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ZAPISNIK 

sa 10. (telefonske) sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 4. siječnja 2022. godine 

 

 

 Sjednica je održana telefonskim putem na način da su članovi Općinskog vijeća obavješteni o 

terminu kada će biti telefonski kontaktirani od strane pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Molve, te o razlozima zbog kojih se sjednica održava telefonskim putem. 

 Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća (KLASA: 021-05/22-01/1, URBROJ: 2137/17-04-22-

1) zajedno sa materijalima za sjednicu,  upućen je i dostavljen elektroničkom poštom 3. siječnja 2022. 

godine. Telefonska sjednica započela je u 9,00 sati.  

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

te da radi vjerodostojnosti glasovanja popune obrazac za glasovanje koji im je poslan elektroničkim 

putem i pošalju ga natrag u Općinu Molve do 4. siječnja 2022. u toku dana. 

 

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Molve koji su prisustvovali telefonskoj sjednici: 

 

1. Zdravko Tuba, 

2. Martina Kokša, 

3. Siniša Frančić, 

4. Ana-Marija Popec, 

5. Petar Gregurić, 

6. Tihomir Halaček, 

7. Zlatko Vargić, 

8. Marina Ivančan Krznarić, 

 

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Molve koji nisu prisustvovali telefonskoj sjednici: 

 

1. Stanko Molnar (nije se uspjelo uspostaviti telefonski kontakt) 

 

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

zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća održane 23. prosinca 2021. godine.  

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća. 

 Za 10. sjednicu predložen je sljedeći 

DNEVNI RED 

 

1. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Selskog 

komunalnog društva Molve d.o.o. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glas "PROTIV"  usvojilo predloženi 

Dnevni red. 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora 

Selskog komunalnog društva Molve d.o.o. 
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Pod točkom 1. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 2 glasa "PROTIV"  

donijelo  

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora  

Selskog komunalnog društva Molve d.o.o. 

 

Telefonska sjednica završena je u 9.40 sati. 

 

 
KLASA: 021-05/22-01/1 

URBROJ: 2137/17-04-22-2 

Molve, 4. siječnja 2022. 

 

 

 

 

                 ZAPISNIČAR:      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Siniša Danček, struč.spec.admin.publ.  v.r.                         Zdravko Tuba  v.r. 

 

 

 

 

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

 

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

 


