
ZAPISNIK
s 55. Sjednice Općinskog vijeća Općine Molve

održane 10. rujna 2012. godine

          Sjednica je održana u zgradi Društvenog doma Općine Molve, Trg kralja 
Tomislava bb, u Sali za sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/12-
01/07, URBROJ: 2137/17-12-1 od 05. rujna 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. Stjepan Fosić, općinski načelnik
          2. Marina Džinić, viši savjetnik za financije i računovodstvo,
          3. Mirjana Tomec, ravnateljica Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve, 
          4. Mirjana Matoš, pročelnica u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve, 
          5. Danijela Plemenčić, kao zapisničar.

         Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 55. sjednice 
Općinskog vijeća nazočno 10/13  članova Općinskog vijeća, te vijeće može 
pravovaljano odlučivati.
          Predsjednik općinskog vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 53. 
sjednice općinskog vijeća.
          Zdravko Ivančan –   imam primjedbu na zapisnik, odnosno ne slažem se sa 
skraćenim zapisnicima jer kad  čitam svoje izjave ne mogu ih protumačiti. Konkretno na 
stranici dva govorim da se napravi drugi modus na nivou države, ali drugi modus 
staviti preko Općine gdje bi ona financijski mogla  pomoći ljudima, mještanima da se 
omogući legalizacija objekata na jedan lakši i jednostavniji način.
              Zapisnik s 53. Sjednice općinskog vijeća usvojen je jednoglasno.
              Josip Cenkovčan prisutan od 9,02 h.

          Predsjednik općinskog vijeća upitao je želi li tko od vijećnika dati dopunu 
dnevnog reda.
          Budući da nije bilo nadopune predsjednik vijeća predložio je slijedeći

DNEVNI RED
 
1. Razmatranje i donošenje:

1.1. Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Molve za razdoblje  od 01. 
siječnja do 30. lipnja 2012. godine
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1.2. Zaključka o prihvaćanju Financijskih izvještaja Općine Molve za razdoblje od 01. siječnja 
do 30. lipnja 2012. godine

1.3. Zaključka o prihvaćanju Konsolidiranih financijskih izvještaja Općine Molve za razdoblje 
od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine

1.4. Polugodišnjeg  izvještaja  o  izvršenju  proračuna  Općine  Molve  za  2012.  godinu  za 
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja

1.5. Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01. siječnja 
do 30. lipnja 2012. godine

2. Razmatranje i donošenje:

2.1. Zaključka o prihvaćanju Financijskih izvještaja Dječjeg vrtića „Pčelica“ za razdoblje od 
01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine

2.2. Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pčelica Molve, za pedagošku 
godinu 2011/2012.

3. Razmatranje i donošenje Plana zaštite od požara

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o  o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog 
reda i  mira  i  druge prekršajne  problematike  na  području  Policijske  postaje  Đurđevac za 
mjesec srpanj 2012. godine

5. Pitanja vijećnika

Prednoženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

Srećko Cenkovčan i Josip Peti prisutni od 9,05 h.

Točka 1.1.
Razmatranje i donošenje

Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Molve za razdoblje  od 01. 
siječnja do 30. lipnja 2012. godine

           Načelnik Stjepan Fosić – pozdravivši sve prisutne navodi da su prihodi 
Općine Molve za prvih šest mjeseci iznosili 10. 994.575,29 kn, a rashodi su bili 
10.834.047,65 kn tako da je Općina poslovala pozitivno sa 160.527,64 kn.  Rashodi koji 
se odnose na gospodarstvo iznose 5.790.819,51 kn, a obuhvaćaju radove u poslovnoj 
zoni Brzdeljeva gdje je radila firma iz Molvi i Gratit iz Virja. Nadalje  je nastavljen rad 
koji se odnosi na Mlin na Dravi što je krenulo još 2009 godine, a tek ove godine je 
dobivena suglasnost za izradu takvog projekta. Veća stavka je 3.526.655,05 kn što je 
utrošeno za obnovu i opremanje zgrade u Novom Vinodolskom. Također je kupljena 
zgada koja je bila u vlasništvu Poljoprivredne zadruge Virje koja je isplaćena u iznosu 
od 780.000,00 kn. Dalje imamo višenamjensku halu od tzv. Polera za koju smo ove 
godine isplatili od 1.349.576,00 kn. Turističkoj zajdenici Općine Molve uplaćeno je 
60.000 kn. Dalje imamo stavku za održavanje uređaja komunalne infrastrukture i 
rekonstrukciju javne rasvjete od 1.216.895,97. U svibnju je provedena javna nabava za 
izgradnju nogostupa u Molvama u ulicama Ključeci, Konačka, M.P.Miškine  što se 
nadamo da će za 20 dana biti završeno. Također je obnovljeno parkiralište i staze oko 
crkve u Repašu. Ishodili smo dozvolu za dopuštenje izgradnje oborinske odvodnje u 
Marijanskoj ulici između potoka Bistra i Komarnice, nadalje u lipnju je obavljen 
postupak javne nabave za izgradnju kabelske javne rasvjete u ulicama M.P.Miškine i 
Petra Preradovića što je u tijeku.  Dalje vidite da je za kulturu , religiju i turizam 
utrošeno 889.623,32 kn, a odnosi se na donacije u kulturi, vjerskim zajednicama, 
sportskim udrugama i nogometnom klubu Mladost Molve. Za socijalnu zaštitu i 
humanitarnu skrb utrošeno je 116.873,69 kn, a odnosi se na pomoć za novorođenčad,  
za gerontodomaćice, pomoći obiteljima za podmirenje troškova stanovanja i prehrane , 
te za humanitarni rad udrugama. Za područje predškolskog, školskog i srednjoškolskog 
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obrazovanja utrošeno je 944.139,03 kn od čega je Osnovnoj školi za rad u ovih šest 
mjeseci uplaćeno 111.291,50 kn, pomoć za sufinanciranje troškova prijevoza u iznosu 
od 263.308,26 kn i za sufinanciranje dječjeg vrtića „Pčelica“ uplaćeno je 569.539,27 
kn. Napominjem da se iz prethodnog mandata vuče manjak koji se pomalo smanjuje, a 
danas iznosi 154.945,30 kn što se nadam da će se riješiti do kraja mandata.
          Predsjednik vijeća otvara raspravu.
          Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje dočku 1.1. na 
glasovanje. 
          Zdravko Ivančan otsutan prilikom glasovanja.
         Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12 glasova ZA donijelo
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Molve za razdoblje  od 01. 
siječnja do 30. lipnja 2012. godine

Točka 1.2.
Razmatranje i donošenje

Zaključka o prihvaćanju Financijskih izvještaja Općine Molve za razdoblje od 01. 
siječnja do 30. lipnja 2012. godine

          Točku obrazlaže Marina Džinić.
          Marina Džinić – Općina je dužna za prvih šest mjeseci sastaviti izvještaj PR RAS 
gdje se vide ukupni prihodi i primici, rashodi i izdaci, zatim izvještaj o novčanome 
tijeku- NT i izvještaj koji se odnosi na Obveze. 
U izvještaju PR RAS prihodi poslovanja su za 24.9% povećani u odnosu na isto 
izvještajno razdoblje prethodne godine što je vidljivo iz svih prihoda koje Općina 
ostvaruje, a to su prihodi od poreza, pomoći, od imovine a to je renta i prihodi od 
ostalih upravnih pirstojbi i propisa. Na prvoj stranici vidite da naši ukupni prihodi iznose 
10.873.770,00.
 Što se tiče rashoda poslovanja oni biljže pad u odnosu na isto izvještajno razdoblje 
prethodne godine, a obuhvaćaju sve rashode koji su vezani za zaposlene, materijalne 
rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima, 
te ostali rashodi koji obuhvaćaju tekuće donacije udrugama, građanima i kapitalne 
donacije.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine bilježe znatno povećanje u odnosu na isto 
izvještajno razdoblje  prethodne godine, a razlog je kupnja zgrada koje su isplaćene 
ove godine.
Na 10 stranici vidite kumulativ i konačni rezultat gdje se vidi da su ukupni prihodi i 
primici realizirani u iznosu od 10.994.575,00 kn, a ukupni rashodi i izdaci iznose 
10.834.048,00 kn i rezultat je višak prihoda i primitaka u iznosu od 160.527,00 kuna.
Izvještaj o novčanome tijeku prati trošenje novčanih sredstava koje je Općina Molve 
zaprimila i kojima je raspolagala kroz pojedine stavke konta. Razlika između ovog 
izvještaja i koji sam sada obrazlagala su računi koji su proknjiženi, a nisu plaćeni jer 
nisu u roku dospjeća.
Izvještaj Obveze pokazuje nam stanje  obveza sa 01.04.2012. godine, gdje su obveze 
na početku iznosile 713.975,00,a stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosilo 
je 706.414,00 kn.
          Predsjednik vijeća otvara raspravu.
          Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 1.2. na 
glasovanje.
         Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 13 glasova ZA donijelo
Zaključak o prihvaćanju Financijskih izvještaja Općine Molve za razdoblje od 01. 
siječnja do 30. lipnja 2012. godine

Točka 1.3.
Razmatranje i donošenje
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Zaključka o prihvaćanju Konsolidiranih financijskih izvještaja Općine Molve za 
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine

          Točku obrazlaže Marina Džinić
          Marina Džinić – Konsolidirani proračun Jedinica lokalne područne samouprave 
obuhvaća izvještaj PR Ras i izvještaj Obveze, a radi se o tome da ovaj izvještaj PR RAS 
uključuje prihode i rashode od strane Dječjeg vrtića „Pčelica“ odnosno prihode koje je 
dječji  vrtić ostvario sa osnove sufinanciranja smještaja djece u vrtić i rashode koji su 
financirani od strane dječjeg vrtića kao izvori sredstava. Ovi prihodi poslovanja uvečni 
su za iznos prihoda koji je ostvario dječji vrtić u iznosu od 79.447,18 sa osnove 
sufinanciranja smještaja i kamate od 20,01 kn. Što se tiče rashoda poslovanja koje je 
vrtić ostvario iznose 104.925,56 kn, a ukupni rashodi  vrtića za ovih prvih šest mjeseci 
iznose 676.533,86 kn, a ukupni prihodi koji su dodjeljeni za rad dječjeg vrtića od strane 
Općine za prvih šest mjeseci iznose 569.539,27 kn.
Izvještaj o Obvezama uključuju i obveze vrtića od čega je stanje obveza na početku 
izvještajnog razdoblja iznosilo 726.013,00 kn , a na kraju razdoblja je 733.716,00 kn.
          Predsjednik vijeća otvara raspravu.
          Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 1.3. na 
glasovanje.
         Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 13 glasova ZA donijelo
Zaključak o prihvaćanju Konsolidiranih financijskih izvještaja Općine Molve za 
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine

Točka 1.4.
Razmatranje i donošenje

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Molve za 2012. godinu za 
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja

          Točku obrazlaže Marina Džinić
          Marina Džinić – ovaj izvještaj prikazuje koliko su bili planirani prihodi 
poslovanja i prihodi od financijske imovine i zaduživanja, te prihodi od prodaje 
nefinancijske imovine za 2012. godinu i koliko je za ovih prvih šest mjeseci  realizirano. 
U općem dijelu izvještaja vidimo koliko je ukupno ostvareno prihoda,a  vidi se da smo 
za 2012. godinu sa zadnjim izmjenama proračuna  planirali  21.586.635,37 kn od čega 
smo uspjeli realizirati 10.873.770,48 kuna što je 50,64% u odnosu na plan. Što se tiče 
rashoda poslovanja planirali smo 11.758.162,43 kn, a realizirano je 5.207.921,79 kn 
tako da je realizacija 44.3% u odnosu na planirano.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 9.713.000,00 kn od 
čega je ostvareno 5.576.125,86 kn  tako da  je realizirano 57.4%.
Račun zaduživanja i financiranja obuhvaća primitke od financijske imovine zaduživanja 
odnosno povrate zajmova koji su dati građanima, neprofitnim organizacijama i 
kućanstvima u iznosu od 120.804,81 kn tako da je realizacija 40,3% u odnosu na 
planirano, a za izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova realizacija je 50%. Na 
kraju vidimo da je od 160.527,64 kn pozitivan rezultat s time da moramo uzeti u obzir 
manjak iz prethodnih godina od 315.472,94 kn, tako da u ovih prvih šest mjeseci 
imamo minus od 154.945,30 kn.
Pripremila sam i obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka gdje se točno navodi, po 
pojedinim vrstama prihoda, što je zapravo realizirano i iz koje osnove. Na prvoj stranici 
obrazloženja vide se prihodi poslovanja gdje je za 20,7% realizacija u odnosu na isto 
razdoblje prethodne godine veća, a za prvih šest mjeseci prihod od rente iznosi 
9.937.614,40 kn što je za 25,73% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine s 
time da se uplate odnose na prosinac-svibanj. Povećane su i pomoći od ostalih 
subjekata unutar općeg proračuna za 47,1% ,a to su pomoći po nacionalnom programu 
za poticnje zapošljavanja preko programa javnih radova. Komunalni doprinos i naknade 
koji smo uspjeli naplatiti u prvih šest mjeseci iznosi 183.847,60 kn. Što se tiće 
primitaka od financijske imovine i zaduživanja oni su prihodovani u iznosu od 
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120.804,81 kn. Rashodi i izdaci odnose se na rashode za zaposlene koji se odnose na 
bruto plaće načelnika, zamjenika, zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu i za 
sufinanciranje plaća Dječjeg vrtića „Pčelica“ kao i dio plaća koje sufinanciramo preko 
programa javnih radova. Rashodi za usluge iznose 996.392,85 kn, a odnose se na 
rashode za tekuće i investicijsko održavanje objekata, cesta, poljskih puteva, javne 
rasvjete, službenih auta, kao i na sanaciju divljih deponija, uređenje naselja Čingi Lingi, 
park na Trgu kralja Tomislava i održavanje ulica. Od ostalih nespomenutih rashoda 
poslovanja najviše bilježimo naknade za isplatu članovima predstavničkih tijela 
odnosno sjednice i reprezentacija. Subvencije nisu značajno realizirane jer smo prošle 
godine imali isplatu subvencija umjetnog osjemenjivanja do svibnja, dok ove godine idu 
isplate nakon šestomjesečnog izvještajnog razdoblja.
          Predsjednik vijeća Marijan Jaković napušta sjednicu  u 9,27 h, a s vođenjem 
sjednice nastavlja zamjenik predsjednika Martin Kovačić.
Što se tiče naknada građanima i kućanstvima isplaćene su pomoći za novorođenče u 
iznosu od 63.000,00 kn, za gerontodomaćice 29.270,38 kn, pomoći studentima u 
iznosu od 214.333,26 kn, te ostale pomoći kućanstvima socijalnog karaktera iznose 
3.716,73 kn. Tekuće donacije koje su isplaćene vjerskim zajednicama, udrugama, 
političkim strankama, sportskim društvima, građanima i kućanstvima, turističkoj 
zajednici iznose 800.231,45 kn. Kapitalna pomoć Selskom komunalnom društvu iznosi 
100.000 kn, a još nije realizirana. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine utrošeni su 
u iznosu od 5.576.125,06.
          Potpredsjednik vijeća otvara raspravu.
          Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 1.4. na 
glasovanje.
          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12 glasova ZA donijelo
Polugodišnji  izvještaj  o  izvršenju  proračuna  Općine  Molve  za  2012.  godinu  za 
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja

Točka 1.5.
Razmatranje i donošenje

Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01. 
siječnja do 30. lipnja 2012. godine

          Marina Džiniž – za navedeno razdoblje nije bilo trošenja sredstava proračunske 
zalihe ni u koju vrstu rashoda.
          Potpredsjednik vijeća otvara raspravu.
          Budući da nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik vijeća daje točku 1.5. na 
glasovanje.
          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12 glasova ZA donijelo
Zaključak o  prihvaćanju Izvješća o  korištenju  proračunske zalihe  za  razdoblje  01. 
siječnja do 30. lipnja 2012. godine

Točka 2.1.
Razmatranje i donošenje

Zaključka o prihvaćanju Financijskih izvještaja Dječjeg vrtića „Pčelica“ za 
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine

          Marina Džinić – Dječji vrtić „Pčelica“ dužan je sastaviti izvještaj PR RAS koji se 
predaje Fini i Obveze za jedinicu lokalne samouprave. Prihodi poslovanja iznose 
660.806 kn s time da su tu najvećim dijelom sredstva doznačena od Općine Molve. 
Rashodi poslovanja iznose 670.044 kn i realizacija je manja na isto izvještajno razdoblje 
prethodne godine.  Na stranici deset vidljivo je da su ukupni prihodi i primici 660.806 
kn, a ukupni rashodi i izdaci 676.534 kn. Stanje novčanih sredstava sa 30.06.2012. 
godine iznosilo je 23.628,00 kn.
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          Potpredsjednik vijeća otvara raspravu.
          Budući da nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik vijeća daje točku 2.1. na 
glasovanje.
          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12 glasova ZA donijelo
Zaključak o prihvaćanju Financijskih izvještaja Dječjeg vrtića „Pčelica“ za razdoblje 
od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine

Točka 2.2.
Razmatranje i donošenje

Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pčelica Molve, za 
pedagošku godinu 2011/2012.

          Točku obrazlaže ravnateljica Dječjeg vrtića „Pčelica“ 
          Mirjana Tomec – u materijalima ste dobili izvješće o radu pa možete postaviti 
pitanja.
           Potpredsjednik vijeća otvara raspravu.
          Zdravko Ivančan – pita ravnateljicu da li ima kakvih ulaganja, jer smo prošle 
godine govorili da je vrtić u dosta lošem stanju da ga je potrebno hitno obnoviti i 
porširiti, pa me interesira koliko se je to promijenilo u odnosu na prošlu godinu i da li je 
opremljen kako treba, jer ljudi imaju dosta primjedbi, a  i vi ste sami rekli da treba 
urediti igraone i kupiti igračke.
          Mirjana Tomec – pod materijalnim uvjetima sam napisala da je izvršena 
nadogradnja videosustava, znači još jedna kamera. Planirali smo nabaviti ležaljke, a to 
je u dogovoru s načelnikom i to će biti realizirano. U osmom mjesecu kupljena je nova 
kuhinja s novim elementima. Planiramo kupiti igračke za vanjsko igralište i ubuduće 
treba planirati namještaj u igraonama koji ide kraju, te ga treba kompletno mijenjati, 
kao i sprave na vanjskom igralištu koje su jako zastarjele i opasne su za djecu.
          Budući da više nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik daje točku 2.2. na 
glasovanje.
          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12 glasova ZA donijelo
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pčelica Molve, za pedagošku 
godinu 2011/2012.

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Plana zaštite od požara 

          Točku obrazlaže pročelnica.
          Mirjana Matoš -  ove godine osnovano je povjerenstvo koje je bilo  zaduženo  
za izradu Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara, na čelu sa gosp. 
Kicivojem koji je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe u Đurđevcu. Povjerenstvo je 
napravilo procjenu ugroženosti, a Jedinice lokalne samouprave su dužne imati Procjenu 
ugroženosti prema zakonu o vatrogastvu i temeljem te procjene, danas se daje vama, 
Plan zaštite od požara na razmatranje i na njegovo donošenje. U samom Planu 
navedeni su načini dojave požara i načini reagiranja vatrogasnih postrojbi. Sve dojave 
idu putem broja 112 ili na Javnu vatrogasnu postrojbu u Đurđevcu gdje stalno  dežura 
jedan vatrogasac. Na stranici 4. ovog Plana opisan je plan postupanja, te radnje koje se 
vrše kada izbije požar manjeg ili večeg značaja. U tablici 3. navedena je oprema kojom 
raspolaže vatrogasna postrojba, a Vatrogasna zajednica Općine Molve raspolaže sa tri 
vozila, tri traktorske cisterne sa opremom, osam agregat pumpa s opremom i tri kombi 
vozila agregatom i opremom čime zadovoljava svim potrebama za gašenje požara. Što 
se tiče gašenja požara u Planu je naveden broj vatrogasaca na temelju postojećih 
normi, određivanje količine vode potrebne za gašenje požara. Kod nas je najopasnije da 
dođe do požara na pogonu Molve gdje postupak gašenja nije u nadležnosti DVD-a 
Molve već se obavijeste odgovorne osobe u pogonu Molve koji su za takve slučajeve 
obučene.
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          Potpredsjednik vijeća otvara raspravu.
          Budući da više nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik daje točku 3.  na 
glasovanje.
          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12 glasova ZA donijelo
Plana zaštite od požara

Točka 4.
Razmatranje i donošenje Zaključka o o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, 
javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje 

Đurđevac za mjesec srpanj 2012. godine

          Martin Kovačić navodi da je izvješće u materijalima i daje točku 4. na 
raspravu.

          Budući da više nije bilo prijava za raspravu potpredsjednik daje točku 4. na 
glasovanje.
          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12 glasova ZA donijelo
Zaključka o o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge 
prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesec srpanj 
2012. godine

Točka 5.

Pitanja vijećnika

          S obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga vijećnika, potpredsjednik vijeća zatvorio 
je sjednicu u 9,45 sati.

KLASA:  021-05/12-01/07
URBROJ: 2137/17-12-2

ZAPISNIČAR:   PREDSJEDNIK 
VIJEĆA:
Danijela Plemenčić  Marijan Jaković

_________________ __________________

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