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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

 s 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 21.12.2016. godine 

u prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1. 

 Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija Frančić 

pozivom KLASA: 021-05/15-01/08, URBROJ: 2109/24-16-1 dana 19.12.2016. godine. 

 Sjednica je započela u 18:30 sati. 

 Predsjednica OV pozdravila je sve prisutne i predložila da  aktualni sat načelnice bude  

u skraćenom obliku budući da je od prethodne sjednice proteklo tek tjedan dana, s čime su se 

vijećnici složili. Načelnica iznosi kako je uvažila opasku g. Željka Pavlica  da rasvjeta u parku 

kod Doma kulture ne radi cijelu noć  pa je dogovorila ugradnju tajmera napomenuvši da je 3 

godine do njenog dolaska za načelnicu ista ta rasvjeta gorjela cijelu noć te ju je ona dala 

isključiti, na to se nadovezala vijećnica Janković rekavši da su ljudi baš zbog toga bili zabrinuti 

da se to opet ne ponovi te da rasvjeta opet ne svijetli cijele noći. 

Načelnica je  obavijestila  vijećnike da će  22. 12.  i 24. 12  HRT2 odnosno HRT3 emitirati 

emisiju o Božiću u kojoj nastupaju članovi  našeg KUD-a. Također je obavijestila vijećnike da 

je Župan s predsjednicom RH dogovorio da će poslati Vladi dopis u kojem će za tekstilnu i 

obućarsku industriju tražiti isti status kakav imaju naši otoci. 

Vijećnik Poljak pohvalio načelnicu na lijepom osvjetljavanju prostora oko crkve uz 

napomenu da je to jedini primjeran prostor za postavljanje adventskog vijenca iduće godine.  

Predsjednica OV zaključuje aktualni sat načelnice i moli  pročelnicu da prozove 

prisutne vijećnike. 

Nakon prozivke pročelnica je konstatirala da sjednici prisustvuje svih 11 vijećnika te da 

postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 

 Sjednici su prisustvovali vijećnici: Marija Frančić, Božidar Poljak,  Ksenija Blagus, 

Anamari Bartolić, Dragutin Peter,Željko Strbad, Dražen Šulj, Marija Janković, Marjan Štefić, 

Andreas Lisjak i Antonio Frančić. 

Sjednici su  na poziv Predsjednice prisustvovali još i načelnica Đurđica Slamek, 

zamjenik načelnice Ivica Kočiš, član Skupštine Međimurske županije gospodin Željko Pavlic te 

predstavnik medija g. Velimir Kelkedi. 

 Zapisnik na sjednici vodila je  pročelnica Ivanka Herc-Kaser. 

 Predsjednica  OV Frančić daje na usvajanje Izvod iz zapisnika s 29. sjednice OV  koji je 

jednoglasno usvojen. 

Predsjednica OV pita da li ima tko dopunu dnevnog reda. 

Vijećnik Peter predlaže 13. točku dnevnog reda: Razno. 

Predsjednica OV daje na usvajanje predloženi dnevni red s dopunom(točkom  13. 

Razno)  koji je usvojen s 9 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“. 

 

D  N  E  V  N  I       R  E  D 
1. Izvješće načelnice za razdoblje od 1.1.2016.-18.12.2016. godine 

2. 2. izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu 

3. Proračun za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu 

4. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Sveta Marija za 2017. godinu 

5. Program javnih potreba u kulturi Općine Sveta Marija u 2017. godini 

6. Program javnih potreba u sportu Općine Sveta Marija za 2017. godinu 

7. Socijalni program Općine Sveta Marija za 2017. godinu 

8. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Sveta Marija 

za 2017. godinu 

9. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveta Marija za 2017. 

godinu 

10. Program korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području 

Općine Sveta Marija u 2017. godini 
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11. Odluka o raspoređivanju sredstava u 2017. godini za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveta Marija 

12. Odluka o prihvaćanju Zaključka o procjeni vrijednosti poljoprivrednog i građevinskog zemljišta 

i nerazvrstanih cesta u vlasništvu Općine Sveta Marija 

13. Razno 

 

1. TOČKA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednica OV navodi da su vijećnici u materijalima dobili pisano izvješće načelnice 

za cijelu 2016. godinu i daje riječ načelnici. 

Načelnica obrazlaže da je izvješćem obuhvatila sve najvažnije što se radilo u 

izvještajnom razdoblju te konstatira kako vijećnici na  svakoj sjednici dobivaju njezino detaljno 

usmeno izvješće o radu između dvije sjednice te su dobro informirani o svemu. Načelnica 

poziva vijećnike da je pitaju ako im nešto u izvještaju nije jasno. 

Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici Lisjak i Štefić.  

Predsjednica OV daje na usvajanje Izvješće  o radu načelnice Općine Sveta Marija za 

2016. godinu. 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija  je, s 8 glasova „za“ i 3 glasa 

„suzdržan“, usvojilo Izvješće o radu načelnice Općine Sveta Marija za 2016. godinu. 
   

2. TOČKA DNEVNOG REDA 

 

Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja izjavljuje kako se na prošloj sjednici 

raspravljalo o tome što će se raditi 2017. godine, u izvješću načelnice dobili su prikaz onoga što 

se radilo tokom 2016. godine pa će ona ukratko nabrojati veće projekte koji nisu bili realizirani 

tokom 2016. godine, što je rezultiralo smanjenjem proračuna za 6,7 mil kuna u odnosu na 1. 

izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu, odnosno smanjenjem cca 3 mil. kuna u odnosu na 

izvorni Proračun za 2016. godinu.  

Najveći projekt koji nije realiziran je prometnica do željezničke stanice (2,5 mil.kn)-nije 

bio raspisan natječaj za Mjeru 7.2.2., izgradnja sportske dvorane (2 mil. kn)-nije bila usvojena 

odluka o zaduživanju, dogradnja vrtića(600 tis. kuna)-nije bilo natječaja za financiranje, 

Odmorište za bicikle sa sanacijom krovišta Doma kulture u Svetoj Mariji (400 tis kn)-

kandidirano preko INTERREG Mađarska-Hrvatska čekamo rezultate, uređenje parka oko crkve 

u Svetoj Mariji (370 tis. Kn)-nije bilo natječaja za financiranje, Sanacija smetišta (300 tis.kn) te 

uređenje „Street workout“ parka koje nije u potpunosti realizirano. 

U Donjem Mihaljevcu nije realizirano više  manjih projekata kao što su:sportsko 

rekreacijski park (15 tis.kuna), uređenje poslovnog prostora (55 tis.kn), uređenje parka u ulici 

Andrije Habuša (10 tis.kn) i oborinska kanalizacija  vrijednosti 30 tis.kn. 

Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuju vijećnici Strbad i Štefić te 

vijećnice Bartolić i Blagus. 

Predsjednica OV zatvara raspravu i daje na usvajanje 2. izmjene i dopune Proračuna 

Općine Sveta Marija za 2016. godinu 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija sa 8 glasova „za“, 1 glasom 

„protiv“ i 2 glasa „suzdržan“ usvojilo je 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveta 

Marija za 2016. godinu. 
   

3. TOČKA DNEVNOG REDA 

 

Predsjednica OV naglašava kako smo o ovoj točki raspravljali na prethodnoj sjednici i 

daje riječ pročelnici. 

Pročelnica iznosi da su dvije promjene u odnosu na prijedlog proračuna za 2017. godinu 

o kojem se raspravljalo na prošloj sjednici: smanjen je iznos na stavci strojeva u razdjelu Donji 

Mihaljevec za 29.000,00 kn i projekt izgradnje kulturno turističkog centra povećan je za 

200.000,00 kn (budući da načelnica ima nova saznanja da će se i oprema prostora moći 

kandidirati na natječaju). 
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Vijećnicu Bartolić zanima na što se konkretno misli pod pojmom oprema. Načelnica joj 

odgovara da se tu radi o namještaju za izložbeni prostor i konferencijsku dvoranu  te 

informacijsko komunikacijsku tehnologiju.  

Predsjednica OV zatvara raspravu i daje na usvajanje Proračun za 2017. godinu s 

projekcijom za 2018. i 2019. godinu. 

 

Općinsko vijeće Općine Sveta Marija sa 8 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ i 2 glasa 

„suzdržan“  usvojilo je Proračun za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu. 
 

 
4. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV pita da li treba dodatnih pojašnjenja oko ove točke, nitko se ne javlja 

te ona zaključuje raspravu i daje na glasovanje Odluku o izvršavanju proračuna Općine Sveta 

Marija za 2017. godinu. 

Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, sa 9 glasova „za“  i 2 glasa 

„protiv“ donijelo je Odluku o izvršavanju proračuna Općine Sveta Marija za 2017. 

godinu. 

 

5. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV otvara raspravu o Programu javnih potreba u kulturi Općine Sveta 

Marija za 2017. godinu, koji je vezan na Proračun. 

U raspravu se uključuju vijećnici Strbad i Šulj. 

 Predsjednica OV zaključuje kako je odluka OV da da zaposlenica Kenđel mora do 

slijedeće sjednice napraviti izvješće o udrugama i prezentirati ga vijećnicima. 

Predsjednica OV zaključuje raspravu i daje na glasovanje Program javnih potreba u 

kulturi Općine Sveta Marija za 2017. godinu. 

Nakon  rasprave,. Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , sa 9 glasova „za“ i 2 glasa 

„suzdržan“ prihvatilo je Program javnih potreba u kulturi Općine Sveta Marija za 2017. 

godinu. 

 

6. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV  otvara  raspravu o Programu javnih potreba u sportu Općine Sveta 

Marija za 2017. godinu, koji je  vezan na stavke Proračuna u koju se uključuje gospodin Strbad 

prijedlogom da se predvide određena sredstva za  izvrsnost u sportu. 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija , s 9glasova „za“ i 2 glasa 

„suzdržan“, prihvatilo je  Program javnih potreba u sportu Općine Sveta Marija za 2017. 

godinu. 
 
7. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV pohvaljuje rad Socijalnog vijeća i naglašava kako je u izradi nova lista 

socijalnih potreba, jer treba misliti i na kategoriju starijih ljudi koji su se bavili poljoprivredom 

i nemaju mirovinu, a problem je i u tome što pojedini ljudi ne znaju koja su njihova prava po 

pitanju ostvarivanja bilo kakvog prihoda. 

Načelnica se nadovezala da se svima koji su u potrebi proba pomoći. 

 Nakon rasprave,. Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, s 9 glasova „za i 2 glasa 

„suzdržan“ prihvatilo Socijalni program Općine Sveta Marija za  2017. godinu.  
 
8. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV otvara raspravu o  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Sveta Marija za 2017. godinu i nakon što se nitko nije javio 

za riječ istu zaključuje te daje na glasovanje. 

Bez rasprave, Općinsko Vijeće je javnim je glasovanjem sa 7 glasova „za“ i4glasa 

„suzdržan“ prihvatilo Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Sveta Marija za 2017. godinu. 
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9. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV  otvara   i zaključuje raspravu te daje Program održavanja komunalne 

infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na 

području Općine Sveta Marija za 2017. godinu na glasovanje. 

Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, sa 8 glasova „za“ i 3 glasa   

„suzdržan“  prihvatilo je Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz 

članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Sveta 

Marija za 2017. godinu. 

 
10. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV daje na glasovanje Program korištenja sredstava naknade za 

ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Sveta Marija u 2017. godini. 

Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija,  sa 9 glasova „za“ i 2 glasa 

„suzdržan“ prihvatilo Program korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito 

izgrađenih zgrada na području Općine Sveta Marija u 2017. godini. 

 
11. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV otvara i zatvara  raspravu o  Odluci  o raspoređivanju sredstava u 

2017. godini za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Sveta Marija. 

 Bez  rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, s 9 glasova „za“ i 2 glasa 

„suzdržan“ donijelo je Odluku o raspoređivanju sredstava u 2017. godini za redovito 

godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveta 

Marija.  

 
12. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV daje riječ pročelnici koja iznosi kako je Povjerenstvo imenovano od 

Općinskog vijeća dalo svoj prijedlog cijene pojedine vrste zemljišta kojeg su vijećnici dobili u 

materijalima, prema kojim bi se cijenama procjenjivale nekretnine prilikom formiranja Registra 

nekretnina u vlasništvu Općine Sveta Marija. 

Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuje vijećnik Strbad. 

Predsjednica OV predložila je da Komisija do druge sjednice da prijedlog cijene 

građevinskog zemljišta, pa će onda takav dopunjeni prijedlog biti predmet glasovanja. 

 
13. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV daje riječ vijećniku Peteru koji je predložio ovu točku, a on postavlja 

pitanje kad će riba, koja je izrađena i plaćena, a trenutno je još u vijećnici dobiti svoje mjesto u 

parku kako je i bilo planirano. 

Predsjednica OV odgovara kako će se sada i ona angažirati oko rješavanja ovog problema, a 

načelnica dodaje da je pitala dosta ljudi za idejno rješenje, ali nitko ga nema i da se ne zna već 

kome obratiti. 
  

Sjednica je završila u 20:05 sati. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA MARIJA 
 

 

KLASA: 021-05/16-01/08    Predsjednica Općinskog vijeća 

URBROJ: 2109/24-16-4       

Sveta Marija, 21.12.2016.     Marija Frančić 


