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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 
 s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 25.07.2017. godine 
u prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1. 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Dražen Šulj 
pozivom KLASA: 021-05/17-01/04, URBROJ: 2109/24-17-1 dana 21.07.2017. godine. 
 Sjednica je započela u 20:00 sati. 
 Sjednici su prisustvovali vijećnici: Dražen Šulj, Marija Frančić,  Ksenija Blagus, 
Gordana Hunjadi, Antonio Frančić, Ružica Mustač,  Miljenka Setnik, Andreas Lisjak i Dean 
Jurić. 

 Nakon prozivke pročelnica je konstatirala da sjednici prisustvuje 9 od 11 vijećnika te 
da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 

Sjednici su  na poziv Predsjednika OV prisustvovali još i načelnica Đurđica Slamek, te 
predstavnici medija  Velimir Kelkedi i Josip Šimunko. 
 Zapisnik na sjednici vodila je  pročelnica Ivanka Herc-Kaser. 
   

Predsjednik OV otvorio je aktualni sat i pozvao  načelnicu  Slamek da izvijesti  
vijećnike o svom radu u proteklom razdoblju. Načelnica navodi kako je izabrana za 
potpredsjednicu LAGA dok je drugi potpredsjednik gospodin Varga iz Donje Dubrave, a 
predsjednik kao i dosad gospodin Moharić.  

Općina Sveta Marija je treću godinu zaredom bila  suorganizator manifestacije Big 
Jump, a od  Međimurje plina dobili smo cca 111.000,00 kn (od viška prihoda  i to je druga 
godina zaredom da oni dijele višak prihoda otprilike u toj visini). Nadalje navodi da je nastao 
problem jer su ukinuti javni radovi po programu pomoć u kući, toga više nema, nego sad ide 
novi projekt naziva „Zaželi“, no tu je nastao problem jer HZZ više nije nositelj projekta nego 
su to općine i udruge, a HZZ može biti  uključen kao partner. 

Općina Sveta Marija krenula je u taj projekt s udrugom koju vodi Lana Zvošec u 
okviru Međimurske županije i ona se nada da ćemo zaposliti barem dvije osobe s područja 
naše općine. 

 Načelnica nadalje iznosi kako u toku izgradnja dva dosta velika projekta: dogradnja 
mrtvačnice i  dogradnja dječjeg vrtića. Zidarski radovi su pri kraju, a izvođenje radova u 
unutarnjem dijelu vrtića započet će 1.8. s time da smo još naknadno ugovorili brušenje i 
lakiranje postojećeg parketa koji je u lošem stanju, a to je investicija od nekih 15 -16.000,00 
kn. 

Načelnica na kraju navodi kako u nedjelju započinju službeno, nastupom  Kerekeša, 
Dani Općine. Napominje da se bez obzira na obilježavanje 20. godišnjice postojanja Općine 
neće previše trošiti na svečanu sjednicu jer postoje druge stvari i prijedlozi za koje trebaju ti 
novci (postavljanje tabli s nazivima ulica na početak svake ulice) što će biti realizirano ako ne 
ove onda u prvom tromjesečju iduće godine. 

Predsjednik OV zahvaljuje načelnici i otvara raspravu. 
Vijećnika Lisjaka zanimaju tri stvari: da li Općina ima sve potrebne dozvole (od 

Hrvatskih voda i HE Dubrave) za održavanje Big Jump-a i gradnju nadstrešnice, da li će 
načelnica i ovaj mandat odrađivati kao profesionalac i da li su zaposlenici ove godine dobili 
sva primanja koja im pripadaju. 
  Načelnica odgovara da je Općina u dogovoru i s Hrvatskim vodama i s HEP-om 
vezano na zbivanja na Dravi, gospodin Brezovec je upoznat sa svime i mada još uvijek za 
nadstrešnicu nemamo neke stvari pismeno potkrijepljene mi kao Općina nećemo imati s time 
nikakvih problema jer je sve dogovoreno s g. Mustačom iz Hrvatskih voda. Odgovara nadalje 
da će i ovaj mandat odrađivati kao profesionalac. 

Što se tiče primanja zaposlenika ističe da oni dobivaju sve što im pripada i da su do 
sada dobili 500,00 kn regresa jer trenutno nema baš novca, ali da će im se do kraja godine 
isplatiti puni neoporezivi  iznos od 2.500,00 kn.  
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Predsjednik  OV Šulj zaključuje aktualni sat načelnice i daje na usvajanje Zapisnik s 1. 
(konstituirajuće) sjednice OV  koji je jednoglasno usvojen (s 9 glasova). 
 

Predsjednik OV čita predloženi dnevni red te pita da li ima tko dopunu ili izmjenu 
predloženog dnevnog reda. 

Predsjednik  OV daje na usvajanja predloženi dnevni red te konstatira da je 
jednoglasno (s 9 glasova) usvojen.  
 

D  N  E  V  N  I       R  E  D 
1. Svečana prisega vijećnika Andreasa Lisjaka 
2. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2017. godinu 
3. Odluka o dodjeli plaketa i priznanja Općine Sveta Marija u 2017. godini 
4. Odluka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i propise   
5. Odluka o izboru Odbora za financije, proračun i unutarnji nadzor  
6. Odluka o izboru Povjerenstva za dodjelu stipendija  
7. Odluka o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda  
8. Odluka o izboru Socijalnog vijeća Općine Sveta Marija 
9. Odluka o izboru Uprave groblja Općine Sveta Marija 
10. Odluka o izboru Komisije za popis birača  
11. Odluka o izboru Povjerenstva za praćenje događanja  
12. Odluka o izboru Povjerenstva za popis imovine, obveza i kapitala 
13. Odluka o izboru Povjerenstva za procjenu ugroženosti  
14. Odluka o izboru Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina Općine Sveta Marija 
15. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Kockavica“  

 
 
 1. TOČKA DNEVNOG REDA  

(Svečana prisega vijećnika Andreasa Lisjaka) 
 
 Predsjednik OV Šulj čita tekst svečane prisege nakon čega vijećnik Andreas Lisjak 
stojeći izgovara „Prisežem“ i vlastoručno potpisuje prisegu. 
 

2. TOČKA DNEVNOG REDA 
(Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu) 

  
Predsjednik OV daje riječ pročelnici koja u uvodnom dijelu pojašnjava prvenstveno 

novim vijećnicima da je polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna zakonska 
obveza, a da su u materijalima dobili dvije verzije polugodišnjeg izvršenja i to na 6. razini 
gdje je detaljniji prikaz prihoda i rashoda i službena kraća verzija na 4. razini. 

 Nadalje navodi da prihodi  prvog polugodišta iznose 1.767.845,07 kn (19,68 % 
godišnjeg plana) odnosno za cca 257.000,00 kn manje od prihoda istog razdoblja prethodne 
godine. Rashodi su realizirani u iznosu od 1.525.248,97 kn (17,08 % godišnjeg plana), a što je 
manje za cca 361.000,00 kn u odnosu na prvo polugodište prošle godine. Konačan rezultat s 
uključenim viškom prihoda iz protekle godine iznosi 256.274,22 kune. 

Sukladno zakonskim odredbama prilikom izvješća o  polugodišnjem i godišnjem 
izvršenju proračuna,  u općinski proračun mora se unijeti i proračun proračunskog korisnika 
odnosno dječjeg vrtića „Kockavica“. Upućuje na bilješke u kojima je tabelaran prikaz prihoda 
i rashoda, odnosno rezultata posebno za svako naselje i dječji vrtić. Na kraju dodaje da su 
obeshrabrujuće niski postoci izvršenja godišnjeg plana iz razloga što se prilikom planiranja 
proračuna u njega moraju ugraditi svi projekti koje se misle kandidirati na neki od natječaja 
evropskih fondova i to u punom iznosu, a ovisno o tome što se od toga realizira takav je i 
postotak izvršenja. 
 Predsjednik OV zahvaljuje pročelnici i  otvara raspravu.  

Predsjednik OV zaključuje raspravu i daje na glasovanje Polugodišnji izvještaj o 
izvršenju Proračuna Općine Sveta Marija za 2017. godinu. 
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Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je (s 9 glasova) 

donijelo Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveta Marija za 2017. 
godinu.  
  

3. TOČKA DNEVNOG REDA 
(Odluka o dodjeli plaketa i priznanja Općine Sveta Marija u 2017. godini) 
 

 Predsjednik OV čita naglas predložene kandidate za dobivanje Plaketa i Zahvalnica 
Općine Sveta Marija iz prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja i počasti u 2017. godini, 
a koje je Zaključkom predložilo Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja. Zatim navodi da je 
naknadno dobiven prijedlog VMO Sveta Marija za dodjelu priznanja te čita i te predložene 
kandidate.  

Predsjednik OV otvara raspravu u koju se uključuju načelnica i vijećnik Lisjak te 
vijećnice Blagus i  Frančić. 

Predsjednik OV Šulj podržava  u potpunosti prijedlog vijećnice Frančić da treba što 
hitnije pristupiti izradi novog pravilnika za dodjelu javnih priznanja i čita  kandidate za 
dobivanje priznanja za najcvjetniji balkon i za najuređenije dvorište. 

Predsjednik OV zatvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda te predlaže da vijećnici 
dizanjem ruku glasaju redom za svaki od prethodno pročitanih prijedloga. 

 
Sa 8 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donesena je odluka da se Plaketa Općine 

Sveta Marija u 2017. godini dodijeli: 
 

- NK Dravi Donji Mihaljevec – povodom obilježavanja 70. obljetnice postojanja 
- NK Mladosti Sveta Marija – povodom obilježavanja 70. obljetnice postojanja, 
- LD „Patki“ Donji Vidovec- Sveta Marija – povodom obilježavanja 70.obljetnice 

osnutka i 
- SRK „Klenu“ Sveta Marija – povodom obilježavanja 40.obljetnice osnutka kluba 

 
Sa 6 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ donesena je odluka da se Plaketa Općine 

Sveta Marija u 2017. godini dodijeli: 
-  
- Tenis klubu Sveta Marija – povodom obilježavanja 25. godina postojanja 

 
Sa 7 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ donesena je odluka da se Plaketa Općine 

Sveta Marija u 2017. godini dodijeli: 
 
- Društvu žena „Amalija Kranjec“ Sveta Marija - povodom obilježavanja 20. godina 

obnavljajućeg rada 
 

Jednoglasno je (sa 9 glasova) prihvaćen prijedlog da se Zahvalnica Općine Sveta 
Marija u 2017. godini dodijeli: 

 
- Krim policajcima Policijske postaje Prelog: Davoru Špoljaru, Marinku Orsagu i 

Dejanu Kočišu za herojski pothvat spašavanja unesrećenog mladića iz gorućeg 
automobila. 

- Romini Volar te učenicama Lei Strbad, Lani Erent, Ani Hlebec i Anđelini Kečkeš 
za ostvarivanje zapaženih rezultata na Državnoj smotri građanskog odgoja i 
obrazovanja gdje su predstavili prezentaciju o Svetoj Mariji našoj kulturnoj baštini.  
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Sa 8 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donesena je odluka da se Zahvalnica Općine 
Sveta Marija u 2017. godini dodijeli: 

 
- Ekipi seniorki SRK „Klen“ Sveta Marija – za osvojenu titulu Pobjednica prvenstva 

Hrvatske u 2016. godini i Pobjednica Kupa Hrvatske u 2016. i 2017. godini. Sve tri 
natjecateljice su se plasirale u reprezentaciju Hrvatske. U ekipi su nastupile: Ivanka 
Škoda, Paula Pongrac i Natalija Žganec. 

- Ekipi kadetkinja SRK „Klen“ Sveta Marija – za osvojenu titulu  Pobjednica Kupa 
Hrvatske u 2017. godini. Završnica Kupa za kadetske kategorije se održala u Topolju, 
općina Draž u Baranji. Za ekipu su nastupale Ivana Pozderec, Lana Picer i Marta 
Strbad. 

- Ekipi kadetkinja SRD„Drava“ Donji Mihaljevec – za osvojeno 2. mjesto na 
završnici Kupa Hrvatske za kadetkinje i kadete održane na Topoljskom Dunavcu u 
Baranji. Ovo je prvo sudjelovanje ekipe kadetkinja SRD Drava na završnici Kupa 
Hrvatske i povijesni rezultat za društvo. Ekipu sačinjavaju: Luna Kočiš, Magdalena 
Kolak, Ana Strbad i Adriana Komorski te kapetan Željko Strbad. 

- Mateu Orehovcu iz Donjeg Mihaljevca, Andrije Habuša 9 za osvajanje prvog 
mjesta u krosu na sportskim igrama KLA Sjeverozapadne Hrvatske  u Velikom 
Bukovcu. Mateo aktivno sudjeluje kao predstavnik KLA „Zdravi život“ na sportskim 
igrama KLA od 2011. godine, i svake godine postiže zapažene rezultate.  

- Mariu Kedmencu iz Svete Marije za višegodišnje zalaganje i donacije NK Mladosti 
i DVD Sveta Marija (u protekle dvije godine donirao je DVD-u Sveta Marija 
vatrogasnu opremu u vrijednosti cca 100.000,00 kuna) 

- Manueli Pavlic koja svojim zapaženim radom u Caritasu i  crkvenom odboru 
pridonosi pružanju pomoći  nemoćnim i starim ljudima. 

- Crkvenom zboru sv. Cecilija za nesebičan angažman na raznim društvenim i 
crkvenim događanjima u Svetoj Mariji i šire. 

Vijećnici OV Općine Sveta Marija jednoglasno su s 9 glasova donijeli Odluku da su  
 
dobitnici Priznanja za nacvjetniji balkon 2017. godine: 

- Obitelj  Orehovec, Braće Radića 1A iz Svete Marije i 
- Obitelj Kovač, Čakovečka 92 iz Donjeg Mihaljevca, a 

dobitnici Priznanja za najuređenije dvorište u 2017. godini: 
-    Obitelj Levačić,  Rade Končara 1A  iz Svete Marije i 
-    Obitelj Hegediš, Maršala Tita 9 iz Donjeg Mihaljevca 

 
4. TOČKA DNEVNOG REDA 
(Odluka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i propise OV Općine Sveta 
Marija)  
 

Predsjednik OV predložio je da u Odbor za Statut, Poslovnik i propise Općinskog 
vijeća Općine Sveta Marija budu izabrani: Gordana Hunjadi iz Svete Marije, Antonio Frančić 
iz Svete Marije i Tamara Hobor iz Svete Marije. 

Predsjednik OV otvara i zatvara raspravu. 
Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je (s 9 glasova) 

usvojilo Odluku o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i propise Općinskog vijeća Općine 
Sveta Marija. 
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5. TOČKA DNEVNOG REDA 
(Odluka o izboru Odbora za financije, proračun i unutarnji nadzor) 
  

Predsjednik OV predložio je da u Odbor za financije, proračun i unutarnji nadzor  
Općine Sveta Marija budu izabrani: Božidar Poljak iz Svete Marije, Dražen Šulj iz Svete 
Marije, Ružica Mustač iz Donjeg Mihaljevca, Željko Strbad iz Donjeg Mihaljevca i Andreas 
Lisjak iz Svete Marije. 

Predsjednik OV otvara i zatvara raspravu. 
Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je (s 9 glasova) 

usvojilo Odluku o izboru Odbora za financije, proračun i unutarnji nadzor  Općine 
Sveta Marija. 

 
6. TOČKA DNEVNOG REDA 
(Odluka  o izboru Povjerenstva za dodjelu stipendija)  
 

Predsjednik OV predložio je da u Povjerenstvo za dodjelu stipendija  Općine Sveta 
Marija budu izabrani: Ksenija Blagus iz Svete Marije, Božidar Poljak iz Svete Marije, Ana 
Slamek iz Svete Marije, Miljenka Setnik iz Donjeg Mihaljevca i Marija Bartolić iz Donjeg 
Mihaljevca. 

Predsjednik OV otvara i zatvara raspravu. 
Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je (s 9 glasova) 

donijelo Odluku o izboru Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine Sveta Marija. 
 
7. TOČKA DNEVNOG REDA 
(Odluka o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda)  
 

Predsjednik OV predložio je da u Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda   Općine Sveta Marija budu izabrani: Dragutin Pongrac  iz Svete Marije, Vlado 
Habuš iz Donjeg Mihaljevca i Mijo Poljak iz Svete Marije. 

Predsjednik OV otvara i zatvara raspravu. 
Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je (s 9 glasova) 

donijelo Odluku o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
Općine Sveta Marija. 

 
8. TOČKA DNEVNOG REDA 
(Odluka o izboru Socijalnog vijeća Općine Sveta Marija) 
  

Predsjednik OV predložio je da u Socijalno vijeće  Općine Sveta Marija budu izabrani: 
Marija Frančić iz Svete Marije, Marija Balažin iz Svete Marije, Terezija Setnik iz Donjeg 
Mihaljevca, Branka Vlah iz Donjeg Mihaljevca, Marija Janković iz Svete Marije i Antonio 
Frančić iz Svete Marije. 

Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je (s 9 glasova) 
donijelo Odluku o izboru Socijalnog vijeća Općine Sveta Marija. 

 
9. TOČKA DNEVNOG REDA 
(Odluka o izboru Uprave groblja Općine Sveta Marija) 
 

Predsjednik OV predložio je da u Upravu groblja  Općine Sveta Marija budu izabrani: 
Matija Komorski iz Svete Marije, Stjepan Janković iz Svete Marije, Eduard Kanižaj iz Svete 
Marije, Franjo Šlibar iz Svete Marije i Josip Orehovec iz Svete Marije. 

Predsjednik OV otvara i zatvara raspravu. 
 Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je (s 9 glasova) 

donijelo Odluku o izboru Uprave groblja Općine Sveta Marija. 
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10. TOČKA DNEVNOG REDA 
(Odluka o izboru Komisije za popis birača) 
 

Predsjednik OV predložio je da u Komisiju za popis birača budu izabrani: Marija 
Kanižaj iz Svete Marije, Anka Šlibar iz Svete Marije, Jelena Belovari iz Svete Marije i 
Tatjana Kečkeš iz Svete Marije. 

Predsjednik OV otvara i zatvara raspravu. 
Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je (s 9 glasova) 

donijelo Odluku o izboru Komisije za popis birača. 
 

11. TOČKA DNEVNOG REDA 
(Odluka o izboru Povjerenstva za praćenje događanja Općine Sveta Marija) 
 

Predsjednik OV iznosi kako je to novo povjerenstvo jer se ukazala potreba da se 
imenuje jedno povjerenstvo koje će pratiti sva događanja na području općine  te ista zabilježiti 
tekstom i fotografijom pa se kasnije ti materijali mogu koristit za promociju općine i za 
Svetomarski ljistek. 

Za članove tog Povjerenstva predloženi su : Eduard Kanižaj iz Svete Marije, Maja 
Frančić iz Svete Marije i Ksenija Blagus iz Svete Marije. 

Predsjednik OV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici Lisjak i Jurić te vijećnice 
Blagus i Frančić.  

Predsjednik OV zatvara raspravu i daje na glasovanje Odluku o izboru Povjerenstva za 
praćenje događanja Općine Sveta Marija. 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je (s 9 glasova) 
donijelo Odluku o izboru Povjerenstva za praćenje događanja Općine Sveta Marija. 

 
12. TOČKA DNEVNOG REDA 
(Odluka o izboru Povjerenstva za popis imovine, obveza i kapitala Općine Sveta 
Marija) 

Predsjednik OV predložio je da u Povjerenstva za popis imovine, obveza i kapitala 
Općine Sveta Marija budu izabrani: Emilija Janković iz Svete Marije, Franciska Kvakan iz 
Svete Marije, Ružica Mustač iz Donjeg Mihaljevca i Josip Orehovec iz Svete Marije. 

Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je (s 9 glasova) 
donijelo Odluku o izboru Povjerenstva za popis imovine, obveza i kapitala Općine Sveta 
Marija. 

13. TOČKA DNEVNOG REDA 
(Odluka o izboru Povjerenstva za procjenu ugroženosti) 
 

Predsjednik OV predložio je da u Povjerenstva za procjenu ugroženosti budu izabrani: 
Ivan Pavlic iz Svete Marije, Andreas Lisjak iz Svete Marije i Ivica Kočiš iz Donjeg 
Mihaljevca, napomenuvši da su oni predloženi zbog svojih funkcija i stručnosti. 

Predsjednik OV otvara raspravu u koju se uključuje vijećnik Lisjak. s pitanjem o kojoj 
ugroženosti se radi i da on predlaže da se u isto povjerenstvo izaberu i zapovjednik i njegov 
zamjenik iz DVD-a Donji Mihaljevec, a to su Dejan Kočiš i Marko Habuš, što je prihvaćeno. 

Predsjednik OV daje na glasanje ovakav prošireni prijedlog. 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je (s 9 glasova) 

donijelo Odluku o izboru Povjerenstva za procjenu ugroženosti. 
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14. TOČKA DNEVNOG REDA 
(Odluka o izboru Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina Općine Sveta 
Marija) 
 

Predsjednik OV iznosi kako je prijedlog koji su vijećnici dobili u materijalima da u  
Komisiju za procjenu vrijednosti nekretnina Općine Sveta Marija budu izabrani Ivica Kočiš iz 
Donjeg Mihaljevca, Darko Poljak iz Svete Marije i Mijo Poljak iz Svete Marije, ali Mijo 
Poljak ne želi biti u toj komisiji pa predlaže da se umjesto njega izabere Vlado Janković iz 
Svete Marije. 

Predsjednik OV otvara i zatvara raspravu. 
Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je (s 9 glasova) 

donijelo Odluku o izboru Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina Općine Sveta 
Marija. 

 
15. TOČKA DNEVNOG REDA 
(Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Kockavica“ 
Sveta Marija) 

Predsjednik OV iznosi prijedlog da se za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
„Kockavica“ imenuju: Ksenija Blagus iz Svete Marije, Marija Frančić iz Svete Marije, Ivica 
Kočiš iz Donjeg Mihaljevca i Dunja Gašparić iz Svete Marije. 

Predsjednik OV otvara i zatvara raspravu.  
Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je (s 9 glasova) 

donijelo Odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Kockavica“ 
Sveta Marija. 

 
   

Sjednica je završila u 21:30  sati. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA MARIJA 
 

 
KLASA: 021-05/17-01/04     
URBROJ: 2109/24-17-15       
Sveta Marija, 25.07.2017.  
 
 
                                            Predsjednik OV 

 
               Dražen Šulj 


