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 ZAPISNIK 

sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 9. prosinca 2019. godine 

 

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

Sjednica  je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/10, URBROJ: 2137/17-01-19-1 od 4. prosinca 

2019. godine. 

 

          Sjednicu je u 10.05 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 

9. Zlatko Vargić 

10. Katica Kapić. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Stanko Molnar, opravdao izostanak. 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve, 

2. Martin Tuba, zamjenik općinskog načelnika, 

3. Karolina Franjo, pročelnica JUO, 

4. Dinko Borozan, predstavnik medija. 

  

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

početku 32. sjednice Općinskog vijeća nazočno 10 članova Općinskog vijeća te da Vijeće može 

pravovaljano odlučivati.  

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

sa 31. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 31. sjednice 

Općinskog vijeća. 

  

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 
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D N E V N I  R E D  

1. Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Molve za 2020. godinu i  projekcija za 2021. i 2022. 

godinu s Planom razvojnih programa, 

2. Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba na području Općine Molve u 2020. godini i to: 

2.1. Programa građenja objekata komunalne infrastrukture,  

2.2. Programa održavanja komunalne infrastrukture, 

2.3. Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi, 

2.4. Programa javnih potreba u kulturi, 

2.5. Programa javnih potreba u sportu, 

2.6. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi, 

2.7. Programa javnih potreba u osnovnom školstvu, 

2.8. Programa utroška sredstava šumskog doprinosa, 

2.9. Programa  javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica, 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2020. godinu, 

4. Razmatranje i donošenje Programa korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog 

zemljišta na području Općine Molve u 2020. godini,  

5. Razmatranje i donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu,           

6. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe 

Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. rujna do 30. studenoga 2019. godine, 

7. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2019. i Projekcije plana za 2020. i 2021. godinu, 

8. Razmatranje i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 

Općine Molve za razdoblje od 2020. godine do 2023. godine,  

9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Molve za 2020. godinu, 

10. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja 

plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2019. godini, 

11. Pitanja  i prijedlozi vijećnika. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s  10 glasova „ZA“  usvojilo predloženi Dnevni red. 

Točka 1. 

Razmatranje  i donošenje Proračuna Općine Molve za 2020. godinu i  projekcija za 2021. i 2022. 

godinu s Planom razvojnih programa 

.  Uvodno obrazloženje daje načelnik. 
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 OPĆINSKI NAČELNIK – hvala svima što ste se okupili kako bi donijeli Proračun za 2020. 

godinu. Evo dopune su u nešto manjem iznosu i uvažili smo sve amandmane koliko je to bilo moguće 

prema financijskim sredstvima i prema projekcijama. Redom ću objasniti izmjene i dopune koje su 

išle u prijedlogu Proračuna. Znači Proračun za 2020. godinu planiran je u iznosu od 31.059.453,00 kn, 

a najvažnije su stavke odnosno pozicije koje se dopunjuju uz amandmane i savjetovanje koje je bilo. 

Naša Turistička zajednica Središnja Podravina ima povećanje za  20.000,00 kn, a radi se o gradnji 

vinskih cesta i asfaltiranju dionice u Šemovcima jer tamo ima jako puno naših Molvaraca koji imaju 

svoje objekte i kao takvi pružaju turističku djelatnost. Nadalje je uređenje ribičkog doma što je 

početak investicije koja je još krenula 2011.-2012. godine, a u planu je da se podigne objekt koji bi 

našim ribičima bio prostor,  radi se o iznosu od 125.000,00 kuna. U planu je kupnja udjela u 

trgovačkim društvima do iznosa od 30.000 kn kako bi omogućili povoljnije upravljanje i gospodarenje 

našim otpadom koji nastaje na području Općine o čemu ćemo detaljnije raspravljati na drugom vijeću 

kada nam dođe i pismo namjere od komunalnog poduzeća, a sada je predviđen iznos od 30.000,00 kn. 

Naravno da imamo brigu o svim udrugama na području Općine, a uz naše DVD-ove koji su nam 

okosnica što se tiče civilne zaštite planiramo zajedno sa MUP-om Đurđevac da osnujemo i aktivno 

postavimo civilnu zaštitu u našoj Općini te je stoga u planu izdvojiti 80.000,00 kn za osnivanje civilne 

zaštite, kupnju opreme, opremiti čamac i staviti u funkciju kako bi imali sve na raspolaganju ukoliko 

dođe do kakve „kalvarije“.  Vatrogastvu se povećava stavka sa 152.000,00 kn na 172.000,00 kn što je 

prema nekakvim zakonskim okvirima. Imamo otkup zemljišta za što je napravljen elaborat za procjenu 

zemljišta na području uz potok Komarnicu, a radi se o iznosu od 112.130,00 kn. Edukacije i stručno 

osposobljavanje povećava se na 10.000,00 kn. Za naše obrtnike otvara se pozicija za naukovanje što je 

za sve učenike koji idu u obrtnička zanimanja, a koji će kod nas obavljati stručnu praksu. Po programu 

im budemo pomogli i stimulirali ih da se upišu u strukovna zanimanja.  Iznos od 30.000,00 kn ide za 

pomoć obrtnicima za uređenje prostora u centru kako bi mogli poslovati. Na kraju je najvažnija 

promjena reciklažno dvorište, ovih dana je najavljen natječaj u Fondu za zaštitu okoliša za mogućnost 

gradnje reciklažnog dvorišta, a ujedno i mobilnog reciklažnog dvorišta kako bi svi mještani imali 

uvjete za zbrinjavanje otpada što je sufinancirano od fonda u 85% iznosu i zašto to ne bi iskoristili, a 

našim žiteljima omogućili bolje zbrinjavanje. Svjesni smo da otpad bude problem, a samim time 

smanjili bi divlja odlagališta. Moram napomenuti i to da smo subvencije za pčele i umjetno 

osjemenjivanje ukinuli pošto smo usuglasili naš Proračun sa državnim mjerama i više umjetno 

osjemenjivanje nije prihvatljiva mjera. Na kraju bih se još jednom zahvalio svim vijećnicima na 

prijedlozima koje smo prihvatili i niti jedan nije bio odbačen. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

Pod točkom 1. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“, 1 "PROTIV" i  3 

"SUZDRŽAN" donijelo  

Proračun Općine Molve za 2020. godinu i  projekcije za 2021. i 2022. godinu  

s Planom razvojnih programa 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba na području Općine Molve u 2020. godini i 

to: 

Programa građenja objekata komunalne infrastrukture, 

Programa održavanja komunalne infrastrukture, 
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Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi, 

Programa javnih potreba u kulturi, 

Programa javnih potreba u sportu, 

Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi, 

 

Programa javnih potreba u osnovnom školstvu, 

 

Programa utroška sredstava šumskog doprinosa, 

 

Programa  javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 PROČELNICA – programi su vezani uz prvu točku i uz posebne zakone prema kojima je 

određeno za svaku točku koja će se sredstva koristiti.  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“, 1 "PROTIV" i  3 

"SUZDRŽAN" donijelo  

Program građenja objekata komunalne infrastrukture, 

Program održavanja komunalne infrastrukture, 

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi, 

Program javnih potreba u kulturi, 

Program javnih potreba u sportu, 

 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi, 

 

Program javnih potreba u osnovnom školstvu, 

 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa, 

 

Program  javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2020. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – mislim da ovo ne treba posebno obrazlagati  može vam pročelnica 

objasniti. 

 PROČELNICA – radi se o tome od čega se proračun sastoji i koji su ciljevi proračuna, koje 

je upravljanje sa financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih 
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sredstava, pojedine ovlasti općinskog načelnika i to je sve opisano u ovoj Odluci o izvršavanju 

Proračuna. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova „ZA", 2 "PROTIV" i 2 "SUZDRŽAN"  

donijelo 

 

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2020. godinu 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Programa korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog 

zemljišta na području Općine Molve u 2020. godini 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – radi se o tome da sredstva koja prihodujemo od poljoprivrednog 

zemljišta prebacuje se na uređenje komunalne infrastrukture. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve sa 7 glasova „ZA", 1 "PROTIV" i 2 "SUZDRŽAN" 

donijelo 

 

Program korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta  

na području Općine Molve u 2020. godini 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu 

  

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – ovo je slična situacija kao i u prethodnoj točki. Prema zakonu 

3.700,00 kn planirano je da se utroše na modernizaciju javne rasvjete. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve sa 7 glasova „ZA", 1 "PROTIV" i 2 "SUZDRŽAN" 

donijelo 

 

Program o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje 

 nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu 
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Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske 

zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. rujna do 30. studenoga 2019. godine 

 Predsjednik vijeća napominje da nije bilo korištenja sredstava Proračunske zalihe za navedeno 

razdoblje te otvara raspravu. 

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

Pod točkom 6. Općinsko vijeće Općine Molve sa 10 glasova „ZA" donijelo 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine 

Molve za razdoblje od 1. rujna do 30. studenoga 2019. godine 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog 

plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2019. i Projekcije plana za 2020. i 2021. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 

 PROČELNICA -  upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve na svojoj 17. sjednici 

održanoj 04. prosinca 2019. godine donijelo je Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. Godinu  

te je dužno taj plan dati na usvajanje općinskom vijeću. Upravno vijeće je plan usvojilo i sada je na 

vama da usvojite ili ne.   

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

Pod točkom 7. Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova „ZA" i 4 "SUZDRŽAN" donijelo 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve za 2019. i Projekcije plana za 2020. i 2021. godinu 

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 

Općine Molve za razdoblje od 2020. godine do 2023. godine 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 

 PROČELNICA – kao Općina smo imali Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite za razdoblje od 2016.- te do 2019.-te godine. Da bi mogli dalje postupati sukladno Zakonu o 

sustavu civilne zaštite dužni smo donijeti nove smjernice. Jedinice lokalne samouprave dužne su 

organizirati poslove svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito 

funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite, a u smjernicama vam je detaljnije navedeno što 

sve ulazi u sustav civilne zaštite i kako se mora postupati po tome  

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – pitao bih gdje se nalazi čamac? 
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 OPĆINSKI NAČELNIK – čamac se trenutno nalazi u Legradu i u planu je da se čim prije 

registrira i postavi kod nas. Prije svega se moramo dogovoriti sa Hrvatskim vodama i načelnicima. 

Imamo zajednički interes da ga stavimo u funkciju kako bi bio svima na raspolaganju.  

 

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

Pod točkom 8. Općinsko vijeće Općine Molve sa 10 glasova „ZA" donijelo 

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Molve za 

razdoblje od 2020. godine do 2023. godine 

 

Točka 9.  

Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Molve za 2020. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

  

 PROČELNICA – prošle godine se je prvi puta donosio godišnji plan upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Molve. Godišnji plan je veliki i mogli ste vidjeti kako će se upravljati i raspolagati 

imovinom da to bude transparentno i otvoreno. Odluku smo dužni donijeti sukladno Zakonu, te 

preporukama navedenim u izvješću revizije upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne 

samouprave. U godišnjem planu mora biti navedeno koje su nekretnine namijenjene prodaji i kako će 

se neke nekretnine dati u zakup ili najam između ostalog. 

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – da se malo pojasni koje su nekretnine na prodaju, kakva je situacija 

sa zemljištem u Selinama, a i sa ovim u Novom Vinodolskom i sa ostalim objektima koji su u malom 

selu. Znamo da nam iduće godine doktorica odlazi pa me zanima kako taj stan stoji. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK -  za nekretnine Novi Vinodolski i Seline donijeli ste Odluku o 

prodaji i u planu je da se 2020. godine te dvije nekretnine prodaju. Radi se o situaciji da se do sada 

nitko nije javio na natječaj već je samo bilo upita. Što se tiče stana od doktorice  radi se elaborat 

etažiranja i taj stan i dvorište trebalo bi pripasti Općini Molve, a doktorica i Dom zdravlja Koprivnica 

su nas kontaktirali i tražili naše mišljenje da doktorica ostane raditi jer ne bi išla još u mirovinu. Mi 

smo se očitovali da nemamo nikakvih zamjerki na nečiji rad jer smo svjesni koliko je bitno imati 

medicinsku skrb.  

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

 

Pod točkom 9. Općinsko vijeće Općine Molve sa 7 glasova „ZA", 1 "PROTIV" i 2 "SUZDRŽAN" 

donijelo 

 

Odluku o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom  

u vlasništvu Općine Molve za 2020. godinu 

 

Točka 10. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja 

plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2019. godini 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 
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 OPĆINSKI NAČELNIK – Odluku o izmjeni Odluke o potpori usluga umjetnog 

osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu da bi uskladili sa Ministarstvom poljoprivrede 

ove mjere se mogu do kraja tekuće godine koristiti i isplaćivati, a iduće godine nije dopustivo. S toga 

predlažem da se ovom odlukom promijeni članak 8. gdje piše da se zahtjevi donose do 27. prosinca 

2019. godine kako bi našim ljudima omogućili da dobiju subvencije.  

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

Pod točkom 10. Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova „ZA" i  4 "SUZDRŽAN" donijelo 

 

Odluku o izmjeni Odluke o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa 

na trihinelu u 2019. godini 

 

Točka 11. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – samo bih komentirao kako je nastala blokada od samog početka 

sjednice. Možda zbog medija koji je prisutan. Ne znam zašto baš nitko nema nikakvih komentara 

izgledate kao mumije i zašto smo se sastali ako baš nitko neće ništa govoriti. Dobijete li zabranu od 

načelnika ili nemate ništa da vas zanima. Ne komentirate ni o točkama ni o ničemu pa mi to danas 

čudno izgleda.   

  

 ZDRAVKO TUBA – kao član vijeća osjećam se prozvan pa mogu u svoje ime odgovoriti. Što 

se toga tiče mi smo se tri puta sastali vezano uz proračun i ove teme te smo na tim sastancima rekli 

ono što smo mislili, komentirali i predlagali, a isto tako smo razmotrili prijedloge opozicije koji su kao 

što vidite usvojeni. Ako smo mi predložili taj proračun znači da ga podržavamo i klub vijećnika se 

sastaje svaki put prije vijeća. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – hvala Franji na konstataciji koja je osobne razine, ali nije zgodno 

govoriti o zabranama jer stvarno mi u ovoj općini nemamo nikakve zabrane. Mi kao što znate radimo 

javno i transparentno i ocijenjeni smo odličnom ocjenom prema svim općinama u državi i gradova koji 

su ocjenjivani. Radi se i o tome da g. Fosić neće primiti materijale pa ih sada javno dajemo jer su tu i 

mediji da se vide dugovi i obaveze.  

  

Sjednicu u 10.40 sati napušta Stjepan Fosić. Sjednici je prisutno 9 od 10 vijećnika. 

 

 Mislim da bi trebali poštivati vođenje sjednice isto kako i mi vas poštivamo.  

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – ja nisam nikog osobno prozivao nego sam rekao oko proračuna. 

Svaka čast ako ste si vi tako donijeli te odluke da baš ni malo ne komentirate o njima, osim načelnika, 

i da smo šutkom prošli ovu cijelu sjednicu. Samo sam naglasio da smo imali sjednicu koja je bila 

šutnja. Vi cijelo vijeće šutite pa sam htio reći da mi se to ne sviđa.  

 

 MARTIN TUBA – prije svake sjednice sastane se klub vijećnika gdje nam načelnik obrazloži 

sve promjene, primjedbe i prijedloge, a svaki vijećnik je bio pozvan da iznese svoje prijedloge i 

amandmane tako da nema razloga da se o nama govori kao da smo mumije i da nas se proziva jer to 

jednostavno nije točno. Mi prođemo sve točke tako da nema svrhe za raspravom.  
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 OPĆINSKI NAČELNIK – iskoristio bih priliku i zahvalio se vijećnicima što su glasali za 

Proračun kako bi mogli ove planirane investicije završiti i započeti nove. Nadam se da ćemo  ubrzo 

realizirati veći dio njih. Žao mi je što je vijećnik Fosić otišao jer kada je bila šefica Komunalnog 

društva i knjigovođa nije htio slušati i izbjegava o tome raspravljati. Mi ništa ne skrivamo jer nemamo 

razloga. Ove godine prošlog mjeseca došao je dopis da dostavimo sve obaveze (koje su u iznosu od 

3.946.000,00 kn) kod preuzimanja vlasti što je g. Fosić naveo. Može se pitati našu pročelnicu ili šeficu 

računovodstva koje će dati sve informacije svakom vijećniku. Ne vidim razloga da se govori kako se 

nešto skriva što nije istina. Nažalost naš rezime koji je teško stjecan godinama da to bude Općina na 

glasu je taj da se govori kako je Općina uništena. Što mi nije drago da se tako govori. Kredit nam je 

odobren od Vlade odnosno dobili smo suglasnost i zašto ne doprinijeti tome. Mislim da ste svi 

sposobni, a da niste ne bi tu ni bili. 

 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 10.50 sati. 

 
 

KLASA: 021-05/19-01/10 

URBROJ: 2137/17-07-19-2 
Molve, 9. prosinca 2019. 

 

 
ZAPISNIČAR:                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Karolina Franjo, mag.iur.                Zdravko Tuba 

 

 

 

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


