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ZAPISNIK 

sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 25. siječnja 2019. godine 

 

 

 Sjednica je održana u zgradi Društvenog doma Općine Molve, na Trgu kralja 

Tomislava 11, u sali za sastanke. Sjednica  je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/01, 

URBROJ: 2137/17-01-19-1 od 21. siječnja 2019. godine. 

 

          Sjednicu je u 10.10 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Tuba.  

 

Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Siniša Frančić, 

2. Zlatko Senjan, 

3. Zdravko Tuba, 

4. Valentina Kopričanec, 

5. Spomenka Žufika, 

6. Mirko Paša, 

7. Stjepan Fosić, 

8. Franjo Andrašić. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Stanko Molnar, opravdao izostanak, 

2. Zlatko Vargić, opravdao izostanak, 

3. Katica Kapić 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve, 

2. Martin Tuba, zamjenik općinskog načelnika, 

3. Karolina Franjo, pročelnica JUO. 

 

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

na početku 23. 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 22. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 22. sjednice 

Općinskog vijeća. 
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Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

DNEVNI RED 

 

1. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih sredstva za rad političkih 

stranaka i člana izabranog s liste grupe birača zastupljenog u Općinskom vijeću 

Općine Molve za 2019. godinu, 

 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati iznosa jubilarne nagrade službenicima i 

namještenicima Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve za 2017. i 2018. godinu,  

 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o visini paušalnog poreza na području Općine Molve, 

 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim materijalnim 

pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Molve, 

 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnom doprinosu, 

 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o naknadi troškova 

predsjedniku, potpredsjedniku i članovima Općinskog vijeća Općine Molve i njegovih 

radnih tijela te članovima vijeća mjesnih odbora Općine Molve, 

 

7. 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, 

 

8.  Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

Proračunske zalihe za razdoblje od 1. studenog do 31. prosinca 2018. godine, 

 

9. Pitanja  i prijedlozi vijećnika. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“  usvojilo predloženi Dnevni red. 

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih sredstva za rad 

političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača zastupljenog u Općinskom 

vijeću Općine Molve za 2019. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 ZDRAVKO IVANČAN -  ova odluka odnosi se na raspoređivanje redovitih sredstava 

političkim strankama što se financira od članova vijeća. Odlučili smo da taj dio sredstava 

umanjimo i  sredstva usmjerimo u vrtić ili školu što je prioritetnije i mislim da je proračunom 

predviđeno te će na taj način to naši mještani osjetiti. Minimalan iznos je 100,00 kn što ide po 

članu općinskog vijeća, a za članicu 110,00 kn, što će biti plaćeno po donošenju ove odluke. 
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 Predsjednik vijeća otvara raspravu po ovoj točki. 

 STJEPAN FOSIĆ – nije mi jasno što s tih sto kuna, što to znači po vijećniku? Koliko 

je bilo do sada?  

 ZDRAVKO IVANČAN - do sada je bilo 3.000,00 kn, a sada ide 100,00 kn godišnje po 

stranci, a tko se hoće baviti politikom neka i financira.  

 STJEPAN FOSIĆ - ne znam kako to bude s tih sto kuna i ne znam kako budu druge 

općine davale. Vi budete svojoj stranci davali na bilo koji drugi način, ali što spominjete 

vrtića, stranka je stranka, a za vrtić će vaša vladajuća ekipa odlučiti što se bude kupilo. Ne 

znam na kome se sada špara. 

 ZDRAVKO IVANČAN – vidjeli ste da smo u proračunu predvidjeli opremanje vrtića i 

kupnju opreme. Da ove godine osiguramo sredstva, ta sredstva smo uzeli našim strankama i 

taj iznos od 16-18 tisuća kuna bude određeni doprinos vrtiću.  

 STJEPAN FOSIĆ - bili smo u kampanji i jako dobro znadete koliko sam platio za 

svoju i vašu koaliciju, a koliko ste vi. Znači ništa nismo davali iz općinskih sredstava već smo 

sami plaćali. Ja bih da politika funkcionira na način da članovi sami uplate i da se stranke tako 

financiraju.  

 ZDRAVKO TUBA – mi smo odlučili da taj novac usmjerimo ovdje nego da ih šaljemo 

u Zagreb. Takvo je naše razmišljanje, a vi imate pravo na svoje mišljenje. 

 STJEPAN FOSIĆ – drago mi je što ste počeli razmišljati, ali onda stvarno 

razmišljajte i primite se, da ovu općinu stavite u normalne okvire, da možemo normalno 

funkcionirati. Sve srežite i stavite Općinu da nema računa. Stavite sve na stol da vidimo 

kakvo je stanje. Na ovo vas upozoravam već 3-4 godine  i stalno se skriva rezultat, a ako idete 

tako onda 2019. godinu završite da nije nikome ništa dužna. Napravite na svim stavkama 

rezove i posložite da Općina bude razvijena da ne bude više Općina Molve nerazvijena. 

 ZDRAVKO IVANČAN -  naša Općina spada u skupinu razvijenih Općina, ali 

razvijena je samo jedna sintagma gdje se govori da imamo više poljoprivrednika nego 

zaposlenih. Poljoprivrednici rade na dohodak i plaćaju svoje doprinose mjesečno pa zato 

spadamo u tu skupinu. To ne znači da smo nerazvijeni već su naši poljoprivrednici razvijeni 

za razliku od susjednih općina, osim Gole koja je ispod nas. Zato nemojte nas i naše mještane 

uvrštavati u neku nerazvijenost već realno naša općina funkcionira i nemamo socijale, a sve 

ostalo je vaša politička demagogija na što vi imate pravo. Drugo što je bitno je to da je Općina 

Molve rezala od prvog dana, gdje ste nam vi više odmagali nego pomagali, ali smo sva 

obećanja koja smo dali kroz odluke, rješenja ili pomoći isplatili. Tako da znate da smo riješili 

sve stare obaveze, a početkom ove godine smo u zamahu gdje budete vidjeli da imamo 

projekata i realizacija istih, te idemo na nove natječaje gdje se nadam da nam budete pomogli 

kao jedan iskusan političar, a i gospodarstvenik pošto ste došli do pozicije da možete nešto 

govoriti o tome. S toga vas molim da podržite ono što je za dobrobit Općine, a ne samo za 

nekakve političke odnose jer mislim da smo dovoljno zreli i dovoljno odrasli da se ne 
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prepucavamo na nekakvim dječjim temama nego da damo konkretne prijedloge što bi moglo 

unaprijediti naš i vaš život odnosno život cijele Općine.  

 Nakon rasprave predsjednik vijeća daje točku na donošenje. 

Pod točkom 1. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“, 1 "PROTIV" i 1 

"SUZDRŽAN" donijelo 

Odluku o raspoređivanju redovitih sredstva za rad političkih stranaka i člana izabranog 

s liste grupe birača zastupljenog u Općinskom vijeću Općine Molve za 2019. godinu  

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o isplati iznosa jubilarne nagrade službenicima 

i namještenicima Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve za 2017. i 2018. godinu 

 

Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

 ZDRAVKO IVANČAN -  znači sve što smo obećali budemo i isplatili, a radi se o tome 

da smo 2016. godine ukinuli isplate jubilarnih nagrada radnicima vrtića, a kako bi ih 

izjednačili sa službenicima i namještenicima Općine predlažem da se taj iznos osigura kroz 

ovu Odluku kojom budemo isplatili našim namještenicima, koji su imali u 2017. i 2018. 

godini jubilarne nagrade, čime pokazujemo jednakost svih zaposlenika Općine Molve. 

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

 STJEPAN FOSIĆ -  zanima me o kome se ovdje radi i tko treba dobiti jubilarne 

nagrade? 

 

 KAROLINA FRANJO- svi budu dobili jubilarne nagrade koji nisu i nitko ne bude 

oštećen, radi se o tri djelatnice A.K., M.O.  i M.M.  

 

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

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

 

Odluku o isplati iznosa jubilarne nagrade službenicima i namještenicima Dječjeg 

vrtića "Pčelica" Molve za 2017. i 2018. godinu 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o visini paušalnog poreza na području Općine Molve 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

  

ZDRAVKO IVANČAN – radi se o  porezu za obavljanje turističke djelatnosti, odnosno to je 

porez na sve one iznajmljivače koji imaju adresu kod nas, a bave se turističkom djelatnošću za što je 

po jednom smještajnom kapacitetu država propisala naknadu od 150,00 – 1.500,00 kn što moramo 

donijeti do 30. siječnja 2019. godine. Ako ne bi donesli ovu Odluku država bi primijenila automatski 

750,00 kn, a da bi olakšali turističku djelatnost i njihovo poslovanje ovo je jedna od subvencija u 

smanjenju od 150,00 kn što bude svima prihvatljivo.  
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Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

Prijava za raspravu nije bilo i prelazi se na donošenje odluke. 

Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve sa 8 glasova „ZA" donijelo  

 

Odluku o visini paušalnog poreza na području Općine Molve 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim materijalnim 

pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 ZDRAVKO IVANČAN – ovom odlukom predlažem da se zamjeniku načelniku povisi 

dosadašnji koeficijent i povisi sa iznosa 2.000,00 kn na 2.500,00 kn  primanje te da se meni 

osigura putni trošak što do sada nisam imao, budući da loko vožnju ne pišemo.  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu.  

 STJEPAN FOSIĆ – g. načelnik da nisi prodao auta ne bi sad to trošio. Službeni auto 

koristio je načelniku da ide kud treba itd, a jeftinije bi došlo nego to. Znači više bude koštala 

općinu cipelarina nego kad je bio službeni auto.  

 ZDRAVKO IVANČAN –  po ovoj točci ste se najmanje trebali javiti iz razloga jer 

jako dobro znate koliko je bila potrošnja nafte i servis kod Čorbe i jako dobro znate što se je 

sve servisiralo. Molim Vas da se suzdržite takvih komentara i mogu vam to detaljno pokazati. 

Nemojte govoriti o situacijama da je to štednja jer takvo luksuzno vozilo treba održavati, a 

samo registracija dođe oko 10.000 kn, servis, kasko i sve ostalo. 

 STJEPAN FOSIĆ – moram ti reći da si sve to prijavio policiji, a od toga nije ništa 

bilo. Budi iskren i pokaži svoje papire od kada si načelnik koliko si si isplatio, koliko 

kilometraže. Budi realan i otvoren pa pokaži da svi vidimo razliku.  

 ZDRAVKO IVANČAN – sve vam piše u proračunu, a budući da ste bivši načelnik 

mogli ste to iščitat, a očito ne znate.  

 STJEPAN FOSIĆ – vi ste mladi i školani ljudi i dopeljali ste općinu tu gdje je.  

 ZDRAVKO IVANČAN – tko je sve imao pravo voziti službeni auto?  

 STJEPAN FOSIĆ – onaj tko je trebao i pusti sad službeni auto nego pogledaj kakva 

je Općina.  

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

Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je 7 glasova „ZA" i 1 "PROTIV" 

donijelo 
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Odluku o izmjenama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog 

načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Molve 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnom doprinosu 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 

 KAROLINA FRANJO – ovo je odluka koju donosimo zbog usklađivanja sa Zakonom 

o komunalnom gospodarstvu koji je donesen u osmom mjesecu prošle godine. Ostala je ista 

cijena naknade za komunalni doprinos kao i po staroj odluci. Jedina je razlika da se rješenja 

ne donose po Zakonu o općem upravnom postupku, već po Općem poreznom zakonu. 

 

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

 

Odluku o komunalnom doprinosu 

 

Točka 6.  

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o naknadi troškova 

predsjedniku, potpredsjedniku i članovima Općinskog vijeća Općine Molve i 

njegovih radnih tijela te članovima vijeća mjesnih odbora Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

 ZDRAVKO IVANČAN – članovima općinskog vijeća ostaje isto znači 300,00 kn neto 

po sjednici. Predlaže se povećanje potpredsjedniku sa 400,00 kn na 1.000,00 kn mjesečno 

kako je bilo i prije, ne po sjednici, te predsjedniku 2.000,00 kn mjesečno. Nadam se da će te 

ovu odluku podržati jer treba nagraditi ljude koji najviše rade. 

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu.   

  

STJEPAN FOSIĆ – nisam protiv toga da se nagrade ljudi koji rade, ali nisam vidio 

sliku da općina funkcionira i da je bez problema i opet se vraćam unazad dvije godine. Stavite 

papire na stol da vidimo da li je općina u stvarnoj poziciji da nemamo dugovanja.  

 

ZDRAVKO IVANČAN – danas sam naglasio da smo sve obaveze koje smo imali 

platili. 

 

STJEPAN FOSIĆ - Nemamo sliku jer lažete, dajte papire na stol da se uvjerimo kako 

je to istina. Skrivate stvarno stanje općine. 

 

ZDRAVKO IVANČAN – sve donijete  odluke su plaćene, a 15. veljače bude 

isčitavanje i sve budete vidjeli. Dobit će te informaciju na mail što je plaćeno za koju poziciju 

bez imena i prezimena. Plaćanje je kuhinje, plaćanje  vrtića, plaćanje hala, neka se sve to 

napiše da g. Fosić vidi da je plaćeno.  

 

STJEPAN FOSIĆ - ne zanima me što si platio nego ono što je otvoreno. 

 

ZDRAVKO IVANČAN – g. Fosić trafostanica je riješena ovih dana bude plaćena.  
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STJEPAN FOSIĆ -  pogledaj kakvu si situaciju napravio sa Dravom-Savom  to je 

šteta za Općinu Molve.  

 

ZDRAVKO IVANČAN - g. Fosić rekli ste da sam je tužio Općinu hoćete mi reći kad 

je to bilo?  

 

STJEPAN FOSIĆ- pokušavao si. 

 

ZDRAVKO TUBA – vas g. Fosić zanimaju učeničke i studentske pomoći za 2017. i 

2018. Nema obaveze jer nije bila donijeta odluka. 

 

 Predsjednik vijeća prekida raspravu. 

 

Pod točkom 6. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA"  i 1 "PROTIV" 

donijelo 

 

Odluku o izmjenama Odluke o naknadi troškova predsjedniku, potpredsjedniku 

i članovima Općinskog vijeća Općine Molve i njegovih radnih tijela te članovima 

vijeća mjesnih odbora Općine Molve 

 

Točka 7. 

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 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik 

 

 ZDRAVKO IVANČAN -  vatrogasci su dali zemljište i dom i njima su se trebale 

osigurati prostorije i ovaj dom koji nije bio naš dajemo u naravi na upravljanje onome tko je 

spreman održavati, voditi na najbolji mogući način i koji će plaćati naknadu. S toga ide se na 

neograničeno, a radi se o donjim prostorijama ispod nas, vijećnica i prostor gdje su 

kancelarije koje imaju. Natječaj bude stupio na snagu osmog dana i nadam se da se naše 

udruge budu odazvale. 

  

 Predsjednik otvara raspravu. 

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – ako se to daje u najam zanima me kako je razdijeljeno 

grijanje i struja po prostorijama?  

 

 ZDRAVKO IVANČAN – to će biti odvojeno, a plaćali budu svi. Ja nisam stručnjak za 

to. Možete vi dati prijedlog kako da se to napravi. 

 

 STJEPAN FOSIĆ – čujem da se svašta priča što sad sa tim vatrogascima? I oni se 

moraju javiti na natječaj? 

 

 ZDRAVKO IVANČAN – svi se moraju javiti. 

 

 ZDRAVKO TUBA – zakonski im drugačije ne možemo dati. 

 

 STJEPAN FOSIĆ – kako ne možete to je bila njihova imovina i oni su izigrani jer se 

na svoje vlastito moraju javljati na natječaj. Što niste dali odluku da mogu koristiti na 99 
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godina jer je bilo njihova imovina. Što će se u tim prostorijama događati kartane i pijanke. 

Policija. Svašta bude. Tko će plaćati te troškove održavanja? Tu ćebiti živi kaos. Svaka 

udruga bilo koja, ako ima sastanak, neka ide u Općinu da ga održe. Nisu svaki dan sastanci. Ja 

nikad ne bih dozvolio da im ide u najam, ako imate sastanak izvolite po ključeve od Općine.  

Nikom ništa nije zabranjeno i ne mora plaćati, a vi napravite kako hoćete.  

 

 MIRKO PAŠA – ja bih se nadovezao na pitanje od g. Andrašića vezano za brojila i 

moje mišljenje je da bi bio problem odvojiti brojila jer znamo kako su postavljena brojila kod 

izgradnje društvenog doma. Za odvajanje brojila nema smisla i preveliki je trošak, a može se 

paušalno plaćati. 

 

 ZDRAVKO IVANČAN – predlažem da se nadopuni zaključak, a prvo se pogleda 

potrošnja unatrag, zbroji se koliko to košta, te da se podijeli sa brojem mjeseci na temelju 

čega bi plaćali paušalno. 

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – nije mi jasno zašto ovdje miješamo udruge i vatrogasnu 

postrojbu? Znamo da po zakonu moramo imati vatrogasce i oni su starosjedioci na tom dijelu 

od kako je Općine, a udruge ne moramo imati one su skup građana, a općina ih sufinancira. 

Tako da ne bih u ovom domu miješao udruge – Općinu – Vatrogasce. Druga je stvar ako se 

bude udrugama dala na korištenje sala, ali prostorije im ne bih iznajmljivao. Vatrogasci ostaju 

i ne možeš im reći da ćeš iznajmiti njihovo spremište. S toga bih vatrogasce iz toga izdvojio i 

njima izdvojio njihov prostor, a ako se Općina seli idemo one stare prostorije dati udrugama. 

Općina neka u domu koristi svoj dio, a vatrogasci onaj dio koji njima treba budući da nam oni 

kao takvi trebaju. 

 

 ZDRAVKO IVANČAN -  stara Općina će ići na natječaj za stranke i udruge, a mi na 

Molvama nemamo niti jednu aktivnu udrugu. Imamo vatrogasce, domaćice više ne postoje 

koliko znamo, te imamo udrugu za povjesnice i starine, folklor ima svoje prostorije. Idemo 

urediti prostorije i dati strankama i braniteljima, a za ove prostorije se isto mogu javiti, ali tko 

bude više dao taj bude dobio. Zakon se je promijenio i ne može se nikome ništa dati bez 

natječaja. 

 

 STJEPAN FOSIĆ – Zdravko, braniteljima si već dao, znači Općina ima svoju 

imovinu i ne može ju nikom dati bez dokumenta. Dao si u gostioni i sad imaš probleme, dao 

si sve već braniteljima u pijanom stanju i sad sam sebi stvaraš probleme i oni na tebe vrše 

pritisak. Nemoj se s općinskom imovinom razbacivati jer nikome nije zabranjeno dati 

ključeve. 

 

 ZDRAVKO IVANČAN -  vrijeđanje je vaš životni moto i nemojte govoriti svoje 

viđenje, već da činjenicama i točnim informacijama baratate. Nemam nikakve probleme kao 

ni moji vijećnici. Idemo s tim postupkom da ga riješimo na obostrano zadovoljstvo svih 

vijećnika, mještana i predstavnika udruga i nema nikakvih problema. Može se i vaša stranka 

javiti na natječaj za prostorije. Svi ćemo se javiti na natječaj i koristit će se prostorije legalnim 

putem, a ne na vagi i Sekulinama. Idemo jedan puta upravljati našom imovinom najbolje što 

možemo. 

 

 Predsjednik vijeća zaključio je raspravu i daje točku na donošenje. 

 

Pod točkom 7. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova "ZA", 1 "PROTIV" i 1 

"SUZDRŽAN" 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 8. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

Proračunske zalihe za razdoblje od 1. studenog do 31. prosinca 2018. godine 

 

 ZDRAVKO TUBA -  u materijalima ste vidjeli da nije bilo korištenja sredstava 

Proračunske zalihe pa mislim da ne treba nikakva rasprava oko toga. Predlažem donošenje 

zaključka bez rasprave. 

 

Pod točkom 8. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova "ZA" i 2 "SUZDRŽAN" 

donijelo 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe za razdoblje 

od 1. studenog do 31. prosinca 2018. godine 

 

 

Točka 9. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 ZDRAVKO TUBA – prije nego što zaključim sjednicu sve vas pozivam na ručak koji 

je pripremio ribolovni klub Amur Molve Grede.  

 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 11.08 sati. 

 

KLASA: 021-05/19-01/01 

URBROJ: 2137/17-01-19-2 

Molve, 25. siječnja 2019. 

 

ZAPISNIČAR:                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Karolina Franjo, mag.iur.                         Zdravko Tuba 

 

 

 

 

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


