
ZAPISNIK 
sa 44. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 14. rujna 2016. godine 

 
 

          Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, na Trgu kralja Tomislava 32, u sali za 
sastanke. 

 
          Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/10, URBROJ: 2137/17-16-1 

od 09. rujna 2016. godine. 
 

          Sjednicu je u 09,00 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mijo Kovaček. 
 

 

 Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 
 

1. Mijo Kovaček, predsjednik vijeća 
2. Zlatko Popec, 

3. Stjepan Fosić, 
4. Ivan Molnar, s 

5. Zlatko Senjan, 
6. Zlatko Vargić, 

7. Spomenka Žufika, 

8. Siniša Frančić 
9. Ivan Tuba 

 
Sjednici nisu nazočni: 

 
1. Marina Ivančan (prisutna na sjednici od 9.25), 

2. Dražen Kolarić 
 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 
1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve 

2. Mirjana Matoš, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve 
3. Marina Džinić, viši savjetnik za proračun i financije 

 
 

           Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je, da je na početku 44. sjednice 
Općinskog vijeća nazočno 9 od 11 članova Općinskog vijeća, te da vijeće može 

pravovaljano odlučivati. 

 
Predsjednik vijeća pozvao je članove Općinskog vijeća da iznesu svoje primjedbe 

na zapisnik sa43. sjednice Općinskog vijeća. 
 

Gospodin Stjepan Fosić ima primjedbu da zapisnici nisu postavljeni na internet 
stranicama Općine Molve. 

 
Sa sjednice se privremeno udaljuje Spomenka Žufika te nije prisutna kod 

glasovanja za usvajanje zapisnika s prošle sjednice i dnevnog reda tekuće sjednice. 

  
Predsjednik zaključuje raspravu i daje na donošenje zapisnik s 43. sjednice 

općinskog Vijeća. 
 

 Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik 
sa 43. sjednice Općinskog vijeća. 

  
  



Predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći 
 

DNEVNI RED 

1. Pitanja vijećnika 

2. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika 

Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju polugodišnjih izvještaja Općine Molve 
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine: konsolidirani Obveze VP-159, 

konsolidirani PR-RAS VP-151, konsolidirani REFSTR, Obveze VP-159, PR-RAS VP 151 i 
REFSTR 

4. Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Molve 
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Selskog 
komunalnog društva Molve d.o.o. 

6. Razmatranje i donošenje Zaključka o izmjeni zaključka o odobravanju jednokratne 

pomoći OPG-u Premec 

 
Dnevni red je usvojen sa 8 glasova „ZA“. 

 

Točka 1. 
Pitanja vijećnika 

 
Stjepan Fosić – Moje prvo pitanje se odnosi na problematiku u Repašu. Želim znati 

zbog čega je ukinut ženski nogometni klub. Vidio sam također da je groblje u Repašu 
veoma neuredno, staze nisu pometene, čempresi osušeni. To se u opće ne održava. 

Zatim, drugo moje pitanje je da li su naknade plaćene svim vijećnicima. Treće pitanje 
postavljam cijelom vijeću: danas će se platiti renta u iznosu od 407.000,00 kn druga 

renta će možda doći 200.000,00 kn tako da neće biti za plaće i još će doći dvije rente. 

Upozorava načelnika da će mu trebati sredstva za isplatu plaća i obaveza. Selsko 
komunalno društvo ima 190.000,00 ili 200.000,00 kn obaveze prema banci, pripisuju se 

kamate što pogoduje banci. Postavlja upit načelniku kako namjerava vratiti kredit 
(minus). I dalje se nekamo srlja sa novcima, dokrajčili smo ovu Općinu. Kako dalje, mi 

smo kao vijeće odgovorni. Općina je u problemima, kraj godine dolazi. Hajmo nešto 
poduzeti, stalno kritiziram, ne da nekoga pojedinačno napadam, ali kažem načelniče za 

drugi mjesec nećete imati za plače. Odgovorite mi na pitanja, ako ste svjesni o čemu 
govorim. 

 

Zdravko Ivančan - Pozdravljam sve prisutne. Gospodine Fosić mi smo svi svjesni 
situacije, čudi me da kada smo tražili povećanje rente, naknade i sve zajedno dok je 

HDZ, Most i ova koalicija u kojoj smo mi bili zajedno, a ove godine su smanjili rentu Vi 
ste tada šutjeli. Od trećeg mjeseca je drastičan pad a Vi za to okrivljujete Općinskog 

načelnika. Mi ćemo ove godine izgubiti oko 3.000.000,00kn zbog tih novih naznaka. 
Cijena plina će biti jeftinija za pojedince a za ostale ne. Ove godine smo trebali dobiti 

20% povećanja rente na temelju geoloških karti koje su donesene prošle godine u 
devetom mjesecu, ne znam zašto još to nije došlo. To je trebalo biti 20% od gornjeg 

iznosa. To je oko 400.000,00 kn koje bi trebale doći Molvama svaki mjesec. To se nije 

dogodilo, jednostavno Država nema novac. Doduše ne radi se samo o Molvama nego i o 
ostalim Općinama. Gospodine Fosić molim Vas da stoga ukažete kako riješiti probleme, a 

ne ukazivati na njih i okrivljavati Općinskog načelnika za to. Što se tiče nogometnog 
kluba Repaš oni su odlučili preskočiti sezonu jer nemaju dovoljno nogometašica koje bi 

mogle igrati, klub funkcionira i dalje ali nemaju taj natjecateljski dio. Što se tiče Selskog 
komunalnog društva obaveze oko 100.000,00 kn i to se po malo rješava. Pa da ćemo 

moći ići na povećanje sa 18%, mene takvo pozitivno razmišljanje veseli. Moja je želja da 
naša Općina ostane razvijena. 

 



Ivan Tuba - Pozdravljam sve prisutne, imam pitanje za Načelnika. Radi se o 
vatrogasnom domu u Gornjoj šumi. Pitam dali planirati nešto sa tim, ondje sve propada.  

 

Zdravko Ivančan - Ondje su trenutno radovi, radi se odnosno popravlja plafon, 
betoniranje će vjerojatno biti kroz dva tjedna gotovo. 

 
Ivan Molnar - Imam pitanje, radi se o Molve Gredama za prokop puta, da li je 

dozvoljeno za cijevi postaviti tamo gdje se postavljaju da se ova razina voda smanji. Ako 
kiša padne, bit će poplavljeno. 

 
Zdravko Ivančan - U planu je staviti nove cijevi kad se asfalt prereže. Hrvatske vode će 

također očistiti brojne kanale u slučaju da budu poplave.  
 

Stjepan Fosić - Imam pitanje, kakvo vozilo planirate kupiti za potrebe Općine Molve? 

Drugo pitanje, prijedlog zapravo, treba prerezati asfalt i ugraditi cijev da u šume ide 
voda, voda ide ljudima u podrume. Hrvatske vode nemaju ništa u planu.  

 
Zdravko Ivančan- Hrvatske vode imaju sve pod  kontrolom.  

 
 Predsjednik vijeća zatvara raspravu i prelazi na drugu točku. 

 
 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog 
načelnika Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 

 

Zdravko Ivančan- U kratkim crtama, ponovit ću, najvažnije za prethodno obračunsko 

razdoblje, pad je rudne rente za 17% što je jako veliki pad. Ne želimo ulaziti u neke 
velike radove koje ne možemo platiti. Imamo pomoć od Županije, također napominjem 

da je teško računati bez EU fondova. Od mjere 7.1.1 dobit ćemo povrat financijskih 
sredstava oko 45.000,00 kn, to nam je odobreno. Javljat ćemo se i na ostale natječaje 

EU fondova. Prošle godine smo surađivali s firmom „Petgrad d.o.o.“ ove godine nam je 

stigao račun na 172.000,00 kn to je geodetski elaborat da se ceste mogu prepisati na 
općinu. Prikupljamo suglasnosti da bi preko zavoda za prostorno uređenje to bilo 

odobreno. Mjera 7.4 se odnosi na kino salu, za uređenje kino sale, investicija će biti oko 
2.000.000,00 kn. U proračunu smo predvidjeli nove projekte za potrebe udruga, sporta 

da se javljaju na natječaj da se ostvare razni projekti, uključujući i društvene domove u 
Repašu i Molve Gredama. Zvali smo fond za zaštitu okoliša, ondje natječaj još nije 

pokrenut jer su sredstva otišla na fasade kuća. Napominjem da smo zaposlili dvanaest 
zaposlenika na Javnim radovima. Financiramo i udruge koliko možemo. Nadam se da 

ćemo do kraja godine isfinancirati sve što smo isplanirali. U izradi je i poslovni plan. Od 

ostalih subvencija imali smo samo za umjetno osjemenjivanje goveda i krmača. 
Legalizacija nam je još uvijek ostala. Moja je inicijativa bila oko turističke zajednice, 

uključujući ostale Općine da se pokrene seoski turizam od kojeg ćemo imati koristi. U 
planu je na galeriji raditi potkrovlje. Imamo još neka mala ulaganja. Održavanje cesta i 

tu imamo ulaganja oko 13.000,00kn. Nabavili smo i zelene otoke, tako želimo nabaviti i 
za ostala mjesta; Repaš, Molve Grede, Čingi- Lingi. Tu je i javna rasvjeta u pogledu da se 

smanji potrošnja, tj. led rasvjeta. Stara rasvjetna tijela treba zamijeniti novima koja su 
također ekološki prihvatljivija. Što se tiče srednjoškolskog obrazovanja i studenata 

uspjeli smo isplatiti oko 60% sredstava tako ćemo uskoro i ostatak.  Školstvo nam je 

najvažnije. Osnovnoj školi smo isplatili tekuće pomoći, učenicima financiramo i prehranu. 
Što se tiče vrtića postavljeni su uvjeti od ministarstva prosvjete. Mogu pohvaliti da je 

vrtić uspio smanjiti potrošnju. Naša djeca zaslužuju najbolje uvijete. Napominjem da je 
bio veliki pad rente. Svjestan sam situacije, ali zbilja se nadam povećanju.  

 

Na sjednicu u 9.25 dolazi Marina Ivančan i vijeće nastavlja s radom s 10 vijećnika. 



Stjepan Fosić- Načelniče Zdravko ako ste svjesni da su prihodi pali onda ste se trebali 
ponašati u skladu sa tim. A vi ste nastavili normalno raditi koda ništa nije. Meni bi bilo 

drago da je turistička zajednica ostala na Molvama, a Vi ste ju preselili na Virje. Zatim 

što se tiče tih zelenih otoka, konzultirajte se s ljudima koji žive pored groblja, tamo je 
smeće u blizini. Ljudi se s time ne slažu. Što je s knjižnicom, to nećete moći ostvariti. 

Ljudi se žale da su neki dobili sredstva, a neki nisu ništa. Ja govorim stvarno stanje. 

 

Mijo Kovaček privremeno, na 15 minuta napušta sjednicu te vijeće nastavlja s radom s 9 
vijećnika do kraja 2. točke. (vraća se pod raspravom 3. točke Dnevnog reda). 

 

Zdravko Ivančan - Knjižnica će biti realizirana uskoro. Županija nas prati u tom 

projektu. Što se tiče turističke zajednice naš račun je zatvoren. U projektu je da će 
Selsko komunalno društvo imati restoran. Što se tiče smeća došli smo do zaključka da je 

spomenuta lokacija najpogodnija, nisu blizu vodotoci. 

 

 Zamjenica predsjednika vijeća zatvara raspravu i stavlja ovu točku na glasovanje . 

 
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 1 

glasom „SUZDRŽAN“ donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Molve za razdoblje od 

1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 

 

 

Točka 3. 
Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju polugodišnjih izvještaja 

Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine: 
konsolidirani Obveze VP-159, konsolidirani PR-RAS VP-151, konsolidirani 

REFSTR, Obveze VP-159, PR-RAS VP 151 i REFSTR 

 

Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić 

 
Marina Džinić – Dobili ste materijale, u kratko bilješke. Želim istaknuti ostvarene 

ukupne prihode i primitke za ovih prvih šest mjeseci 2016. godine, to je 4.328.001,00 kn 
što se tiče ukupnih rashoda i izdataka za prvo izvještajno razdoblje iznose 3.707.421,22 

kn, uzimajući u obzir ove podatke dolazimo do financijskog rezultata koji za prvo 
polugodište je pozitivan i on iznosi 620.579,78 kn. Također bih htjela napomenuti da 

imamo preneseni manjak prihoda i primitaka iz prošle godine koji iznosi 1.867.071,28 
kn, tako da konačni rezultat poslovanja ipak na dan 30.06.2016. je manjak prihoda i 

primitaka i on iznosi 1.246.491,50 kn. Načelnik je već kroz svoj izvještaj o radu istaknuo 

neke od financijskih pokazatelja koji ukazuje na znatno smanjenje prihodovne strane to 
je prije svega renta. Ona je jedan od najznačajnijih prihoda koji popunjavaju proračun 

Općine Molve. Renta je za prvo polugodište za 6 mjeseci uplaćena u iznosu od 
3.041.319,80 kn. Promatrajući financijske pokazatelje kroz uplate rente vidljivo je 

značajno smanjenje iz mjeseca u mjesec. Naši porezi, porez i  prirez na dohodak je 
povećan ali to blago povećanje, samo 1,44% u odnosu na prethodno izvještajno 

razdoblje, znači 2015. godine. Također se smanjuju prihodi od imovine, porezi na robu i 
usluge, pomoći prihodi od kamata administrativne pristojbe, komunalni doprinosi i 

naknade. Što se tiče komunalnog doprinosa ovdje bi htjela naglasiti da njegova 

realizacija u odnosu na prošlu godinu označuje porast. Prošle godine je iznosio 704,82 kn 
dok ove godine iznosi 15.446,45 kn. Što se tiče pomoći ono što je pristiglo u proračun 

Općine za ovo izvještajno razdoblje to je 4.500,00 kn s osnove komunalnog redarstva  u 
Općine Novo Virje. Što se tiče javnih radova i stručnog osposobljavanja za rad bez 

zasnivanja radnog odnosa, u te svrhe smo dobili pomoć od Hrvatskog zavoda za 



zapošljavanje u iznosu od 332.138,09 kn. Dobili smo i pomoći od  fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 35.000,00kn za projektnu dokumentaciju 

reciklažnog dvorišta i 15.575,00 kn za izradu energetskog pregleda javne rasvjete na 

području Općine. Nakon zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru bilježi se 
također u odnosu na plan ostvarenja od 85,04% i pokazatelj pokazuje značajan porast u 

odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine. Što se tiče rashodovne strane 
najznačajni utrošak i dalje su rashodi za usluge: usluge tekućeg investicijskog održavanja 

nekretnine, postrojenja, opreme, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih 
cesta, javne rasvjete. Mogu istaknuti smanjenje rashoda s osnove materijala i za 

energiju: potrošnje energije, materijala i sirovine, materijala za tekuće investicijsko 
održavanje, uredskog materijala. Zatim, tu su naknade troškove osobama izvan radnog 

odnosa u odnosu na 2015. godinu kada nije bilo jer su sklopljeni ugovori o stručnom 
osposobljavanju preko zavoda, to iznosi 20.007,05 kn. Spominjem i subvencije; u 

odnosu na prošlu godinu imali smo realizaciju od 1.162.713,44 kn, dok za ovo izvještajno 

razdoblje imamo podatak od 180.688,98 kn što je u biti 84.46% manje u odnosu na 
prošlu godinu. Prošlu godinu imali smo subvencije proljetne sjetve, pčelarima, za 

poticanje osnivanja gospodarskih subjekata i zapošljavanja i osiguranje usjeva, nasada i 
stoke, dok ove godine iste subvencije nisu odobravane. Što se tiče rashoda za nabavu 

nefinancijske imovine tu su modernizacija nerazvrstanih cesta koja iznosi 172.500,00 kn. 
Daljnja specifikacija Vam je u bilješkama koje ste dobili. Izvještaji su na vrijeme predani 

u Finu. Vrtić je bio isto dužan podnijeti financijske izvještaje, ostvario je pozitivan 
rezultat za prvo polugodište 938,79 kn što je posljedica prihoda poslovanja 583.263,84 

kn i rashodi poslovanja u iznosu 582.325,05 kn. Što se tiče uplata od strane Općine 

Molve prema dječjem vrtiću financirano je 501.942,04 kn a ono što je vrtić uspio ostvariti 
kao svoje vlastite namjenske prihode to su samo uplate roditelja za smještaj djece u 

iznosu od 81.321,80 kn. Konsolidirani financijski izvještaj prikazuje vrtić i Općinu kao 
cjelinu, a izvještaji su također predani.  

 
Pod izlaganjem  Marine Džinić Ivan Tuba napušta sjednicu, ali se vraća Mijo Kovaček te 

sjednica nastavlja s radom s 9 vijećnika. 

 

Predsjednik vijeća  otvara raspravu. 

 
Zlatko Vargić - O financijskim izvještajima nemam što primijeniti. Izvještaji su stvarni, 

želim ukazati na to da Općina posluje s minusom. Moja preporuka je da se ovaj proračun 
uzme za iduću godinu kao predložak pa da probamo na neki način financirati ono  što se 

da i iz ovih pokazatelja posložiti i regulirati. Što se tiče prihoda, ima i potraživanja, 
vjerujem da su u prihodovnoj strani proknjižena što još će biti više ako se ne bude moglo 

prihodovati će ubiti povećati krajnji rezultat koji ste i sami čuli kakav je. Ova godina je 
uskoro pri kraju, trebat će se razmišljati o proračunu za iduću godinu. 

 

Zdravko Ivančan - Ovo što ste primijetili da je Općina u gubitku, toga ne bi bilo da se 
sve odvijalo kao prošle godine. Što se tiče fondova to je prolazna stavka, to se treba 

planirati u proračunu da bi se mogli javiti na natječaje. Planirali smo to, no dogodio se 
pad. Imamo puno projekata koji su započeti i trebamo ih dovršiti. Zbog toga imamo 

stalno minuse. Želim reći za kredite, da se intenzivno radi na tom, radimo pravne radnje 
da ne bi otišli u velike troškove. Sve u svemu ovdje su situacije začaranog kruga. Svake 

godine bilježimo padove, no nadam se da će idućih godina biti povećanje. 
 

Stjepan Fosić- Pokazatelj je pravi. Sve ide samo na potrošnju, dugovi se gomilaju. 

Treba razmišljati o proračunu, na svim stavka će biti 0, mi smo vijećnici neodgovorni po 
ovome. 

 
Ivan Molnar – Da bi dalje išli u smanjenje moramo subvencije staviti pod kontrolu. 

Treba paziti sa subvencijama. 
 

 Predsjednik vijeća zatvara raspravu i stavlja ovu točku na glasovanje. 
 



 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ 
donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju polugodišnjih izvještaja Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2016. godine: konsolidirani Obveze VP-159, konsolidirani PR-RAS VP-
151, konsolidirani REFSTR, Obveze VP-159, PR-RAS VP 151 i REFSTR 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine 
Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 

 

Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić 

 

Marina Džinić- Dotaknula sam se ove teme u financijskim izvještajima, dobili ste 
materijale i imate uvid u sve. 

 

Predsjednik vijeća zatvara raspravu i stavlja ovu točku na glasovanje. 

 
Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ 

donijelo  
 

ODLUKU 

o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Molve 
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 

 
 

Točka 5. 
Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora 

Selskog komunalnog društva Molve d.o.o. 

 

Uvodno obrazloženje daje Mirjana Matoš 

 

Mirjana Matoš- Pred dvije sjednice smo imali odluku o mijenjanju osnivačkog akta 

Selskog komunalnog društva, nadzorni odbor ima tri člana, dva člana mora izabrati 
vijeće, jednoga člana su već izabrali radnici. Ta tri člana će konstituirati na prvoj sjednici 

Nadzorni odbor i gospođa javna bilježnica će to potom unijeti u Sudski registar. Prijedlog 
načelnika vijeću je da u nadzornom odboru članovi budu Siniša Frančić i Zlatko Senjan. 

 

Stjepan Fosić- Za člana nadzornog odbora predlažem gospodina Miju Kovačeka, 

smatram da je on sposoban za to. 

 

Zlatko Vargić – Imam jednu primjedbu na način, proceduru kako se ovo odvija. Odluka 

je napisana i samo čeka potpis. Nemam ništa protiv predloženih članova odbora. Ali 
mislim da nije u redu, trebali smo prvo izglasati tko bude član odbora pa se onda prema 

tome odluka sastaviti, a ne napisati odluku o kojoj glasamo. To nije u redu. O ovoj odluci 
se nije prije raspravljalo. 

 

Mirjana Matoš- Za svaku sjednicu dobivate prijedloge po točkama. To ne znači da će se 

tako i izglasati po tim prijedlozima, ali vi morate dobiti prijedlog akt u tom obliku, a 

načelnik ima pravo predlagati vijeću. 

 



Stjepan Fosić - Ja predlažem Mijo Kovačeka i Zlatka Vargića za članove nadzornog 
odbora. 

 

Mijo Kovaček - Ne pristajem biti član nadzornog odbora. 

 

Predsjednik zaključuje raspravu i odluku daje na donošenje 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova„ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 1 glasom 
„SUZDRŽAN“ donijelo  

 

ODLUKU 

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

 

 
Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o izmjeni zaključka o odobravanju 

jednokratne pomoći OPG-u Premec 

 

 

Mijo Kovaček - Primili ste zaključak za ovu točku, pa slobodno proučite. 

 

Zdravko Ivančan- Predviđeno je bilo da se OPG-u pomogne s 20.000,00 kn. Troškovi 

su dosta veći, a ljudima se treba pomoći stoga predlažem da se pomoć povisi na 

32.000,00 kn. 

 

Mijo Kovaček zaključuje raspravu i zaključak daje na donošenje. 

Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 9 glasova„ZA“, donijelo  

 

ZAKLJUČAK 

o izmjeni zaključka o odobravanju jednokratne pomoći OPG-u Premec 

 

Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u 10.50 sati. 

 

KLASA:021-05/16-01/10 

URBROJ:2137/17-16-2 

U Molvama, 14. rujan 2016. 

 

ZAPISNIČAR        PREDSJEDNIK VIJEĆA 

 

___________________      _____________________ 

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


