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Z A P I S N I K 
s 53. Sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 24. srpnja 2012. godine 
 

          Sjednica je održana u zgradi Društvenog doma Općine Molve, Trg kralja Tomislava, u Sali za 
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/12-01/05, URBROJ: 2137/17-12-1 od 19. srpnja 
2012. godine. 
          Sjednicu je u 9,00 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. Martin Kovačić, potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Molve, 
         11. Srećko  Cenkovčan, 
         12. Marijan Ivančan,   
         13. Josip Cenkovčan. 
 
          Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni 
          1. Ivan Gregurić, zamjenik načelnika, 
          2. Danijela Plemenčić, kao zapisničar. 
 
         Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 53. sjednice Općinskog vijeća 
nazočno 13 članova Općinskog vijeća, te vijeće može pravovaljano odlučivati. 
          Predsjednik općinskog vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 52. sjednice općinskog 
vijeća. 
          Zapisnik s 52. Sjednice općinskog vijeća usvojen je jednoglasno. 
          Predsjednik općinskog vijeća upitao je želi li tko od vijećnika dati dopunu dnevnog reda.  
 
          Mijo Kovaček ispred kluba vijećnika HSS-a daje dopunu dnevnog reda sa točkom koja glasi: 

Rasprava i donošenje zaključka o prijedlogu za pomoć poljoprivrednicima s područja Općine Molve za 

ublažavanje posljedica od suše u 2012. godini. 

          Brankica Gregurić predlaže nadopunu dnevnog reda s točkom koja glasi: Rasprava o  

Nogometnom klubu Mladost Molve. 

         Dosadašnja točka 4. Dnevnog reda postaje točka 6. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 
 
         Predložene izmjene i dopune dnovnog reda prihvaćene su jednoglasno. 
 
         Predsjednik općinskog vijeća predložio je slijedeći 
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DNEVNI RED 
1. Razmatranje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na 

području Općine Molve, 

2. Razmatranje i donošenje Zaključka o odobravanju sredstava za sufinanciranje kamate obiteljskim 

poljoprivrednim gospodarstvima s područja Općine Molve uključenim u Operativne programe 

razvitka govedarske i svinjogojske proizvodnje po kreditu od HBOR-a, 

3. Rasprava o dodjeli javnih priznanja povodom dana Općine Molve za dan 12. Kolovoz 2012. godine,  

4. Rasprava i donošenje Zaključka o odobravanju pomoći poljoprivrednicima s područja Općine Molve 

za ublažavanje posljedica od suše u 2012. godini, 

5. Rasprava o Nogometnom klubu Mladost Molve, 

6. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

Točka 1. 
Razmatranje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na 

području Općine Molve 
 

Predsjdenik vijeća otvara raspravu. 
          Srećko Cenkovčan -  navodi da bi se trebala ova odluka usporediti sa starom da bi znali o čemu 
se radi, koje su rezlike kako bi se moglo usporediti. 
          Marijan Jaković – obrazložio je da su razlike u točkama 3, 6, 7, 8, 10 i 28. Ovo je sve za 
raspravu,a  mi smo daleko  od odluke, budući da nam nitko ne može obrazložiti. Druge općine bi to 
morale prije prihvatiti pa bi onda vidjeli u kojem smjeru idemo. 
          Srećko Cenkovčan – čitajući ovu Odluku došao sam do zaključka da će nas Zakon prisiliti na to 
da se priključimo na vodovod.  Isto tako mislim da su gospodarstva koja se bave poljorivredom u 
dosta teškom položaju, jer ovise o dobroj volji distributera odnosno da li će ih htjeti prikopčati ili ne. 
Trebalo bi se poduzetnicima i poljoprivrednicima pomoći da se priključe, a ne da ovise o distributeru. 
          Marijan Jaković – nije problem voda, već ono što slijedi iza vode, a to je kanalizacijska mreža i 
cijena po kojoj se plaća  održavanje kanalizacijske mreže, a mi to nemamo definirano. Ovo je došlo na 
prvo čitanje i mi ne možemo donijeti nikakvu Odluku o nečemu što neznamo.  Ja osobno trpim i 
materijalnu i financijsku štetu jer načelnik i zamjenik ne žele ili su nesposobni te stvari rješavati. 
Također ne mogu dobiti građevnu dozvolu i pristupiti gradnji iz razloga jer nemam priključka na 
vodovodnu mrežu jer nema stvorenih uvjeta za priključenje. To je jedan primjer. Ovaj problem se već 
tri godine rješava što smatram nesposobnošću ove vlasti i ne znam kako će se to riješiti. Ovaj 
dokument je došao od Komunalija da ga mi usvojimo kako oni žele. 
          Molnar Ivan – Komunalije su se rukovodile sa Zakonom o javnoj vodoopskrbi, a grad Đurđevac 
je dobio da se do kraja godine moraju svi priključiti.  
          Mijo Kovaček -  zakon o vodnom gospodarstvu govori gdje je izgrađena vodovodna mreža,a 
korisnici stambenoga prostora, odnosno ljudi koji tu žive, dužni su se priključiti na tu komunalnu 
infrastrukturu. On ne mora koristiti vodu, ali se je dužan priključiti jer je to zakonska obaveza. 
          Zdravko Ivančan -  Molnar je spomenuo da se svi budu morali priključiti na javnu vodoopskrbu, 
što je neizvedivo u Molvama jer dvije trećine kućanstava nemaju građevinske dozvole. Trebali bi 
napraviti drugi modus na nivou države. Koliko ja vidim mi Komunalije ne obvezujemo s ničim, a 
djemo im sve. Mogli bi ih obvezati nekakvom odlukom, tako da oni održavaju i da ulože u nešto ako 
žele distribuirati vodu, a ne da dobiju sve na gotovo. Ovo je komplicirana stvar za cijelo selo i 
mještane. 
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          Marijan Jaković – u članku 6. postoji mogučnost, ne načelnika nego općinskoga vijeća, da se  
određene obveznike pravne i fizičke osobe mogu osloboditi od priključenja. 
          Srećko Cenkovčan – za ovakvu odluku ja svoj glas neću dati zbog članka 6.  koji nije definiran 
kao i članka 10. 
          Mijo Kovaček – budući da mi i do sada imamo Odluku o uvjetima za priključenje na javnu 
vodoopskrbu, ova je usklađena sa Zakonom o vodama i vodnom gospodarstvu i sa ustanovom koja je 
javni isporučitelj vodnih usluga, što su na našem području Komunalije d.o.o. Đurđevac. Tehnički 
uvjeti priključenja su i sada važeći, odnosno da se ne može na javnu vodoopskrbu priključiti  objekt 
koji nije legaliziran prostorom, na način da on ima građevnu dozvolu ili potvrdu sudskog vještaka da 
je građevina izgrađena prije 1968. godine na temelju čega Komulanije mogu priključiti građevinu na 
javne komunalne usluge. U našoj staroj Odluci stoji da je cijena priključka za korisnika 1.000 kuna što 
nije veliki izdatak, a kad je polagan sekundarni vod u Molvama uvedeni su i priključci u dvorište 
svakog domaćinstva sa završnim ventilom. Znači mogu se svi priključiti da se ne dira na vanjskoj 
površini.  Predlažem da u članku 22. vijeće raspravlja o visini naknade za priključenje za ovaj drugi dio 
cijene priključka koji naplačuju Komunalije. Općina je iz proračuna napravila sustav vodoopskrbe i 
sada jednim dijelom korisnici participiraju u tom trošku, ja predlažem da to bude 1.000 kuna, a ne 
1.900. 
          Zdravko Ivančan –tih 1.900 kuna ne ide više Općini nego Komunalijama po novoj Odluci. 
          Marijan Ivančan – kada sve Općine to prihvate bude prošlo godinu dana tako da imamo 
vremena.  Ja u potpunosti tražim da se članak 25. briše jer je neravnopravan i mislim da na taj način 
stavlja u neravnopravan položaj pravne i fizičke osobe. On govori da se građevine koje su vlasništvu ili 
suvlasništvu Općine Molve u potpunosti oslobode što nije pravično. 
          Zdravko Ivančan – po toj Odluci načelnik može osloboditi cijelu Općinu. Tako možemo pomoći 
našim ljudima. 
          Marijan Jaković – viječnici su dali svoje prijedloge neka ih načelnik na drugom čitanju usvoji. Ja 
nemam ništa protiv tih prijedloga. Mi možemo glasovati ali ne prihvatiti ovu Odluku ili primiti na 
znanje. 
          Ivan Gregurić – ova Odluka se donosi da se svi moraju priključiti. 
          Zdravko Ivančan – ja sam za to da se ljudima pomogne i da im se omogući da to bude 
besplatno. Ili možemo na jesen donjeti odluku da kućanstvima koja će se priključiti sufinanciramo 
troškove.  
          Mijo Kovaček – nemamo pročelnika koji bi obrazložio Odluku, nema načelnika koji bi obrazložio 
za što se donosi ta odluka, koje su promjene u odnosu na dosadašnju Odluku i zašto se mora donijeti. 
Trošimo vrijeme. 
          Marijan Jaković odsutan od 9,45 sati. 
          Ivan Gregurić – neka se točka pripremi na odgovarajući naćin za sljedeću sjednicu. 
 
           Općinsko vijeće Općine Molve je  razmotrilo i primilo na znanje  Odluku o priključenju na 
komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Molve. 
 

Točka 2. 
Razmatranje i donošenje Zaključka o odobravanju sredstava za sufinanciranje kamate obiteljskim 

poljoprivrednim gospodarstvima s područja Općine Molve uključenim u Operativne programe 

razvitka govedarske i svinjogojske proizvodnje po kreditu od HBOR-a 

Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća daje točku na raspravu. 
 
          Marijan Ivančan – ovo je vezano na neki način sa prijedlogom HSS-a. Predlažem da se raspiše 
javni natječaj vezano uz ovu Odluku i da se jave svi zainteresirani koji žele pomoć, jer su svi 
poljoprivrednici u lošoj situaciji.   
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          Ivan Gregurić – za ovih 2% su predviđena sredstva u proračunu, a radi se o četiri, odnosno pet 
poljoprivrednika, a to su Marijan Jaković, Drago Molnar, Siniša Frančić, Ivan Krznarić i Senjan Zlatko. 
Ja sam prvu godinu za njih sakupljao podatke i radi se otprilike o 240.000 kuna godišnje, a mislim, 
kako je i gdin. Ivančan rekao, da ima još poljoprivrednika koji su podigli kredite, a tu su ciljano samo 
oni iz programa HBOR-a. 
          Zdravko Ivančan – podržavam ovu Odluku da se pomogne i ostalim obrtnicima na način koji je 
prikladan i kojeg je moguće sprovesti. Konkretno ima Odluka koju smo donijeli prije godinu i pol da se 
sufinancira kamata na kredite sa 6%, gdje je načelnik odbio određene ljude, a određenim ljudima je 
dao samo za jednu godinu, a za ostale nije. Konkretno radi se o knjigovodstvenom servisu Hodić koji 
su dobili za jednu godinu,a za ostale nema niti odluke ni rješenja i ne znam zašto ne dobivaju. Htio bih 
da nečelniku damo naputak da im se pomogne i da im se ispuni ta Odluka po kojoj su ostvarili pravo 
na 6%. Isto tako smatram da ovo što smo predložili ispred kluba, da svim mještanima izađemo u 
susret jer su došla teška vremena. 
          Brankica Gregurić – ja sam isto da se svima pomogne, a ne samo određenima jer su svi u teškoj 
situaciji.  
          Mijo Kovaček – podržavam donošenje ovog zaključka da se stvarno ljudima pomogne, i 
predlažem da se pomogne s ovih 2%. Samo ne znam da li svi korisnici kredita koji su uključeni  u ovaj 
operativni program govedarske i svinjogojske proizvodnje koji ide preko programa HBOR-a vraćaju 
kredit ili su reprogramirali svoje kreditne obaveze. 
          Ivan Molnar – Općina sufinancira kada joj HBOR pošalje listu o uplati, odnosno izračunu za šest 
mjeseci i to je sigurno, jer ako ne plaća kredita nema ni subvencije. 
          Zdravko Ivančan – lani načelnik nije Siniši Frančiću  htio isplatiti pomoć jer je on platio 
početkom godine, ja sam za to da se i njemu sada isplati retroaktivno i za prošlu i za ovu godinu. Neka 
se donese Odluka i za to. 
          Marijan Jaković prisutan od 9,57. 
           Ivan Gregurić – načelnik mora ispoštovati članak II. Odluke. 
 
          Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 2. na glasovanje. 
          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 13 glasova „ZA“ donijelo 
ZAKLJUČAK o odobravanju sredstava za sufinanciranje kamate obiteljskim poljoprivrednim 
gospodarstvima s područja Općine Molve uključenim u Operativne programe razvitka govedarske i 
svinjogojske proizvodnje po kreditu od HBOR-a 
 

Točka 3. 
Rasprava o dodjeli javnih priznanja povodom dana Općine Molve za dan 12. kolovoz 2012. godine 

 
          Marijan Jaković – pozivnice su poslane, dakle 12. kolovoza bude svečana sjednica povodom 
dana Općine Molve. Prvo je misa nakon koje je sjednica.  
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
          Marijan Ivančan – mislim da bi trebali, na temelju odredbi Statuta, napraviti pravilnik, kako, 
gdje i kada se nagrađuje. Tada bi bilo lakše donositi prijedloge i treba se prije svega raspisati natječaj. 
Predlažem da se izradi taj pravilnik pa bi se koncem godine donio, jer je sada kasno. 
          Mijo Kovaček – općinsko vijeće Općine Molve donosi odluku o dodjeli  javna priznanja, njihov 
izgled i oblike, kriterije i postupak njihove dodjele, te tijela koja provode postupak za dodjelu 
priznanja. Ali ovaj postupak koji slijedi od objave javnog poziva, od povjerenstva koje daje prijedlog 
vijeću da izvrši glasovanje,  tek tada se ide u dodjelu. 
          Marijan Jaković – u pet dana se sve riješi ali ja to ne želim. Mi u ovoj Općini mamo 28 
zaposlenih koji imaju plaću. Mi možemo osnovati odbor koji će to raspisati, staviti na internet i u roku 
pet dana se to sve napravi. Ali zašto mi kao vijećnici moramo raditi ako ima zaposlenih ljudi . Vi 
predložite koga želite. 
          Srećko Cenkovčan – učiteljica Mirela Paša je postigla uspjeh sa svojom ekipom na državnoj 
smotri, pa naši pioniri su osvojili prvo mjesto na nivou županije. 
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          Martin Kovačić – ne slažem se sa prijedogom od Srećka, neka udruge same biraju tko je 
zaslužan. Ne stignu se napraviti priznanja tako da više ne raspravljamo o toj točci. 
 
          Nakon sudjelovanja svih vijećnika u raspravi o dodjeli  javnih priznanja povodom dana Općine 
Molve, predsjednik vijeća zatvara raspravu. 
          

Točka 4. 
Rasprava i donošenje Zaključka o odobravanju pomoći poljoprivrednicima s područja Općine Molve 

za ublažavanje posljedica od suše u 2012. godini 

          Prijedlog je vijećnika HSS-a obrazlaže Zdravko Ivančan. 

          Zdravko Ivančan -  klub vijećnika HSS-a predlaže da se pomogne svim poljoprivrednim 
proizvođačima s područja Općine Molve, odnosno da se danas donese Odluka, nađu se sredstva i 
isplati  bespovratna pomoć, a razloge ne treba previše objašnjavati. 
          Marijan Jaković – ja se u potpunosti slažem, znači trebamo  izmjenama proračuna osigurati 
sredstva da bi načelnik mogao na neki način tu pomoć u okviru ovog prijedloga sprovesti. 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
           Zdravko Ivančan – to do 30.09. treba biti isplaćeno, ako ne bude isplaćeno do tada više se neće 
ni moći, odnosno ne bude se smjelo što znam pouzdano.  
          Ivan Gregurić – da li se zna koliko je hektara na području Općine? 
          Zdravko Ivančan – tisuću hektara. 
          Marijan Jaković – načelnik je obečao da bi ova banka koja je u Molvama, trebala dati svoj 
novac,  od 5 mil.  kuna, izravno kroz programe gospodarstva, a naša je zadaće te programe dati 
vijeću. Velika večina imaju sadržaj ruralnog razvoja sela, a osnov sadržaja tog programa je očuvanje 
čistoće vodotoka i zadržavanje erozije tla. U tom smislu poljoprivreda ima ključnu ulogu, a 
marvogojstvo i voćarstvo također jednu značajniju ulogu. Ukoliko se ti programi usvoje od strane 
Ministarstva, na osnovu njih budemo i dalje mogli subvencirati i nakon 30. rujna. Dakle iskoristiti sve 
do 30 rujna , a nakon toga vremena,načelnik bude mogao aktivirati te oblike bespovratne subvencije 
za te grane prije svega voćarstvo i marvogojstvo . Znači s time da bi banka na komercionalnoj osnovi 
plasirala svoje novce, a Općina ne bi ništa kreditirala, već bi nakon određenog vremena sukladno tom 
programu  sufinancirali. Slažem se s prijedlogom vijećnika i ne vidim razloga da mi to ne prihvatimo i 
na neki način da načelnik to pokuša ugraditi u izmjenama proračuna i izraditi pravilnik i kriterije. 
          Zdravko Ivančan –  svaki razvoj gospodarstva budemo svi skupa podržali, ali nisam shvatio da li 
će Općina osnovati fond u banci ili će pojedinac doći sa svojom željom, aplecirati se na fond HBOR-a 
odnosno Iparda koji je u toku do 31. prosinca ili će otići u banku  u kojoj će otvoriti račun i zadužiti se. 
Ili će biti kao i do sada subvencija kamata. Zanima me ima li kakve pomoći direktne. 
          Marijan Jaković  -  konkretno ima mogućnost da za svako tele na koje agencija stavi broj može 
otići u banku u Molvama i ona mu isplati za to tele 4.000 kuna, a sve to ako Vlada RH s Briselom 
ugovori da mi imamo pravo štiti vodotoke i zemljišta po pitanju erozije. Mi ako ne iskoristimo 
zemljišne resurse od 250 hektara,  na tih 250 hektara privatnici budu imali pravo povisiti broj teladi, 
jer ta zemlja bude ostala obradiva, ne bude zarasla, to je  komercijalni kredit. Dakle na taj iznos koji 
se dobije za telad mi plaćamo kamate.  Znači načelnik potpiše ugovora da će Općina Molve platiti 
kamate za njega. 
          Zdravko Ivančan – podržavam ovo što ste rekli, ali ste govorili u sustavu krava-tele. Mi moramo 
znati da mi nemamo poljoprivredne površine. Htio sam reći da možemo pomoći našim 
poljoprivrednicima tako da napravimo cjelokupan program da li pomoći svinjogojstvu, marvogojstvu, 
vočarstvu. 
          Srećko Cenkovčan-  podržavam ovaj prijedlog za pomoć poljopriverdnicima i mislim da bi 
trebali u ravnopravan položaj staviti i poljoprivrednike i obrtnike kao i ostale mještane Općine Molve 
koji doprinose na neki način Općini. Da li ste mislili pomoći i osobama koje su starije i nemaju veliku 
proizvodnju. 
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          Zdravko Ivančan – mislio se na osobe koje su u upisniku poljoprivrednih gospodarstva jer je to 
jednokratna pomoć. 
          Ivan Gregurić – predlažem da klub HSS-a napravi model isplate. Ima problem jer ljudi koji imaju 
zemlju u zakupu, a nisu se dogovorili s vlasnikom da za tu zemlju dobivaju poticaja, što znači da su 
vlasnici ubirali poticaj, a ne onaj tko je zemlju obrađivao. Tko će u ovom slučaju dobiti pomoć od ovih 
500 kuna onaj tko obrađuje zemlju ili vlasnik te zemlje?  
          Zdravko Ivančan – prije godinu dana ste izmišljali nekakve posjedovne listove za prijavljivanje 
suše, a mogli ste direktno na arkodu izlistati sve čestice koje netko obrađuje, i mogao je direktno s 
područja Općine Molve dobiti  po arkod sistemu, kao što su to radile ostale Općine. 
          Ivan Gregurić – nisam izmišljao jer je Vlado raspisivao javni poziv i rekao da u zakonu stoji  
posjedovni list. 
          Dražen Kolarić – na primjer ja imam deset rali zemlje koju obrađujem, a nemam ugovor tako da 
nemam nikakvo pravo na tu zemlju.  Poticaj dobiva vlasnik te zemlje koji ne želi napraviti ugovor. 
          Marijan Jaković – predsjedništvo HDZ-a je već dva puta imalo sastanke vezano uz tu 
problematiku i isto smo na neki način suglasni na ono što nas muči, a to je način same realizacije. 
Međutim to je posao načelnika, a naša je stvar da pripremimo programe koji mogu biti usvojeni i 
jednakopravni za sve. 
          Zdravko Ivančan – ako smo svi zajedno za to idemo ljudima pomoći kojima to treba jer nema 
poticaja i po tome bih ja izašao ususret ljudima i pomogao im. Poticaji su smišljeni u EU i kod nas da 
bi krajnji korisnici što jeftinije te proizvode kao što su mlijeko i meso i ostale poljoprivredne 
proizvode, što jeftinije kupili, a ne da bi proizvođač zarađivao odnosno dobio nekakav ekstra profit. 
          Marijan Jaković – narušavanje tržišne veličine poslovnih i pravnih subjekata je razlog zašto se 
subvencije zabranjuju. Osnovna  namjena je zaštita vodotoka i prirode, jer ako se ode u tržišnu 
krajnost onda je neminovno zagađenje prirode. Zato taj ruralni razvoj ima uporište i mogućnost, 
pogotovo u voćarstvu, vinogradarstvu  gdje će se moći davati velike potpore i mi kao jedinica lokalne 
uprave ,što mi kao vijeće moramo iskoristiti. To je obveza svih nas vijećnika. 
    
          Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje prijedlog 
vijećnika HSS-a na glasovanje. 
      
     Općinsko vijeće Općine Molve JEDNOGLASNO je donijelo 
ZAKLJUČAK o odobravanju pomoći poljoprivrednicima s područja Općine Molve za ublažavanje 

posljedica od suše u 2012. Godini 

 

 

Točka 5. 
Rasprava o Nogometnom klubu Mldost Molve 

 
          Točku obrazlaže Ivan Gregurić. 
          
           Ivan Gregurić -  na prošloj sjednici koja je bila 11. lipnja objasnio sam  da ću ako treba istupiti iz 
Nogometnog kluba  kao predsjednik, međutim nitko se nije glede toga izjasnio, te da bi 18. lipnja 
dobio inicijativu dijela članstva koje je pokretač Josip Peti . Od svega toga je smiješno i licemjerno što 
su dio tih potpisa  članovi uprave, koji potpisuju da je rad uprave loš i zahtjevaju smjenu cjelokupne 
uprave, znači i sebe same. Još mi je licemjernije da je potpisnik predsjednik nadzornog odbora Ivan 
Popec, koji je na skupštini kluba dao svoj pozitivan izvještaj, te da bi nakon tri mjeseca potpisao 
inicijativu da smjenjuje cjelokupno vodstvo kluba. Tada sam se očitovao toj osmorici koji su se 
potpisali da sam spreman u roku sedam dana sazvati skupštinu kluba. Međutim utvrdio sam da taj 
spisak članstva kluba nije dobar, jer od tih 20 članova 9 nisu članovi kluba, što znači da je na spisku 11 
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članova kluba. Spisak članstva s kojim barata blagajnik kluba broji 25 članova i 8 članova inicijative ne 
zadovoljava jednu trečinu, jer u našem Statutu stoji da jedna trećina članova kluba može zatražiti 
smjenu  uprave kluba,ako nije zadovoljna kako se klub vodi. Poslije toga sam se očitovao da skupe još 
par potpisa. Ono što mogu reći kao predsjednik kluba da ovih godinu dana potpuno besplatno radim, 
znači trošim svoje slobodno vrijeme i nisam naplatio jednu kunu putnih troškova, telefonskog troška i 
evo zahvala mi je natpis u novinama da Gregurić sustavno uništava Klub i gleda u svoju korist. Klub je 
zadnjih šest mjeseci prijavljen Gospodarskoj inspekciji, Inspekciji rada, zadnja prijava je Uskoku na 
kojoj stoji da moj sin dobiva plaću od 6.500 kn,  a plaća tajnika  iznosi 2.245 od čega je ukupni  trošak 
3.247 kn. Također je izjavljeno da tajnik ne održava igralište, u inicijativi piše da su loši rezultati što 
svatko može tumačiti na svoj načn, a ja tvrdim da su oni u ove zadnjih pet godina među tri najbolja, 
ali s proračunom od 400.000 kn, a ne od 900.000 kako je to bilo prije. U novinama je napisano i da je 
potrošeno 300.000 od 400.000 kn, a niste otišli u Općinu vidjeti ,kada ste pisali izjavu, da smo dobili 
199.000 kn iz proračuna. Pošto sam rekao da se dobrovljno maknem ne znam zašto vam je trebao 
način da me blatite i to mi je zahvala što sam radio godinu i pol, gdje se ne sremim ni jednog svojeg 
papira niti djela koje sam napravio. Klub je zadnjih godinu i pol u odnosu na prethodnih deset plaćao 
poreze i doprinose i nema te probleme s kontrolom. Tvrdim i dalje da sa 400.000 kuna nije dovoljno 
za redovan rad ako želite imati 6 ekipa u Klubu. Naš Klub uspoređivati sa nekim drugim klubom nema 
veze s mozgom, jer ovakve terene kakve imamo mi treba netko održavati , a bez plaćanja ih nitko ne 
bude održavao. Prije je Mijo Cenkovčan bio na plaći, za vrijeme Cestara i Ivančana je Selsko 
komunalno društvo kosilo igralište, a iglalište se u sezoni kosi dva puta tjedno, a teško ga je održavati 
kad ne padne kiša mjesec dana gdje se po danu ne smije zalijevati nego samo po noći. ja tražim da se 
napravi primopredaja sa pismenim zapisnikom da se ne bi kasnije pričalo da sam ja ostavio nekakva 
dugovanja iza sebe. Znači vide se fakture koje su plaćene, a koje nisu i neka se napravi zapisnik o 
primopredaji. Također bi htio da se ovo vijeće izjasni, sazove godišnja skupština i možete preuzeti 
klub. Ti Peti nisi 15 godina radio u Klubu pa neznaš kakvo je stanje, a vidi se da niti jedan Klub u 
okolici nema toliko domaćih igraća kao naš Klub, a domaći napuštaju Klub ne zato što ne žele igrati 
nego zato jer žele napredovati. Predsjednik vijeća je dogovorio utakmicu u Novom Vinodolskom i 
žalosno je da mene kao predsjednika nije nitko pozvao. Ono što očekujem od vijeća je da se rasprava 
napravi i da se  sazove izvanredna godišnja skupština jer je nisam spreman u ovakvoj atmosferi voditi 
Klub. 
 
          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
          Marijan Jaković – ja ne dozvojavam da vijeće odlučuje tko će biti predsjednik,rasprava može 
biti,  a Skupština nogometnog kluba je mjerodavna za donositi odluke sukladno Statutu Nogometnog 
kluba. 
          Josip Peti -  odgovara da je on  pokretač inicijative o svemu napisanom, ponukan zbog loših 
rezultata. Prije pet godina igrali smo drugu Hrvatsku ligu, sada igramo prvu Županijsku ligu i borili 
smo se za ostanak u prvoj Županijskoj ligi, tada smo potrošili od 600.000 – 800.000 kn, ti si na 
početku godine znao da imaš 400.000 kn i trebao ih rasporediti, ali nisi nego si trošio šakom i kapom. 
Izjavio si u Podravskom listu da je tajnik Kolar Vlado dobro radio, a svejedno je smjenjen i postavio si 
svojeg sina za tajnika kluba. Također sam provjerio da je Statut koji si napravio nevažeći jer nema 
ovjerovitelja zapisnika od dvaju članova,tako da se radi mimo statuta. Po Statutu svaki igrač mora biti 
član kluba što se stjeće članarinom koja se plaća. Mi imamo 25 članova kluba s plaćenom članarinom 
koja nije upisana u izveštaju, znači da nemamo prihod od članarina i ulaznica pa se pitam gdje je 
završila ta članarina. U upravnom odboru ima također ljudi koji nisu članovi kluba, koji dižu ruke i 
odlućuju o nečem. Želio bih reći da ja nisam taj koji je prijavio klub inspekciji i Uskoku iako sam 
trebao po pitanju članarina. Ne znam tko ocjenjuje rad tajnika jer igralište izgleda sramotno. 
          Martin Kovačić – molim za sljedeći puta da na sjednicama ovakve gluposti ne slušamo, zna se 
šta ide na vijeće i o čemu odlučuje, a ova prepucavanja mene ne zanimaju. Ako nešto ne štima 
sazovite vanrednu skupštinu i riješite probleme.   
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          Zdravko Ivančan – slažem se sa Martinom i htio bih naglasiti da je naš kolega Peti iskorišten da 
ide rušit nekoga od strane vladajućih i žao mi je što to ide na takav način. Trebali ste svi skupa sjesti u 
klubu i rješiti na civilizacijski način, bez prijavljivanja, inspekcija i novinskih natpisa. Stalno govorite da 
mladi odlaze, predlažem da nađete nekakvo rješenje, npr. stipendije nogometnim igračima koji su 
talentirani, tako da dok igra dobiva stipendiju i ne može prijeći u drugi klub, a ako ode neka tu 
stipendiju plati taj klub u koji je otišao. 
          Ivan Gregurić – odgovorio bih Petiju da loših rezultata nema jer da ide na utakmice vidio bi da 
je ova liga  kvalitetnija nego ikad. Onih 400.000 kn je raspoređeno, u prvih šest mjeseci potrošeno je 
199.000 kn, imamo određena dugovanja koja će se pokriti sa novcem koji trebamo dobiti za šesti, 
sedmi i osmi mjesec koji nisu takmičarski mjeseci.  Vlado Kolar smjenjen je kad je došao Marijan 
Ivančan i nije izabran za tajnika kada sam ja došao za predsjednika. Upravni odbor koji je izabran ja 
nisam predlagao, jer nisam trebao biti predsjednik kluba ja već načelnik, međutim mene su predložili 
i ja sam došao na čelo upravnoga odbora koji u principu nije htio raditi. Izmjenu Statuta nisam je 
predlagao već bivše vodstvo sa predsjednikom Ivančanom, koji je usvojen na skupštini 2011. godine. 
Tada je mijenjan članak gdje je stavljeno da član upravnog odbora koji se tri puta ne pojavi na sjednici 
može biti brisan s tog Upravnog odbora. Po tome su izbrisani svi koji se nisu pojavljivali jer po tome 
nismo mogli donositi odluke. Što se tiče zalijevanja iglališta ono se je zaljevalo po noći i 
pretpostavljam da si dogovorio sa načelnikom koliko češ biti plaćen. Moj sin je zaposlen na 
održavanju sportskih terena i v.d. tajnik je Kuba, znači radio je i tajničke poslove kluba i na 
održavanju. Što se tiče članarine ona se uplaćuje u blagajnu i nije obavezno uplatiti ju na žiro račun, a 
s tim novcem mogu se plaćati gotovinski računi, a izvještaj o blagajni možete vidjeti u bilo koje 
vrijeme. Popec je predsjednik nadzornog odbora zašto nije tražio da se pregledaju papiri nego je dao 
bjanko izvještaj da je sve u redu. Kod nas su svi igraći plaćeni i svi dobivaju novac, a igrač Vjeko Kolar 
je otišao u Koprivnicu zato jer hoće napredovati, a ostali su otišli jer nisu plaćeni kod nas i ne mogu 
igrati. Što se tiče Statuta nosio ga je gosp. Ivančan koji je bio predsjednik i ne mogu odgovarati za to 
što ga nisu potpisali ovjerovitelji zapisnika. 
           Marijan Jaković – razlog zašto klub ne funkcionira je ovaj Odbor od 26 članova. To je uvidio i 
Županijski nogometni savez i naložio je svim udrugama da usklade statute. Mi to moramo napraviti, a 
zadnji rok je 28. veljača 2013. godine, a ako to ne uskladimo udruga se briše iz registra. Vi se 
dogovorite i riješite koji će to biti članovi Odbora. 
      Budući da više nije bilo prijava za sudjelovanje u raspravi, predsjednik vijeća zatvara raspravu. 
 

Točka 6. 
Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 
         S obzrom da nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik vijeća zatvorio je sjednicu u 11,35 sati. 
 
 
 
KLASA: 021-05/12-01/05 
URBROJ: 2137/17-12-2 
 
ZAPISNIČAR:           PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
Danijela Plemenčić         Marijan Jaković 
 
____________________         ______________________ 
           
 
                       Svi usvojeni tekstovi odluka i drugih akata sastavni su dio ovog Zapisnika 


