
 

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije" broj 7/13, 14/13, 9/15 i 11/15. – pročišćeni tekst) Župan 

Koprivničko-križevačke županije  11. siječnja  2018.  donio je 

 

 

R J E Š E N J E 

o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članice/članove 

Koordinacijskog tijela Projekta hodrocentrala Molve 1 i Molve 2 

 

I. 

 

Koordinacijskog tijela Projekta hodrocentrala Molve 1 i Molve 2 imenuju se : 

 

1. Marijan Štimac, Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i 

poljoprivredu, Koprivničko-križevačke županije, za predsjednika, 

2. Zlatko Filipović,  Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje, koprivničko-križevačke 

županije, za zamjenika predsjednika, 

3. Damir Petričević, Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu 

okoliša i zaštitu prirode, koprivničko-križevačke županije, za člana, 

4. Ivan Gregur, HEP ODS d.o.o., Koprivnica, za člana, 

5. Miljenko Brezovec, HEP Proizvodnja d.o.o. za člana, 

6. Sabina Maroš, HEP d.d., Sektor za strategiju i razvoj, za članicu, 

7. Dražen Lovrić, HEP d.d., Sektor za istraživanje i razvoj, za člana, 

8. Zdenko Kereša, Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, za člana, 

9. Božica Trnski, Načelnica općine, Općina Hlebine, za članicu, 

10. Krešimir Matijašić, Načelnik općine, Općina Peteranec, za člana, 

11. Petar Dombaj, Načelnik općine, Općina Drnje, za člana, 

12. Zdravko Ivančan, Načelnik općine, Općina Molve, za člana, 

13. Branko Mesarov, Načelnik općine,  Općina Novo Virje, za člana, 

14. Marijan Vedriš, Zamjenik općinskog načelnika, Općina Gola, za člana. 

 

II. 

 

Sastav Koordinacijskog tijela može se po potrebi posla, i/ili drugih razloga, mijenjati odlukom 

institucije/tijela, iz koje je nominiran član. 

III. 

Zadaća Koordinacijskog tijela je : 

1. Praćenje i stručna podrška pripreme i razvoja projekata hidroelektrana Molve 1 i Molve 

2, a prvenstveno s aspekta uključivanja predviđenih zahvata u prostorno-plansku 

dokumentaciju Koprivničko-križevačke županije i jedinica lokalne samouprave na 

kojima su predviđeni zahvati. 

2. Analiza pozitivnih i negativnih utjecaja na prostor na kojem su planirani zahvati. 

3. Davanje prijedloga o mogućim varijantama i daljnjem razvoju projekta, a u skladu s 

prostornim specifičnostima predviđenih zahvata. 

4. Održavanje prezentacija zainteresiranoj javnosti i stručnih rasprava o pitanjima vezanim 

uz razvoj projekata hidroelektrana Molve 1 i Molve 2 



 

5. Sudjelovanje razvojnim fazama projekata hidroelektrana Molve 1 i Molve 2, na način 

da će Koordinacijsko tijelo davati mišljenja o : 

 Projektnim zadacima za izradu potrebne studijske dokumentacije (Idejna 

rješenja, Studije isplativosti, Idejni projekti, Studije o utjecaju zahvata 

na  okoliš itd.) 

 Izrađenim projektnim podlogama 

U slučaju potrebe za angažmanom osoba iz institucija koje nisu obuhvaćene ovim 

imenovanjem, predsjednik Koordinacijskog tijela, može zatražiti uključenje dodatnih osoba u 

rad, uz prethodni dogovor s postojećim članovima Koordinacijskog tijela. 

 

Koordinacijsko tijelo će se u pravilu sastajati u prostorijama Koprivničko-križevačke županije, 

odnosno u prostorijama institucija iz kojih potječu imenovani članovi Koordinacijskog tijela. 

Rad članova Koordinacijskog tijela se neće naplaćivati.  

 

Predsjednik i zamjenik predsjednika, odgovorni su za rad Koordinacijskog tijela i realizaciju 

predviđenih zadataka. Izvješća o radu koordinacijskog tijela izrađuju se predvidivo 2 puta 

godišnje. 

 

IV. 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva.  

 

V. 

 

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“. 

 

 

ŽUPAN 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 

 

 

KLASA   : 310-34/17-02/2       

URBROJ : 2137/1-04/09-18-13         

 

Koprivnica, 11. siječnja 2018. 

 

 

ŽUPAN : 

Darko Koren, ing.građ.,v.r. 
 

 

 

 

 


