REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODTUREN
OPĆINSKO VIJEĆE
Podturen,17.06.2019.god.

ZAPISNIK
sa 15.sjednice Općinskog vijeća Podturen, održane dana,17.06.2019.god. u prostorijama
Općine Podturen s početkom u 20 sati.
Sjednicu je pozivom Klasa:021-05/19-01/6, UR.BROJ:2109/13-01-19-01 od
11.06.2019.god. sazvala predsjednica Općinskog vijeća Podturen Mirjana Murk pisanim
putem, te je predsjedavala sjednicom.
Prisutni vijećnici : Branko Krnjak, Petra Jambrošić, Zlatko Vrtarić, Vladimir Križaić,
Slavko Kocijan, Dino Biber, Mirjana Murk, Vjenceslav Hranilović, Vladimir Sabol,
Marijana Cerovec, Mario Kovačić i Josip Balog.
Još su prisutni: Perica Hajdarović, načelnik Općine Podturen, Mladen Vugrinec-čan MO
Novakovec, Daliver Oršuš, Matijaš Oršuš, Vladimir Trstenjak novinar Lista „,Međimurje“
Dora Vadlja, novinarka lista „Međimurske novine“ i Darinka Mikulić zapisničar.
Predsjednica Općinskog vijeća Mirjana Murk pozdravlja sve nazočne, utvrđuje da je
prisutno 12 vijećnika, te otvara raspravu o Zapisniku sa 14. sjednice Općinskog vijeća, uz
napomenu i ispravak Zapisnika u točci 13.(glasovanje 6 za , 4 protiv i 2 glasa suzdržana)
prijedlog nije usvojen.
Glasuje se o Zapisniku. Prisutno 12 vijećnika , te se utvrđuje da je Jednoglasno usvojen
Zapisnik sa 14.sjednice (12 za).
Vijećnik Vladimir Križaić – jutros je predao ostavku na mjesto potpredsjednika vijeća. Po
isteku dvogodišnjeg mandata predsjednice vijeća, dogovorom je trebalo napraviti rotaciju na
mjestu predsjednika vijeća. Po dogovoru bi sada on trebao biti predsjednik vijeća, ali kako
više nema „Spasovske koalicije“ koju su činili Nezavisni mr.sc. Vladimir Križaić, HSLS,
HSS i SDP, podnosi ostavku na mjesto potpredsjednika Općinskog vijeća .Županijsko i
općinsko vodstvo SDP-a na čelu s Mirjanom Murk je izmanipuliralo dogovoreno, a to se
vidjelo na polovici mandata, kada je predstavnica SDP-a u suradnji s Mirjanom Murk odbila
promjenu Statuta i Poslovnika Općine Podturen u suradnji s HDZ-om. Time je blokiran
politički i savjetodavni rad općinskih tijela. Raspadu koalicije je vješto i manipulativno
pridonijelo i vodstvo i tajkunstvo HDZ-a tajnim pregovorima s SDP-om te sadašnjim
načelnikom koji je „povukao“ sa sobom i dva nezavisna vijećnika ( Vrtarića i Kocijana).
Smatra da se treba utvrditi nova većina u vijeću i konstituirati nova vlast.
Vijećnik Mario Kovačić – čita ostavku na mjesto člana SDP-a i izlazi iz kluba vijećnika .
Predsjednica vijeća Mirjana Murk – navodi da je vijećnik M.Kovačić već davno izišao iz
članstva SDP-a.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – traži od predsjednice vijeća da ne prekida vijećnika u
izlaganju (vijećnika Kovačića).
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Predsjednica vijeća Mirjana Murk – dogovoreno je da nezavisni vijećnici traže podršku
od SDP-a kod formiranja vlasti, a SDP će imati mjesto predsjednika vijeća. Nitko ništa nije
potpisao i nema nikakvog koalicijskog dogovora. Traži od vijećnika da na idućoj sjednici
vijeća izaberu novog potpredsjednika vijeća. Za uvrede koje je primala putem telefona gdje je
vrijeđana i omalovažavana i kao žena, sa pojedincima će se naći na sudu.
Vijećnik Vladimir Križaić – sramota je da smo izabrali ovakvu osobu za predsjednicu
vijeća. Ona vijećnicima prijeti sudom.
Predsjednica vijeća Mirjana Murk – na telefonu ima prijeteće i uvredljive poruke koje je
predala državnom odvjetništvu. Tu se spominje i poduzeće PRE-KOM, a samoj situaciji oko
Prekom-a je pridonio je i vijećnik Križaić svojim komentarima.
Vijećnik Vladimir Križaić – on nije nikome prijetio.
Predsjednica vijeća Mirjana Murk – sramota treba biti svih onih koji su prijetili njoj kao
predsjednici vijeća, a ne njena sramota.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – bio je prisutan kad se dogovarala koalicija. Bilo je
dogovoreno da se mandat predsjednika podijeli na dva dijela. SDP je izigrao dogovor a
Predsjednik županjskog SDP-a je nešto slično napravio i u županijskoj skupštini. Smatra
moralnim da predsjednica vijeća podnese ostavku i da se izabere novi predsjednik vijeća.
Predsjednica je izabrana aklamacijom. On je jedan od vijećnika koji je bio na razgovoru u
policiji, a prijavila ga je predsjednica vijeća. To javno kaže, a ako treba zbog toga će i ići u
zatvor.
Vijećnik Vladimir Sabol – mislio je danas ništa ne reći, samo izaći za govornicu i šutjeti kao
Pernar. Što se tiče koalicije ne želi ništa reći niti komentirati. On je isto bio na policiji na
razgovoru. Tko je policiji dao podatke o glasanju na sjednici u vezi Prekom-a? U zapisniku
se ne navodi kako je tko glasao, već samo broj glasova za i protiv. Njega zanima tko je
policiji dao njihova imena?
Predsjednica Mirjana Murk – bili ste na policiji i zašto niste pitali njih, tko im je dao
imena? Vijećniku V.Križaiću – tražilo se da zamjenik predsjednice vijeća prima naknadu od
700,00 kuna mjesečno. Ne želi dalje ništa iznositi ni komentirati. Što se tiče mjesta
predsjednika -ce vijeća, ako vijećnici žele novog predsjednika vijeća, neka ga predlože.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – već dugo nije dobio odgovor načelnika na postavljena
pitanja, ali na jedno traži odmah odgovor. Tko je bio u povjerenstvu za raspisivanje natječaja
za Udruge? Odgovor i predsjednici M.Murk – noj je poslao ukupno 2 poruke tj.čestitke za
Božić, Novu godinu , možda Uskrs i ništa drugo. Nikada joj nije prijetio.
Vijećnik Vladimir Križaić – on je samo htio osnovati savjetodavno tijelo da pomogne
načelniku u radu. Predsjednica govori laži, koje on ne može ni zamisliti, sramota da imamo
takvu predsjednicu vijeća, predsjednicu koja optuživa vijećnike.
Vijećnik Zlatko Vrtarić – traži da se promijeni tema, ovo je prošlost. Pitanje načelniku: kada
će se provesti deratizacija komaraca i štetočina?
Perica Hajdarović, načelnik – informacije za vijećnike: Od ureda za sport dobivena su
sredstva za uređenje igrališta kod škole. Sve je pripremljeno za javni natječaj za rasvjetu.
Sredstva udrugama su raspoređena, obnovljena je Kalvarija, za radove na groblju Sivica
sklopljen je ugovor, fasada na kulturno-sportskom centru na Celinama se radi, asfaltirati će
se i parkiralište. Za naselje Miklavec je dogovoreno asfaltiranje ulice , za Ferketinec
postavljanje ograde oko igrališta. U Povjerenstvu za provođenja natječaja za udruge su bili
Dragutin Lisjak, Branko Krnjak i Maria-Elena Palir. Raspodjela je napravljena prema
kriterijima i ostvarenim bodovima. Vijećniku Vladimiru Križaiću – u Prelogu je formirano
savjetodavno tijelo koje radi bez naknade. Već par dana vijećniku Vladimiru Križaiću šalje
mailove, na koje se on uopće ne očituje ( natječaj za projektnu dokumentaciju, natječaj za
javna priznanja). Molio ga je da se očituje na prijedlog za dodjelu javnih priznanja, ali se
uopće nije javljao. Što se tiče komaraca (vijećniku Z.Vrtariću), oni su već dva puta tretirani,
ali nažalost ne i preko Mure i to je problem. Ove subote će se opet tretirati.
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Vijećnik Vladimir Križaić – načelnik je vješt retoričar. Ako je nekome za sto Eur-a onda
idemo u načelnikov džep. U gradu Prelogu su ljudi koji su zaposleni u uredu. Njemu je drago
da nema ovdje funkciju. Mi imamo komisije a jednu je i sazvao dva puta. Povjerenstvo se
sastalo i članica komisije je bila protiv donošenja izmjena Statuta. Sada se prvi put zbiva
nešto kako treba biti . Načelnik je imenovao arhitekticu i članove povjerenstva(V.Hranilovića
i njega) za izradu projekta uređenja u Podturnu. Prijedlog je gotov i idući tjedan će biti
predan načelniku.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – traži da se dostavi Zapisnik na mail ( zapisnik o dodjeli
sredstava udrugama) ako nije tajna. On je kao član jedne od Komisija vijeća dobio poziv u
svezi jednog troškovnika, iako je dao ostavku na članstvo u toj komisiji.
Vijećnik Josip Balog – smatra da treba rješavati aktualne probleme. Načelnik je zadnji put
obećao da će urediti igralište u Lončarevu. Od toga ništa.
Perica Hajdarović, načelnik – bio je na terenu u Lončarevu i razmotriti će se način kako
urediti igralište.
Predsjednica vijeća Mirjana Murk – čita prijedlog Dnevnog reda koji je dostavljen
vijećnicima uz poziv i otvara raspravu o prijedlogu:
Dnevni red:
1. Sufinanciranje programa dječjeg vrtića „Lončarevo“
2. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Podturen za 2019.god.
3. Odluka o izmjenama i dopunama procjene rizika od velikih nesreća za Općinu
Podturen
4. Zaključak o prihvaćanju izvješća o utrošenim sredstvima DVD – a za 2018.god.
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izgradnji stambeno-poslovne zone u Novakovcu i
poslovne zone u Sivici
Glasuje se o prijedlogu Dnevnog reda ( prisutno 12 vijećnika)
Za 11, 1 glas protiv, te se utvrđuje da je većinom glasova usvojen Predloženi Dnevni
red.
Točka 1.
Vijećnik Josip Balog – situacija u naselju Lončarevo je napeta i kulminira. Romi imaju
problem zato što su neobrazovani. Djeca ne znaju Hrvatski jezik kod polaska u školu.
Zatvoreni su u getoiziranim naseljima. Ako se ne pristupi obrazovanju, ostati će na istom.
Treba djeci omogućiti obrazovanje. Od općine traži da sufinancira dječji vrtić u naselju
Lončarevo. Od obrazovanja Roma koristi će imati i većinski narod. Djeca koja su pohađala
vrtić u Lončarevu su pokazala značajan napredak u školi. Navodi problem u Pribislavcu koji
je kulminirao prosvjedom. Ne bi htio da se takvo nešto dogodi i u Podturnu. Zajedničkim
zalaganjem i sredstvima za sufinanciranje vrtića, moglo bi se značajno uspjeti u obrazovanju
Roma na dobrobit svih.
Vijećnik Vladimir Križaić – u Podturnu dosada nije bilo problema sa Lončarevim naseljem.
Načelnik neka vidi koliko je moguće uložiti . Vijećnika J. Baloga nitko ne shvaća ozbiljno.
Smatra da i on kao vijećnik za naselje treba nešto dobiti iz proračuna za provođenje
aktivnosti u Lončarevu.
Vijećnica Marijana Cerovec – budući da je tema obrazovanje, smatra se pozvanom to
komentirati. Gospodin J.Balog je sve lijepo rekao. I u školi Podturen su djeca Romi koji
dobro napreduju i pokazuju spremnost za učenje. Međutim, koji su ciljevi vrtića u Lončarevu,
kakav je program, koliko će trajati, koji su očekivani rezultati i što gosp. Balog želi postići s
djecom? Tko će to financirati? Koliko to košta, na koji vremenski rok? Paušalno se ne može
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odrediti neka svota, treba raditi , nema ništa protiv, samo treba odrediti jasne ciljeve i
vidljivost i održivost projekta. Sve aktivnosti provođenja projekta trebaju biti isplanirane.
Možda vijećnik ima neke druge ideje za uključivanje mladih, obitelji itd. Ako je u pitanju
sufinanciranje, gdje će se namaknuti preostali iznos za financiranje projekta. Na koliko
godina ja planiran projekt?
Vijećnik Josip Balog – radi se o djeci od 2-6 godina. On ima Suglasnost Ministarstva
znanosti za program vrtića.
Vijećnica Marijana Cerovec – to nije vrtić, nego igraonica. Ne može Vijećnik Balog
govoriti o vrtiću.
Vijećnik Vladimir Križaić – vijećnici M.Cerovec ,nemojte vijećniku govoriti što da on
misli.Gosp. J. Balog stalno glasa za HDZ, a ništa mu ne rješavaju.
Matijaš Oršuš – predsjednik vijeća romske nacionalne manjine Međimurske županijepozdravlja sve vijećnike te navodi da će dati podršku svakom programu koji će rješavati
probleme romske zajednice, da se postignu neki rezultati. Svih ovih godina po pitanju
obrazovanja Roma nije se ništa učinilo. Protiv je segregacije i getoizacije romske djece . Za
svu djecu je potrebno naći model integracije da se tako nešto konkretno napravi. Protiv je
bilo kakvog rada s djecom u naseljima . Djecu treba uključiti u vrtiće zajedno sa svom
ostalom djecom. U Lončarevu ne može biti vrtić, već mjesto ua druženje i pisanje domaće
zadaće i slično. Prostor treba biti za sve, te predlaže da se zaposli osoba- koordinator za
korištenje istog. predlaže da se u naselju izgradi igralište uz suradnju sa saborskim
zastupnikom V.Kajtazijem. traži da se angažiraju nadležne institucije, a ne Udruga roma.
Perica Hajdarović, načelnik – po ovoj točci je već održan sastanak na županiji, sa županom i
predviđeno je da se to počne realizirati od devetog mjeseca. Traži od vijećnika Baloga da
pripremi sve u vezi tog programa ( plan i financijsku konstrukciju). Nadalje, problem naselja
je odvoz komunalnog otpada. Odvoz se ne plaća, a često se pale gume u naselju. Traži od
vijećnika J.Baloga i predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine D.Oršuša da se dogovore
oko načina rješavanja ovih problema.
Vijećnik Vladimir Križaić – Josip Balog je vijećnik i ne može sam napraviti prijedlog. Treba
mu pomoć od zaposlenih u općini i komisije.
Vijećnik Josip Balog – ne slaže se sa mišljenjem Matijaša Oršuša. On je već radio sa djecom
u Lončarevu i pokazali su rezultate rada. Tu je bila zaposlena odgojiteljica i psiiholog. Djeca
su napredovala i naučila dosta. Tko financira vrtić u Kuršancu, Puli, Slavonskom Brodu? To
nisu velika sredstva. Župan je sam rekao da treba pristupiti rješavanju ovog problema. Kako
je rečeno: vrtić propada i ničemu ne služi. Hrvatski jezik ne govore ni stariji ljudi u
Lončarevu, kako će mala djeca. Smatra da će radom vrtića u naselju biti bolje na dobrobit
svih mještana kako Lončareva tako i šire zajednice.
Matijaš Oršuš , predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske županije–
zna dobro kakva je situacija u naseljima, ali djecu treba poslati u vrtić sa ostalom djecom.
Opet će biti problema po naseljima. Tko raspolaže vrtićem u Paragu.?To je u ingerenciji
Grada Čakovca. Zašto se ne napravi igralište i igraonica odmah. Vrtić se ne može odmah
napraviti. Ne želi da ga se krivo shvaća, ovaj projekt igraonice je bio i nije zaživio.
Predsjednica vijeća Mirjana Murk – zajednički sa županijom je potrebno je dogovoriti
način financiranja i rada igraonice u Lončarevu.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – smatra da nije problem u djeci u Lončarevu, već u
roditeljima. Djeca nisu brojevi. O djeci se treba brinuti i učiti ih . Vidi da djeca dolaze na
igralište kod škole u Podturnu. Djeca nisu ništa kriva, već roditelji. Oni se trebaju preodgojiti.
Neka djeca su uspjela i završila školu. Smeta ga izraz „ segregirana djeca“. Djeca su djeca.
zajedno se igraju, zajedno žive i svi smo mi pred zakonom isti. Svi smo Hrvati. U svakoj
sredini se nešto loše može dogoditi, ali Međimurje je mirna sredina i nema nikakve
segregacije nikoga.
Vijećnik Vladimir Sabol – ne vidi iz dopisa vijećnika J. Baloga što on traži. Nije mu jasno.
Treba to zajednički rješavati sa županijom. Zna dobro kako je vrtić prije funkcionirao u
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naselju, nakon dvije godine je bilo problema. Neka djeca iz naselja su bila uključena u vrtić u
Sivici. Slaže se da se može napraviti igraonica koju će plaćati općina i županija. Ne može
udruga zaposliti odgojiteljicu.
Predsjednica vijeća Mirjana Murk – predlaže da se sve razmotri, navede i da se sastavi
konkretan prijedlog i dostavi vijeću.
Vijećnik Vladimir Sabol- tko je Udruga koja bi vodila vrtić. Onda je to privatni vrtić. Ne
može udruga zaposliti odgojiteljicu. Postoje zakonska pravila. Zamolio bi načelnika da ode
do župana i razgovara o mogućnostima.
Predsjednica vijeća Mirjana Murk – Zaključak je da se prijedlog usuglasi sa županom i
načelnikom i da se dostavi na sjednicu vijeća.
Matijaš Oršuš – do sada nije bio na ovakvoj sjednici vijeća – nema prijedloga o čemu se
glasa?
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – načelnik se treba izjasniti da li se glasuje ili ne. Ovo je
samo zbir želja. Da li će to biti vrtić ili ekspozitura nekog vrtića, to je pitanje. Ako vijećnik
J.Balog inzistira na vrtiću, neka onda sam plati odgojiteljicu.
Vijećnik Vladimir Križaić – ima prijedlog- da općinska tijela pripreme program i prijedlog
Josipa Baloga u vezi vrtića, za sjednicu vijeća.
Glasovanje o prijedlogu vijećnika V.Križaića. Prisutno 12 vijećnika (ZA 1, PROTIV 2,
SUZDRŽAN 9), te se utvrđuje da prijedlog nije usvojen glasovanjem.
Točka 2.
Perica Hajdarović, načelnik – povjerenstvo je raspisalo Javni poziv za dodjelu priznanja i
pred vijećnicima su prijedlozi. O svakom prijedlogu za dodjelu priznanja glasuje se zasebno.
Vijećnik Vladimir Križaić – već je od načelnika prije prozvan da ne radi. Prije tri dana je
pozvan da se izjasni o prijedlogu. Radi se o tome da se prvi put raspisuje javni poziv i da se
daju priznanja i trebalo bi vidjeti koji ljudi su već obeštećeni jer nisu dobivali priznanja.
Postupak nije napravljen kako treba. Imamo ribiče koji su svjetski prvaci! Predsjednica
dobiva 1.500,00 kuna na mjesec, a ne radi. Prvak pikada? Treba se dogovoriti koje kategorije
mogu dobiti priznanja. Možda ga zaslužuje i invalid rada kojeg je jutros sreo, mrtvi
branitelji, samo je Verica bila predsjednica udruge, što je s ostalima, predložen je Franjković,
Rudi Sršan je cijeli Podturnu ukrasio skulpturama i nema ga na popisu. Greška je napravljena.
Nisu predloženi svi koji zaslužuju priznanje i ne može o tome glasati.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – smatra da je natječaj prekasno objavljen. Trebalo je to
objaviti već iza Nove godine. Neki su ga pitali koga da predlože. Treba nešto napisati o toj
osobi koja se predlaže i pojasniti razloge za dodjelu priznanja. Trebala je to odraditi komisija
i onda predložiti. Načelnik nije taj koji upravlja komisijom, već komisija samostalno radi i
predlaže kandidate. Ovim načinom obezvrjeđujemo i sama zaslužena priznanja. I nagrade
općine i vijećnike.
Vijećnica Marijana Cerovec – jako je žalosti činjenica koji se sve „iznalaze“ razlozi :
trebalo je pozvati, trebalo je znati i sl. Natječaj je bio javno objavljen, otvoren i slaže se da je
trebalo neke osobe pitati za kandidate. Kada se ovdje raspravlja čuju se samo uvrede.
nedostaje dobre volje, ljudskog pristupa, želje da se nekom nešto dodijeli. Nešto je napisano i
rečeno o predloženim osobama za dodjelu priznanja. Svi vijećnici su mogli dati prijedloge i
predložiti osobe koje žele i ne zna zašto nisu predloženi i branitelji i svi ostali. Trebalo je
samo pokazati dobru volju.
Predsjednica vijeća, Mirjana Murk – konkretno predložene cure iz Novakovca, ponosna je
na njih. Natječaj je bio otvoren mjesec dana i svi su mogli predlagati kandidate.
Vijećnik Vladimir Križaić – nije nikoga vrijeđao, samo je mišljenja da je napravljena
nepravda prema nekima koji isto zaslužuju priznanje. Treba općinu postrojiti kako treba i
„delati“ zajednički.
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Vijećnik Zlatko Vrtarić – 25 godina imamo općinu i prvi put dijelimo zahvalnice.
Zahvaljuje načelniku i predsjednici vijeća na raspisanom natječaju, vijećnik V.Hranilović je
bio predsjednik vijeća u dva mandata i to nije napravljeno.
Vijećnik Vjenceslav Hranilović – bio je prvi da se naprave kriteriji za dodjelu javnih
priznanja. Neki koji su duže u općini se toga sigurno sjećaju. On je čovjek koji poštiva
proceduru. Nema ništa protiv bilo koga. Za neke od predloženih za dodjelu priznanja
napisane su doslovno dvije rečenice. Postupak i procedura se mora poštivati.
Perica Hajdarović, načelnik – dva člana povjerenstva su se očitovala o prijedlogu i
prihvatila predložene kandidate. Jedino se vijećnik Križaić nije htio očitovati na Zapisnik .
Nije mu odgovorio na 5-6 mailova, koje mu je je poslao zajedno s prijedlogom i zapisnikom
Povjerenstva.
Vijećnik Vladimir Križaić – u srijedu ga je načelnik zvao i rekao mu je da će se očitovati u
vezi prijedloga.
Perica Hajdarović, načelnik – zvao je vijećnika Križaića i telefonom, ali se nije javljao.
Pristupa se glasovanju o predloženim kandidatima: Prisutno 12 vijećnika.
Glasovanje:
1.
2.
3.
4.
5.

Marta Mesarek ( ZA 9, SUZDRŽAN 3)
Karla Mesarek ( ZA 9, SUZDRŽAN 3)
Slava Varga ( ZA 9, SUZDRŽAN 3)
Verica Novak ( ZA 10, SUZDRŽAN 2)
Antun Franjković ( ZA 10, SUZDRŽAN 2)

Predsjednica Općinskog vijeća utvrđuje da je da je većinom glasova vijeće usvojilo Odluku
o dodjeli javnih priznanja Općine Podturen za 2019.god.: Marti Mesarek, Karli Mesarek,
Slavi Varga, Verici Novak i Antunu Franjkoviću .
Točka 3.
Pristupa se glasovanju( prisutno 12 vijećnika), te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno (12 glasova
za donijelo Odluku o izmjenama i dopunama procjene rizika od velikih nesreća za Općinu
Podturen.
Točka 4.
Pristupa se glasovanju( prisutno 12 vijećnika), te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno (12
glasova za donijelo: Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima Proračuna
Općine Podturen za 2018.god.
Točka 5.
Pristupa se glasovanju(prisutno 12 vijećnika) te se utvrđuje da je vijeće jednoglasno ( 12 za)
donijelo : Izmjenu i dopunu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izgradnji stambenoposlovne zone u Novakovcu i Poslovne zone u Sivici.

Dovršeno u 22:45
Zapisničar:
Darinka Mikulić

Predsjednica Općinskog vijeća:
Mirjana Murk
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