
1 
 

ZAPISNIK 

sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 15. travnja 2020. godine 

 

 

 Sjednica je održana putem elektroničke pošte na način da su članovi Općinskog vijeća 

obavješteni o terminu do kojeg je bilo potrebno glasati odnosno o terminu održavanja sjednice te o 

razlozima zbog kojih se sjednica održava putem elektroničke pošte. 

Poziv za 35. sjednicu Općinskog vijeća (KLASA: 021-05/20-01/1, URBROJ: 2137/17-01-20-2) zajedno 

sa materijalima za sjednicu,  upućen je i dostavljen elektroničkom poštom 10. travnja 2020. godine. 

Općinski vijećnici pozvani su da pregledaju materijale i da se očituju na iste putem elektroničke pošte, 

a iznimno ako nisu u mogućnosti na iste odgovoriti elektroničkom poštom, dostavom popunjenog 

obrasca u Općinu Molve do 15. travnja 2020. do 13.00 sati. 

 

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Molve koji su se odazvali glasovanju: 

 

1. Siniša Frančić, 

2. Zlatko Senjan, 

3. Zdravko Tuba, 

4. Valentina Kopričanec, 

5. Spomenka Žufika, 

6. Mirko Paša, 

7. Katica Kapić, 

8. Stjepan Fosić, 

9. Franjo Andrašić, 

10. Stanko Molnar. 

 

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Molve koji se nisu odazvali glasovanju odnosno glasovali 

su izvan vremena određenog kao krajnji rok za glasovanje: 

 

1. Zlatko Vargić, glasao izvan vremena određenog za glasovanje. 

 

 Utvrđeno je da postoji većina i da Vijeće može pravovaljano odlučivati. Vijećnici su primili 

zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća održane 20. ožujka 2020. godine. Općinsko vijeće Općine 

Molve je sa 10 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća. 

 Za 35. sjednicu predložen je sljedeći 

DNEVNI RED 

 

1. Razmatranje i donošenje Odluke o mjerama pomoći poduzetnicima i obrtnicima zbog izvanredne 

situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 – koronavirus, 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine 

Molve, 

3. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Odluke o mjerama pomoći poduzetnicima i obrtnicima zbog 

izvanredne situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 – koronavirus 
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Pod točkom 1. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA“  donijelo 

Odluku o mjerama pomoći poduzetnicima i obrtnicima zbog izvanredne situacije uzrokovane 

epidemijom bolesti COVID-19 – koronavirus 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

na području Općine Molve 

 

 Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve sa 10 glasova „ZA" donijelo 

 

Odluku o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

na području Općine Molve 

 

Točka 3.  

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Pod točkom 3. Nije bilo rasprave. 

 

KLASA: 021-05/20-01/2 

URBROJ: 2137/17-01-20-15 

Molve, 15. travnja 2020. 

 

ZAPISNIČAR:                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Karolina Franjo, mag.iur.                         Zdravko Tuba 

 

 

 

 

Obzirom da se sjednica nije snimala uz Zapisnik se prilaže dokaz o glasanju pojedinog vijećnika. 
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