenja, a isto tako kupnja nije do vijeća nego 
je posao načelnika i mi vijćnici nemamo pravo odlučivati za koliko će se što kupiti, ali imamo pravo do 
besvjesti određivati kriterije, raspravljati da li to treba, namjenu itd.  Ne možemo se miješati u 
financije. U redu je da se točka otvori i da Odbor raspravlja o pojedinim kupnjama. Mi sada govorimo 
o stavki da se ona otvori i da bi načelnik mogao ući u kupnju. 
          Brankica Gregurić – da li ste i dobili ponudu za tu kupnju? 
          Jaković Marijan – ne jer kupnje nema , načelnik ne može ulaziti u kupnju ako se ne otvori stavka 
i ako na njoj nema novaca. 
          Brankica Gregurić – mi smo imali odbor za financije da li je taj zapisnik došao na vijeće, o čemu 
mi raspravljamo, mi možemo imati sto odbora ali bez koristi jer se to ne čuje na vijeću. Ne možemo 
raspravljati o nečemu ako nismo dobili dokumenta i zašto smo tu došli ako načelnik određuje što će 
se kupiti i kamo će se potrošiti. Ja tu neću sudjelovati i krivično odgovarati, to je moj stav. 
          Jaković Marijan – da li ste vi meni rekli da imate odbor,  vi imate poslovnik i znate tko saziva 
odbor. O kakvoj odgovornosti vi pričate, ova je točka legalna i zakonita, obor nema veze sa ovim, on 
daje svoje mišljenje. Odbor nema veća prava nego vijeće. Izmjene proračuna su najlegalnija stvar. Za 
kazneno djelo odgovara načelnik. Svi imaju pravo mišljenja i na kraju će se glasovati o tome, sa ili bez 
Odbora. 
          Srećko Cenkovčan – ja sam za to da da Općina postane vlasnik ključnih nekretnina koje su na 
području Općine Molve i da se s time na neki način poboljša broj zaposlenih na našem području. Bolje 
to nego da nam uleti neka fizička ili pravna osoba i  otkupi to zemljište ili objekt pa da diktira svoje 
uvjete tko će raditi i šta će se raditi. Pitao bih vezano uz subvencije trgovačkim društvima, 
poljoprivrednicima i obrtnicima, skinuto je 200.000 kn sa stavke, planiraju li se ta sredstva vratiti kod 
sljedećih izmjena. 
          Stjepan Fosić – odgovara na pitanje vijećnika da je bilo za subvencije 400.000 kn smanjeno je na 
200.000 jer je bilo potrošeno 190.000 kn gdje je stavka otvorena rebalansom će se podignuti i ništa 
nećemo ukidati. Odgovaram i gđi. Gregurić vezano za parkiralište u Repašu. To je bio gotov čin, došao 
je k meni župnik što napraviti. Morali smo otvoriti stavku i platiti ja nisam naručio ni sudjelovao u 
tome. Što se tiče kupnje Budaja, velečasni želi graditi pastoralni centar, a nema javnog puta pa smo 
kupili zemljište od Budaja jer  bez toga se ne može projektirati. Nisam ništa napravio na svoju ruku i 
ni jedna stavka nije plaćena koju vi niste izglasali. 
          Zdravko Ivančan – smatram da je ovo predlaganje načelnika sasvim legitimno, ali isto tako 
smatram da je to podržavanje ,odnosno predizborna obećanja, koja su bila, te se trebaju izvršiti i  to 
kroz ove izmjene izvršava. Na ovakav način se omalovažava rad vijeća kao tijela Općine Molve jer smo 
imali prije četiri mjeseca nekoliko burnih rasprava oko donošenja proračuna za 2012. godinu gdje su 
se određeni vijećnici borili da se otvore određene stavke tipa kupnja autobusa i nadogradnja  
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knjižnice. Kod kupnje Polera mi smo isto pomogli, ali nisam bio za takav način odnosno da se ide na 
bezuvjetno trošenje novaca odmah nego što povoljnije za Općinu Molve, ali očito ide ovakav modus  
plaćanja ,vjerojatno se otkupljiva tuđi dug. Budući da je proračun za 1.900.000,00 kn više novaca koji 
se planira u proračunu za 2012 godinu, smatram da se gospodarstvu pomogne na direktan način 
odnosno da se povećaju  sredstva, a ne da se smanje za 200.000 kuna umjesto da se ide na obečanja i 
kupovanja vječničkih glasova. 
          Marijan Jaković – tu se još ništa ne događa, ako će se kupovati načelnik će tu točku staviti na 
vijeće. On to ne može kupiti bez suglasnosti općinskog vijeća. Sve je potpuno ispravno na koji način 
vijeće ide. 
          Zdravko Ivančan – velite da daje vijeće suglasnost, mi nismo dali da se Poler kupi za  
1.430,000,00 nego smo dali da se ide na drugi ili treći krug od 700,000 kn. Donijeli smo 300.000 kuna 
za prvi krug proračuna, ali nismo se poslije razgovarali i načelnik je napravio mimo vijeća. 
          Stjepan Fosić – nisam napravio ništa, bio je javni natječaj gdjeje Vlado napravio natječaj. Nama 
se žuri da nešto napravimo, vrijednost je i to je naše. Dalje su Ključeci i Konačka gdje je na pola zavoja 
privatna imovina i nemamo stazu.  Radimo za dobrobit sela i sve što se radi radi se po proračunu. Vi 
glasate protiv toga. 
          Zdravko Ivančan – rekli ste da kupujete stazu protiv čega nisam zna se kolika je cijena m2 i neka 
se tako i plati. 
          Marijan Jaković – pita Šešet Vladimira da li je radio javnu nabavu za kupnju Polera i da li smo 
mogli ići u drugi krug. 
          Vladimir Šešet – pripremali smo dokumentaciju da se javimo na natječaj, a Hrvatski zavod za 
zapošljavanje je provodio javnu nabavu ne mi. Tomislav mi je objasnio da cijena ne može pasti ispod 
50% vrijednosti prvoga kruga. Ona je pala u drugom krugu oko 150.000 kn. Tako su nam rekli u 
Zavodu za zapošljavanje odnosno da u trećem krugu ne može pasti cijena više od 150.000 kn jer su 
takvi njihovi kriteriji. 
          Stjepan Fosić -  o tome smo raspravljali sa pravnikom i nismo znali kakve namjere ima Poler što 
znači da smo štedjeli na sebi .  
          Vladimir Ivančan – ovo je rebalans proračuna s nekim stvarima se slažem s nekima ne. Ne 
slažem se sa ovih 200.000 kuna za gospodarstvo što je skinuto, a ako se stavka bude vratila 
rebalansom onda je u redu. Nekada je za ovu zgradu gdje je galerija bilo pregovora u kojima sam i ja 
sudjelovao, da se izmjesti vlasnik i spoji  se galerijski prostor. To se je otezalo pet godina. Ovaj prostor 
koji se sada nudi je neadekvatan i šteta je za njega, slažem se da se kupi i sagradi staza, međutim 
problem je cijena. Mi kao Odbor nismo protiv toga da se bilo šta kupi, ali da to bude po prihvatljivoj 
cijeni  u korist Općine Molve, da ima što manje troškova.  
          Marijan Jaković – prilikom kupnje načelnik ima proceduru i nije on taj koji određuje cijenu. Sve 
ide po zakonskoj proceduri. Pitanje je da li treba procjena poezne uprave ili sudskog vještaka. 
          Zdravko Ivančan – konkretno me zanima Novi vinodolski promjena sa  2.500.000 
00 kn na 3.430.000,00 kn? 
          Marina Džinić – mi smo prošle godine imali u proračunu 2.070.000,00 kn za kupnju zgrade u 
Novom Vinodolskom, međutim ove godine imamo 2.500.000,00 kn i povečavamo 930,000 kn s novim 
planom da bi mogli isplatiti do kraja vrijednost nekretnine . S time da smo platili porez i odvjetničke 
troškove. Po ugovoru  ove godine moramo isplatiti razliku do kraja i zato ova stavka ide na povečanje. 
Trebalo se je povečati prošle godine s izmjenama ova stavka,ali nismo imali dovoljno novaca u 
rebalansu i nije se išlo na isplaćivanje pa ova razlika tereti proračun za 2012. 
          Marijan Jaković – mi moramo shvatiti da nismo ti koji o novcu odlučuju. Odluku da li će se 
zadruga kupiti ili ne nije ovoga vijeća, izvršna je vlast izvršna i to je njihova stvar odnosno načelnika i 
njegovih službi. Naša je odluka procjene da li prihvaćamo procjenu sudskog vještaka ili porezne 
uprave. 
          Zdravko Ivančan – nije istina da načelnik odlučuje o kupnji, on ne može kupovati iznad 70.000 
kn sa općinskim sredstvima. Mi dajemo suglasnost da se nešto kupi kao i na iznos koji to bio. Mi 
otvaramo stavku za kupnju i dajemo načelniku dodatnu odluku da on to kupi. 
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          Marijan  Jaković – on ima sudskog vještaka, ali treba najmanje tri procjenitelja. 
         Stjepan Fosić – PZ virje je poslalo pismo namjene na kojom je navela iznos od 1.000,000,00 kn. 
Nisam na to pristao i tražio sam sudskog vještaka koji je napravio procjenu na 800.000 kn. Zadruga je 
u poteškoćama i želi prodati zgradu, a ja smatram da Molve to mora kupiti. Koja to bude cijena ne 
znam. Ove godine nemamo s čime to kupiti, ali bi bilo žalosno da dođe Rok preuzme pekaru i naseli 
se u centar. 
          Zdravko Ivančan- sada sve kupujemo i treba nam sve što je bilo naše, kupovali smo društvene 
domove Molve Grede i Repaš. Sportsku dvoranu smo sami napravili i sada smo je se riješili jer nam to 
u centru ne treba jer nam je ta imovina trošak, sada kupujemo nešto drugo što smo nekad nekome 
već dali. Bojim se da će se povjest ponoviti za 10-20 godina i opet će mo od Ministarstva kupovati 
zgradu koju smo mi radili.  
          Stjepan Fosić – sportska dvorana je data školi, a ministarstvo plaća troškove, otvorena su dva 
radna mjesta. Općina  Molve ima godišnje skoro 2.000,000,00 kn održavanje. 
           
          Budući da više nije bilo pitanja vezanih uz izmjene i dopune proračuna Općine Molve predsjednik 
vijeća daje točku 4. na glasovanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 4 „SUZDRŽANA“ donijelo suglasnost na 
Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu  
 

Točka 5.1. 
Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama i dopunama 

Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2012. godini 
          
          Točku obrazlaže Marina Džinić. 
          Marina Džinić – u izmjenama programa u socijalnoj skrbi u točki IV. stavku 1. brojka 751.000,00 
zamjenjuje se brojkom  791.000,00. U istoj točki, podtočki 8. Brojka 80.000 kn zamjenjuje se brojkom 
120.000 kn. Odnosi se na stambeno zbrinjavanje romskih obitelji. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
        Zdravko Ivančan, Marijan Ivančan  otsutni prilikom glasovanja. 
          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je prihvatilo 
PROGRAM javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2012. godini 
 

Točka 5.2. 
Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama i dopunama 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 
2012. godini 

          Točku obrazlaže Vladimir Šešet. 
          Vladimir Šešet – u programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Molve u 2012 godini, u točki III. točki 1. Iza podtočke 1.2. dodaje se nova podtočka 1.3. koja 
glasi Gradnja parkirališta kod crkve u Repašu u iznosu od 65.000 kn. 
          Mijo Kovaček napušta sjednicu od 10,59 h. 
         Zdravko Ivančan otsutan od 10,59 h 
         Ivančan Marijan otsutan od 10,59 h 
        Ivančan Vladimir otsutan os 11,00 h 
          Stjepan Fosić – rekao bih da se nastavljaju Ključeci i Konačka kantalaberi ,niskonaponska mreža, 
nastavlja se u Marijanskoj kolni ulazi, u Đurđevačkoj kanalizacija. Imamo stavku i za Medvrti i pomalo 
će se krenuti sa poslovima i u Repašu oko cesta. Pripremaju se troškovnici i suglasnosti. Nadamo se 
za deset dana da će krenuti kolni ulazi u Ključeci i Konačka, plinski priključci u M.P.Miškine i Petra 
Preradovića. 
           Predsjednik vijeća otvara raspravu.  
          Budući da više nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 5.2. na glasanje. 
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          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“  donijelo 
PROGRAM o dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Molve u 2012. Godini 

 
 

Točka 5.3. 
Razmatranje i donošenje Plana  

o izmjeni Plana gradnje vodinih građevina na području Općine Molve u 2012. godini 
          Točku obrazleže Vladimir Šešet  
          Vladimir Šešet – u planu gradnje vodnih građevina gradnja sekundarne kanalizacije u 
Đurđevačkoj ulici smanjuje se sa 300.000 kn na 200.000 kn. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
         Budući da više nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 5.3. na glasanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“  donijelo 
PLAN o izmjeni Plana gradnje vodnih građevina na području Općine Molve u 2012. godini 
 
 

Točka 6. 
Razmatranje i donošenje Izmjena Plana nabave za 2012. godinu 

          Točku obrazlaže Vladimir Šešet. 
          Vladimir Ivančan prisutan 
         Marijan Ivančan prisutan 
         Vladimir Šešet – kada se mijenja stavka u proračunu vezano za investicije mijenja se i plan 
nabave. Stavka se smanjuje za 100.000 kuna i mi moramo pratiti taj plan investicija sa proračunom 
Općine Molve koji šaljemo u Županiju. 
          Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 6. na glasovanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 10 glasova „ZA“  donijelo 
Izmjene plana nabave za 2012. godinu  
 

Točka 7. 
Razmatranje i donošenje zaključka 

 
Točka 7.1. 

Izvješća  o radu načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2011. godine 
          Točku obrazleže načelnik. 
          Stjepan Fosić – sredstva su došla i potrošena po stavkama ,a krajem godine se je poravnalo. 
Marina je sve obrazložila o stavkama i pročitala. Poslovali smo pozitivno i došli smo do kraja sa 
minusom koji se je vukao par godina. Ako kome šta nije jasno neka pita mene ili Marinu. 
          Predsjednik otvara raspravu 
          Ivan Gregurić – pitao bih  vezano za projekt mlin na Dravi. Ja sm par puta diskutirao, pošto sam 
se informirao da je na onom području teško dobiti dozvolu za gradnju. Vidim da je pokrenuta 
narudžba za izgradnju projektne dokumentacije, na kojem mjestu?  A Bistra je već vršila i pripremu 
terena na tom mjestu. Tamo se mlin na dravi ne može raditi. Potrebno je najmanje deset dozvola 
koje ne možete dobiti. 
          Marijan Jaković – ja se s vama slažem vi ste u pravu. Vi ste tijelo izvršne vlasti i nama predlažete 
gradnju. Vi svaki dan imate vremena o tome raspravljati. 
          Stjepan Fosić – odgovara da to nije istina, istina je da treba prostorni plan koji je rješen, rješeno 
je s hrvatskim vodama  tri hektra, dato je projektiranje sa izmjenama. Mlin će biti i već smo dobili 
pismo da li će nam pokloniti ili dati koncesijom zemljište tri hektra. Pristanište neće biti na matici 
Drave nego unutra. Projekti su prihvaćeni , u dogovorima smo gdje nam pomažu i zeleni. Taj projekat 
traje dvije tri godine ako koga što zanima može vam Šešet razjasniti. 
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          Vladimir Šešet – radi se na izmjeni idejnog projekta da Mlin bude unutar, a ne na matici. Radi se 
ekološka mreža koja se mora dostaviti uz idejni projekt. Kada idejni projekt bude gotov tražit će mo 
uvjete, svi će zahtjevati uvjete gradnje od Ministarstva zaštite okoliša, a mi će mo to ispoštovati i 
vidjeti da li će se moći nešto napraviti. Pravit će se od drva, a Ministarstvo zaštite i Ministarstvo 
prostornog uređenja će nam reć kako to napraviti. Nakon toga se radi glavni projekt koji ide brže 
kada se sve usaglasi sa uvjetima gradnje. Tada se glavni projekt šalje svima na usklađenje sa 
posebnim uvjetima što traje osam dana i nakon toga se dobiva rješenje za gradnju. 
          Budući da više nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 7.1. na glasovanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 10 glasova „ZA“  donijelo 
ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Molve za razdoblje od 1. Srpnja 
do 31.prosinca 2011. godine  
     

Točka 7.2 
Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2011. godini 
          Točku obrazlaže Vldimir Šešet. 
          Vladimir Šešet – radilo se na kolnim ulazima parne strane Đurđevačke ulice, radili su se prekopi 
gradnje sekundarne kanalizacije sa mogučnošću da se ostave otvorene cijevi ako se netko misli 
priključiti, na neparnoj strani Ključeci i Konačke. Radila se dio glavne kanalizacije u Marijanskoj ulici 
gdje smo odustali od sifonskog prijelaza koji bi bio dodatna investicija, s time da će mo s izmjenama 
prostornog plana raditi troslojnu jamu koju za sada ne možemo raditi, također smo radili asfaltiranje 
odvojaka prema crkvi, radila se električna mreža za podzemni ulaz kabla u M.P.Miškine i temelje za 
rasvjetne stupove u P.Preradovića i M. P.Miškine, a do ljeta će mo vjerojatno dobiti dozvolu da 
možemo ići kopati kabelsku javnu rasvjetu, ali bez temelja i kantalabera jer su već nabavljeni. 
Geodetske podloge su se radile za navedene ulice. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
         Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 7.2. na glasanje  
          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 10 glasova „ZA“ donijelo 
ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Molve u 2011. godini 
 

Točka 7.3. 
 Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 

2011. godini 
 

          Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 7.3. na glasovanje 
          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 10 glasova „ZA“, 2 „OTSUTNA“ donijelo 
ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne ivfrastrukture na 
području Općine Molve u 2011. godini 
 
 

 Točka 7.4. 
Izvješća o korištenju sredava proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za 2011. godinu za 

razdoblje srpanj-prosinac 2011. godine 
          Točku obrazlaže Marina Džinić. 
          Marina Džinić – radi se o tome da za ovo razdoblje u 2011. godini nije bilo korištenja sredstava 
proračunske zalihe koja su bila osigurana u Proračunu. Mogu se nadovezati da u prvom razdoblju 
odnosno od 01.01.-30.06.2011. nije bilo korištenja sredstava. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
         Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 7.4. na glasanje  
         Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 10 glasova „ZA“  donijelo 
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ZAKLJUČAK  o usvajanju Izvješća o korištenju srdstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve 
za 2011. godinu za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2011. godine 
 

Točka 8. 
Pitanja vijećnika 

          Srećko Cenkovčan – pita za sredstva koja su osigurana za prijevoz učenika prema Hnosu. U 
proračunu je osigurano 80.000 kuna. Zašto su djeca platila punu cijenu izleta i o čemu se tu radi ?  
          Fosić Stjepan – odgovara da sredstva jesu osigurana, ali taj izlet nije bio u programu škole.  Taj 
izlet je bio na inicijativu roditelja, a Općina plaća samo izlete koji su u školskom programu. 
          Ivan Gregurić – kada se je pokrenuo  projekt Mlin na dravi Vlado i ja smo bili u Splitu na 
promociji. Do nas je bio štand Općine Martin na Muri koji su taj Mlin napravili. Interesirao sam se koji 
su to uvjeti koje Općina mora zadovoljiti da bi se takav mlin napravio. Dobio sam odgovor da je 
obavezna izrada prostornog plana za područje rijeke Drave što nema veze sa ovim prostornim 
planom, zaštičeni regionalni park natura područja, ekološka mreža Republike Hrvatske, rudarska 
koncesija, studij za zahvat u zaštićenom području, naš prostorni plan uskladiti sa županijskim 
prostornim planom što nema šanse da Županija mijenja svoj prostorni plan, oni su ga mijenjali 2001 
zbog toga što mi želimo nešto u tom dijelu raditi. Na kraju piše prostora za suradnju,savjete i upute 
gotovo da i nema u ni jednoj instituciji, a preporuke i savjeti jednih se kose sa preporukama i 
uvjetima drugih. Znači tvrdin da nema šanse da zakopaš lopatu jer vlasništvo nad zemljištem ne znači 
da se može nešto na njemu raditi. 
          Vladimir Šešet – njihov je mlin baš na rijeci naš neće biti, već će biti odvojen od matice i bit će u 
rukavcu. Vidjet će mo koje ćemo uvjete dobiti, sve to vodi gđa. Elizabeta iz Ureda državne uprave 
koja isto nije upoznata s time, a ne znači da nije moguće napraviti. Sve će se vidjeti. 
          Stjepan Fosić – podijelio sam svima pismo namjere za mljekaru, bio sam prije dva dana u Donjoj 
Stubici u firmi koja se time bavi, oni u svojoj hali imaju liniju za pasteriziranje i punjenje mlijeka. Imaju 
drugu halu kompenziranu od Tehnobetona 20x100 m i traže da budemo partner. Ponudit će mo 
zemljište Prostornim planom pri pročistaču, spremni su uložiti 3.000,000,00 eura, a mi smo dali 
prijedlog da budemo partner, damo zemljište, ogradimo i napravimo jedan dio betonske podloge. 
Općina ne želi imati posla s tom firmom oni imaju tržište i kapital. Imaju 150 ljudi zaposlenih, a treba 
im dnevno 50 tisuća litara mlijeka i spremni su ga preuzimati od svih. Spremni su na suradnju i 
partnerstvo. Nadam se da će vijeće prihvatiti ako bude sve u redu. 
           
           Budući da nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik vijeća zatvara sjednicu u 11,35 sati. 
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