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ZAPISNIK 

sa 43. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 26. siječnja 2021. godine 

 

 Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, na Trgu kralja Tomislava 11, u sali za sastanke. 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/1, URBROJ: 2137/17-04-21-1 od 21. siječnja 

2021. godine. 

 

          Sjednicu je u 10.02 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Tuba.  

 

Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Siniša Frančić, 

2. Zdravko Tuba, 

3. Valentina Kopričanec, 

4. Spomenka Žufika, 

5. Mirko Paša, 

6. Franjo Andrašić 

7. Zlatko Vargić, 

8. Stanko Molnar. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Zlatko Senjan, 

2. Stjepan Fosić, 

3. Katica Kapić. 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Martin Tuba, zamjenik općinskog načelnika, 

2. Marina Džinić, viši savjetnik za financije i računovodstvo, 

3. Lea Tot, viši stručni suradnik za imovinske i pravne poslove. 

  

Predsjednik Općinskog vijeća (dalje u tekstu: Predsjednik vijeća) konstatirao je da je na 

početku 43. sjednice Općinskog vijeća nazočno 8 članova Općinskog vijeća te da Vijeće može 

pravovaljano odlučivati.  

Predsjednik vijeća pozvao je članove Općinskog vijeća da iznesu svoje primjedbe na zapisnik 

sa 42. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 42. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 42. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Općinskog 

povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Molve, 
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2. Razmatranje i donošenje Programa o dopunama Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom 

razvoju Općine Molve za razdoblje od 2021. do 2024. godine, 

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja za 

davanje u zakup poslovnog prostora u Društvenom domu u Molvama udrugama i društvima s 

područja Općine Molve, 

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja za 

davanje u zakup prostorija na Trgu kralja Tomislava 32, Molve (stara Općina), 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju na upravljanje i održavanje dijela zgrade 

zdravstvene ambulante Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije, 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Selskog 

komunalnog društva Molve d.o.o., 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Selskog komunalnog društva 

d.o.o. Molve, 

8. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na dopune i izmjene Cjenika usluga 

održavanja javnih površina Selskog komunalnog društva Molve d.o.o, 

9. Razmatranje i donošenje Zaključka o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna 

Općine Molve, 

10.  Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju na upravljanje i održavanje agrometeorološke 

stanice Seljačkoj udruzi Molve Grede, 

11.  Razmatranje i donošenje Zaključka o upravljanju, održavanju i visini naknade za korištenje 

mrtvačnica na području Općine Molve, 

12.  Razmatranje i donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o prijedlogu imenovanja 

mrtvozornika za područje Općine Molve, 

13.  Razmatranje i donošenje Programa mjera za mlade na području Općine Molve u 2021. godini, 

14.  Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

 Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Općinskog 

povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Molve 

 ZDRAVKO TUBA – ovdje se mijenja jedan član budući da g. Senjan više ne dolazi na 

sjednice i ne želi obnašati tu dužnost pa je došlo do izmjene i predlažem da se ona usvoji pa otvaram 

raspravu. 

 STANKO MOLNAR – nije li on službeno morao podnijeti ostavku na mjesto predsjednika 

tog povjerenstva? Može li se mijenjati bez njegove ostavke? 

 ZDRAVKO TUBA – on mora samo na mjesto člana općinskog vijeća dati ostavku ili staviti 

mandat u mirovanje, a za sve ostale pozicije u odborima i povjerenstvima vijeće donosi prijedlog i 
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odluku za članove i vijeće ga može razriješiti. Ide se u izmjene radi toga jer je on predsjednik tog 

povjerenstva. 

 STANKO MOLNAR – predsjednik je i u odboru za financije i proračun, ali ti svi odbori se 

budu raspustili za dva mjeseca pa se je moglo  s ovim i pričekati. Bilo bi bolje da se je to sve riješilo u 

paketu jer vidim da je tu i Selsko gdje je bio u nadzornom odboru. 

 Budući da više nije bilo prijava za raspravu predsjednik daje točku na donošenje. 

 Pod točkom 1. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 5 glasova „ZA“  i 3 „SUZDRŽAN“ 

donijelo 

Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta 

od prirodnih nepogoda Općine Molve 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Programa o dopunama Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom 

razvoju Općine Molve za razdoblje od 2021. do 2024. godine 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

  

 MARINA DŽINIĆ – Općina Molve je u 11 mjesecu podnijela Ministarstvu poljoprivrede 

Program potpora u poljoprivredi za ovo navedeno razdoblje, a zajedno s tim Programom potpora 

dostavljen je i obrazac prijave potpore male vrijednosti. Ministarstvo poljoprivrede je na naš prijedlog 

dostavilo 22.12.2020. godine mišljenje o usklađenosti navedenih potpora koje su definirane 

Programom i utvrđeno je da Programi ispunjavaju sve uvjete i da su u skladu sa svim uredbama tako 

da je to prihvaćeno i također je Program nadopunjen još jednom potporom a to je potpora koja nije 

bila prijavljena i to za umjetno osjemenjivanje plotkinja, goveda i krmača tako da je i ta potpora 

uključena i zadovoljava sva pravila koja su upisana tako da je Ministarstvo poljoprivrede i na to dalo 

svoje mišljenje i potvrdu da je sve usklađeno. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

  

 Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

Program o dopunama Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Molve za 

razdoblje od 2021. do 2024. godine 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja za 

davanje u zakup poslovnog prostora u Društvenom domu u Molvama udrugama i društvima s 

područja Općine Molve 

 ZDRAVKO TUBA – ovdje se radi o dijelu kojeg koristi Dobrovoljno vatrogasno društvo 

Molve da bi se to moglo dati u zakup. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 STANKO MOLNAR – donosi li se svake godine Odluka da se daje u zakup budući da to 

koristi DVD i nitko se sigurno ne bude javio jer su to njihove prostorije. Može li se to riješiti da se 

napravi na duži period s njima jer smo mi o tome već odlučivali na vijeću.  

 LEA TOT – ovaj bi se poslovni prostor davao na neodređeno vrijeme.  

 Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA" donijelo 
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Zaključak o davanju suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog 

prostora u Društvenom domu u Molvama udrugama i društvima s područja Općine Molve 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja za 

davanje u zakup prostorija na Trgu kralja Tomislava 32, Molve (stara Općina) 

 

 ZDRAVKO TUBA – prostor stare Općine je dodatno adaptiran tako što su veći uredi 

pregrađeni na manje urede i predviđeno je da vijećnicu koriste sve udruge i ne bi nikome bila 

dodijeljena direktno nego da ju sve udruge koriste za svoje sastanke dok bi se ostali prostori dodijelili 

na način da svatko ima jedan manji dio za sebe gdje si može držati arhivu i neke svoje stvari. Znamo 

kako udruge funkcioniraju gdje predsjednik i tajnik takve stvari drže doma što nije baš praktično. 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – koliko sada tamo ima kancelarija? 

  

 STANKO MOLNAR – pet s time da su tri za udruge a dvije za političke stranke. 

 

 Predsjednik daje točku na donošenje. 

 

 Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA" donijelo 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup prostorija 

na Trgu kralja Tomislava 32, Molve (stara Općina) 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju na upravljanje i održavanje dijela zgrade 

zdravstvene ambulante Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije 

 LEA TOT – ova odluka se donosi da bi se naša mjesna ambulanta dala Domu zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije na upravljanje i održavanje, odnosno samo dio zgrade gdje se nalazi 

ordinacija obiteljske medicine, dentalne medicine i ljekarna. 

 

 ZDRAVKO TUBA – kao što znate doktorica je otišla u mirovinu i otvaram raspravu o ovoj 

točki. 

 

 STANKO MOLNAR – znači li to da će, pošto je to županijski dom zdravlja, oni osigurati 

liječnika?  

 

 Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik daje točku na donošenje. 

 

 Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

 

Odluku o davanju na upravljanje i održavanje dijela zgrade zdravstvene ambulante Domu 

zdravlja Koprivničko-križevačke županije  

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Selskog komunalnog 

društva Molve d.o.o. 

 ZDRAVKO TUBA – dosadašnjem sazivu ističe mandat i treba postaviti novi nadzorni odbor. 

 LEA TOT  - Općina bira dva člana, a Selsko jednog s toga je predložen Ivan Tuba iz Molve 

Ledina i Siniša Frančić.  
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 ZDRAVKO TUBA – bio sam danas u Selskom i direktorica je rekla da će i oni danas izabrati 

svojeg predstavnika.  

 Predsjednik otvara raspravu. 

 STANKO MOLNAR – jedno pitanje vezano za nadzorni odbor. Na osnovu čega se biraju ljudi 

u nadzorni odbor Selskog komunalnog društva? Ne treba li biti raspisan natječaj? 

 SINIŠA FRANČIĆ – šef odredi i to ti je to. 

 STANKO MOLNAR – dovode se ljudi u nezgodnu situaciju, npr. sada si odredio jedne ljude i 

nakon šest mjeseci dođe netko drugi koji će reći „vi ne valjate“. Mislim da bi bilo bolje da novi saziv 

vijeća izabere nadzorni odbor. 

 ZDRAVKO TUBA – istekao je mandat i mora se novi saziv nadzornog odbora izabrati. 

 STANKO MOLNAR – dobro, znači istekao je mandat šef bira nove ljude, nema natječaja, 

životopisa i sl. 

 Budući da više nije bilo prijava za raspravu predsjednik daje točku na donošenje. 

 Pod točkom 6. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA" donijelo 

 

Odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora Selskog komunalnog društva Molve d.o.o. 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Selskog komunalnog društva 

Molve d.o.o.  

 

 ZDRAVKO TUBA – nema nikakve posebne izmjene osim što su oni promijenili sjedište i 

mijenja se samo adresa sa Trga kralja Tomislava 11 na 

Virovska 66.  

 

 ZLATKO VARGIĆ – pitao bih kako se određuje kućni broj? Što je s parcelama između? 

 

 ZDRAVKO TUBA – kućni broj dodjeljuje Ured državne uprave ako se ne varam. Tako da to 

pitanje morate njima postaviti jer to nema veze s nama. 

 

Pod točkom 7. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA" donijelo 

 

Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Selskog komunalnog društva Molve d.o.o.  

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na dopune i izmjene Cjenika usluga 

održavanja javnih površina Selskog komunalnog društva Molve d.o.o. 

 MARINA DŽINIĆ – ovo je prijedlog cjenika od strane Selskog komunalnog društva. Cijene 

koje ste dobili izražene su bez PDV-a, a ono što se je mijenjalo usporedno na prošli cjenik je 

povećanje cijene košnje sa 0,20 kn na 0,30 lipa, fiksna cijena za čišćenje spomenika odnosno spomen 

obilježja na grobljima 500,00 kn i povećana je usluga geronto domaćica zbog uredbe o minimalnoj 

plaći u RH, uključen je rad radnika za reciklažno dvorište jer tamo rade dvoje radnika i uključena je 
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naknada za korištenje mrtvačnice za korisnike s prebivališta na području Općine Molve s time da je to 

vezano na sljedeću točku. 

 STANKO MOLNAR – ovo povećanje sa 0,20 kn na 0,30 kn to je po metru kvadratnom? Nije 

to mala stavka pa sam htio pitati ne nađu li se u toj cijeni od 0,20 kn što je još cijena bez PDV-a. 

 ZDRAVKO TUBA – to moraš njih pitati. 

 STANKO MOLNAR – nije nitko sudjelovao iz nadzornog odbora, Siniša vi niste odobravali 

taj dio? 

 SINIŠA FRANČIĆ  - ne. 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – koji su to spomenici koji se čiste za 500,00 kn? 

 MARINA DŽINIĆ- to su spomenici na grobljima na koje se polažu vijenci. 

 ZLATKO VARGIĆ – nije li Selsko doneslo proračun za ovu godinu? Kako se donose cijenici. 

Prvo se donese cjenik i financijski plan koji se predlaže, a ne sada oni cjenik donose na početku 

godine. 

 ZDRAVKO TUBA – Komunalno ne donosi Proračun nego Financijski plan. 

 MARINA DŽINIĆ – Moje mišljenje da po Zakonu ni ovaj cjenik ne mora ići na vijeće.  

 MARTIN TUBA – načelnik može do 400 tisuća kuna sklopiti ugovor s firmom koje je osnivač 

bez odluke vijeća. 

 Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik daje točku na donošenje. 

 Pod točkom 8. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 5 glasova „ZA" i 3 „SUZDRŽAN“ 

donijelo 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na dopune i izmjene Cjenika usluga održavanja javnih 

površina Selskog komunalnog društva Molve d.o.o. 

 

Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna 

Općine Molve 

 

 ZDRAVKO TUBA – vidjeli ste u zaključku da nije bilo korištenja sredstava Proračunske 

zalihe Proračuna Općine Molve i smatram da nije potrebno raspravljati o ovoj točci. 

 

 Pod točkom 9. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

 

Zaključak o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve 

 

Točka 10. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju na upravljanje i održavanje agrometeorološke 

stanice Seljačkoj udruzi Molve Grede 
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 ZDRAVKO TUBA – ne znam koliko ste upoznati ta stanica je kupljena još za vrijeme kada je 

g. Kolar bio načelnik i dana je na korištenje udruzi Molve Grede, u međuvremenu je bila prebačena na 

upravljanje školi pa se sada opet vrača na upravljanje Seljačkoj udruzi Molve Grede. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 ZLATKO VARGIĆ – gdje bude stacionirana ta stanica? 

 ZDRAVKO TUBA -  mislim da je trenutno kod Senjana, a znam da je prije bila pokraj CPS-a 

gdje su plastenici tako da ništa ne znam o njoj ni da li je u funkciji ni da li je ispravna. 

 STANKO MOLNAR – dajemo ju Seljačkoj udruzi za koji ne znamo tko je predsjednik, da li je 

imala skupštinu tako da ju dajemo njima a ne znamo tko tamo upravlja Udrugom. 

 ZDRAVKO TUBA – ja ne znam možda ti znaš. 

 STANKO MOLNAR – ja znam da je Senjan bio prije predsjednik. Ta stanica se je nekoliko 

godina vodila na školi. Koliko vidim ona se ne daje besplatno već za 50,00 kn mjesečno i da ona nju 

održava. 

 ZDRAVKO TUBA – s time se njima daje na upravljanje kao i obveza da ju održavaju, da bude 

ispravna, da je u funkciji, da se zna gdje je i tko je odgovoran za to.  

 FRANJO ANDRAŠIĆ – zašto ju ne bi dali Udruzi vinogradara? 

 ZDRAVKO TUBA – neka Udruga vinogradara da upit ili zahtjev vlasniku stanice. 

 STANKO MOLNAR – problem je u tome što se ne može pronaći gdje se ona nalazi, a 

vjerojatno je kod Zlatka. 

 predsjednik zatvara raspravu i daje točku na donošenje. 

 Pod točkom 10. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“ donijelo 

Zaključak o davanju na upravljanje i održavanje agrometeorološke stanice Seljačkoj udruzi 

Molve Grede 

Točka 11. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o upravljanju, održavanju i visini naknade za korištenje 

mrtvačnica na području Općine Molve 

 Uvodno obrazloženje daje Lea Tot. 

 LEA TOT – dajemo na korištenje i upravljanje naše mrtvačnice u Molvama i Repašu Selskom 

komunalnom društvu koje je dužno te mrtvačnice održavati, a njima se bude plaćala naknada za 

korištenje mrtvačnice tako da se za korisnike s prebivalištem na području Općine Molve cijena ne 

mijenja ostaje 95,00 kn po ukopu, dok za korisnike koji nemaju prebivalište na području Općine 

Molve korištenje mrtvačnice po ukopu iznosi 5.000,00 kn. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 Pod točkom 11. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo 
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Zaključak o upravljanju, održavanju i visini naknade za korištenje mrtvačnica na području 

Općine Molve 

Točka 12. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika 

za područje Općine Molve 

 ZDRAVKO TUBA – stvar je vrlo jasna naša doktorica odlazi u mirovinu koja je vršila poslove 

mrtvozornika za područje Općine Molve i sada je prijedlog da to obavlja doktor iz Hlebina. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 Pod točkom 12. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

Zaključak o izmjeni Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine 

Molve 

Točka 13. 

Razmatranje i donošenje Programa mjera za mlade na području Općine Molve u 2021. godini 

 ZDRAVKO TUBA – ovaj program je bio i u prošloj godini i samo ga produžujemo na još 

godinu dana pa otvaram raspravu. 

 STANKO MOLNAR – ima mladih koji su kupili kuću prije pet - šest godina i ako oni sad žele 

obnavljati ili ulagati što s njima? Znam da je situacija takva da oni koji su ušli u posjed 2017. godinu 

mogu dobiti tu mjeru. Ne mislim na kamate po kreditu nego materijalu, ako netko želi nešto mijenjati, 

slagati i sl. u pravilu ne mogu dobiti do tih 10 tisuća za materijal.  

 ZDRAVKO TUBA – u članku 4. stavak 4. stoji  građevinski materijal potreban za adaptaciju 

stečene nekretnine. 

 STANKO MOLNAR – govorim za one koji su kupili nekretninu prije 2017. godine nemaju 

pravo. 

 ZDRAVKO TUBA – nemaju pravo na povrat poreza i kamate na kredit, ali imaju pravo na 

adaptaciju odnosno na građevinski materijal za adaptaciju stečene nekretnine. O tome je bilo rasprave i 

kada se je donosio program nije nam cilj sada nekoga pomladiti ili postarati, cilj nam je čim više ljudi 

zadržati na području Općine Molve. Mišljenja smo ako oni ulože u kupnju ili adaptaciju nekretnine 

ozbiljan novac budu tu i ostali živjeti. 

 STANKO MOLNAR – ja to govorim iz  primjera, znači  2016.-te je kupljena kuća, prošle 

godine je rađena adaptacija, priložili su se računi i nije im prihvaćeno zato što kuća nije kupljena 2017. 

godine na dalje. O tome ja govorim što znači da moramo staviti u Odluku bez obzira kada je 

nekretnina kupljena vezano za točku kupnje materijala do ovih 10 tisuća kuna.  

 ZDRAVKO TUBA – moram priznati da nisam čitao detaljno program, ali ovo je sada 

prijedlog za donošenje mjera i podložan je izmjeni može se podnijeti prijedlog već na idućoj sjednici i 

promijeniti sa pravila, a za sada je ovakav prijedlog. 

 STANKO MOLNAR – neka se za iduće vijeće stavi dopuna. 

 ZDRAVKO TUBA – mora netko dati prijedlog za to, možeš kao član vijeća dati prijedlog. 
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 MARINA DŽINIĆ – napominjem da će to iziskivati promjenu stavke koja je vezana u 

Proračunu za 2021. godinu vezano za osigurana sredstva jer bojim se da za ove račune za adaptaciju 

neće biti dostatna sredstva jer imamo zahtjeve još iz 2020. godine koje ćemo morati prenijeti u ovu 

godinu po ovoj odluci što znači da se već stavka troši. 

 Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik daje točku na donošenje.  

 Pod točkom 13. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

Program mjera za mlade na području Općine Molve u 2021. godini 

Točka 14. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 ZLATKO VARGIĆ – imam jedno saznanje, a ovdje ima članova vrtićkog vijeća, da li u vrtiću 

ima kolektivni ugovor za otpremnine dok se ide u mirovinu, pošto je Mato otišao u mirovinu i 

odobrena mu je otpremnina, da li to i u vrtiću postoji? 

 ZDRAVKO TUBA – da 

 ZLATKO VARGIĆ – da li su isplaćene? 

 SINIŠA FRANČIĆ – koliko znam za sada još nisu isplaćene, a za siječanj ne znam. Za 

općinske i vrtićke djelatnike su isti kriteriji. 

 MARINA DŽINIĆ – Mirjani Tomec je isplaćena otpremnina i jubilarna, a ostala je još gđa. 

Ormanec.  

 Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 10.57 sati. 

 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/1 

URBROJ: 2137/17-07-21-3 

Molve, 26. siječnja 2021. 

 

ZAPISNIČAR:      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Lea Tot, bacc.admin.publ.                Zdravko Tuba 

 

 

 

 

 

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


