
                 
        REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA MARIJA BISTRICA 

 

KLASA:  021-05/16-01/7 
URBROJ: 2113/02-04/2-16-2 
Marija Bistrica,  20. prosinca 2016. god. 
 

ZAPISNIK SA 34. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
20. prosinca 2016. godine u 19:00 sati 

u vijećnici Općine Marija Bistrica 
 

NAZOČNI:    Teodor Švaljek, Ignac Babić, Dubravka Boc, Josip Dolčić, Željko Novak, Stjepan Gorički, Nikola 
Meštrović, Sanja Kovačić , Damir MIlošić 

ODSUTNI: Katica Habazin, Ivan Bertović, Ivan Palanović, Branimira Glavica, Stjepan Muhek, Stjepan 
Meštrović 

GOSTI: Josip Milički-općinski načelnik, Suzana Hajnić-v.d. pročelnica, Đurđica Gorski – Voditeljica 
odsjeka za financije i proračun, Senka Susović – Radio Stubica, Elvis Lacković - RMB 

ZAPISNIČARKA:   Sanja Čukman 
 

Gosp. Švaljek otvara 34. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravlja okupljene članove Vijeća i goste te predlaže 
slijedeći dnevni red: 

 

D N E V N I  R E D 
 

1. Usvajanje Zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica  
2. Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Marija Bistrica za 2016. godinu  
3. Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa Općine Marija Bistrica za 2016.-2018. 
4. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Marija Bistrica u 2016. godini 
5. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini na 

području Općine Marija Bistrica 
6. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Programa socijalnih potreba Općine Marija Bistrica za 2016. godinu 
7. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi, sportu, informiranju i slobodnom 

udruživanju građana Općine Marija Bistrica u 2016. godini. 
8. Prijedlog Proračuna Općine Marija Bistrica za 2017. godinu 
9. Prijedlog Odluke o Projekciji Proračuna Općine Marija Bistrica za razdoblje 2017.-2019. godine 
10. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Marija Bistrica za 2017. godinu 
11. Prijedlog Odluke o Planu razvojnih programa Općine Marija Bistrica za 2016.-2019. godinu 
12. Prijedlog Odluke o programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na  području 

Općine Marija Bistrica u 2017. godini 
13. Prijedlog Odluke o programu održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Općine 

Marija Bistrica u 2017. Godini 
14. Prijedlog Odluke o socijalnom programu Općine Marija Bistrica u 2017. godini 
15. Prijedlog Odluke o programu javnih potreba u kulturi, sportu, informiranju i slobodnom      udruživanju 

građana Općine Marija Bistrica u 2017. godini 
16. Prijedlog Odluke o potpisnicima žiro-računa Općine Marija Bistrica 
17. Prijedlog osobe za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Zlataru  
18. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica za 2016. godinu 
19. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica za 2017. godinu 
20. Suglasnost za priznavanje troškova gradnje komunalne infrastrukture u iznos komunalnog doprinosa 

investitoru KOKO-HAJ, obrt za uzgoj i prodaju peradi 
21. Prijedlog Odluke o suglasnost na Ugovor o prijenosu dijela poslovanja Općine Marija Bistrica na 

društvo Lijepa Bistrica d.o.o. 



22. Odluka o prijedlogu za opoziv imenovanje direktora društva Lijepa Bistrica d.o.o. 
23. II. izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika  

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica (zbog ukidanja radnih mjesta i prijenosa na 
društvo Lijepa Bistrica) 

24. Slobodna riječ    
 

Predlaže se dopuna dnevnog reda sa točkom „Odluka o prijedlogu za izmjenu Izjave o osnivanju društva 
Lijepa Bistrica d.o.o.“ Dopunu bi stavili pod redni broj 22. te se ostale točke idu prema redoslijedu. 

Gosp. Švaljek daje takav prijedlog na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen dnevni red. 
 

Ad.1. 
Usvajanje Zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica  

 Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća i utvrđuje da 
je isti jednoglasno prihvaćen. 
 
 Prihvaća se Zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća. 
 Zapisnik sa 33. sjednice čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 
Ad.2. 
 Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Marija Bistrica za 2016. godinu.  

Načelnik predlaže II. izmjene i dopune proračuna Općine Marija Bistrica za 2016.godinu, a nakon njega 
gđa. Gorski upoznaje vijeća sa izmjenama i dopunama koje su učinjene. Nakon kraćeg razgovora, predsjednik  
vijeća daje prijedlog  na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno sa 9 glasova ZA donijeta slijedeća Odluka: 
 
 Prihvaća se Odluka o II izmjeni Proračuna za 2016. 
 Tekst II izmjene Proračuna prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad.3.  
 Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa Općine Marija Bistrica za 2016.-
2018.  
 Gđa. Gorski ukratko pojašnjava prijedlog Odluke te predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na 
glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno, sa 9 glasova ZA donijeta slijedeća Odluka: 
 
 Donosi se Odluka o II izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa Općine Marija Bistricu za 2016-2018 
 Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

  
 Ad. 4.  

Prijedlog Odluke o II. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Marija Bistrica u 2016. godini 

  
Gosp. Švaljek, predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno, sa 9 

glasova ZA donijeta slijedeća: 
 
 Donosi se Odluka o II. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Marija Bistrica u 2016.godini.  

Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

   
Ad. 5. 

Prijedlog Odluke o II. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini na 
području Općine Marija Bistrica 

Predsjednik vijeća daje prijedlog na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno sa 9 glasova ZA donijeta 
slijedeća : 

 
Odluka o II izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016.godini na području 

Općine Marija Bistrica. 
Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad. 6. 

Prijedlog Odluke o II. izmjeni Programa socijalnih potreba Općine Marija Bistrica za 2016. godinu 



Predsjednik vijeća daje prijedlog na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno, sa 9 glasova ZA donijeta 
slijedeća : 
 
 Odluka o II izmjeni Programa socijalnih potreba Općine Marija Bistrica za 2016.godinu. 

Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 

Ad. 7. 
 Prijedlog Odluke o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi, sportu, informiranju i slobodnom 
udruživanju građana Općine Marija Bistrica u 2016. godini. 

Gosp. Švaljek, predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno, sa 9 
glasova ZA donijeta slijedeća: 
 

Odluka o II izmjeni Programa javnih potreba u kulturi, sportu, informiranju i slobodnom udruživanju 
građana Općine Marija Bistrica u 2016.godini. 
 Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
 
Ad. 8.  
 Prijedlog Proračuna Općine Marija Bistrica za 2017. godinu. 
 Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću Proračun Općine Marija Bistrica za 2017.godinu.  Na 
početku pojašnjava što su to i koliko iznose izvorni prihodi u 2017.godini te koliko sredstva očekujemo iz raznih 
drugih sredstava, a namijenjena za izgradnju kapitalnih projekata kao što su izgradnja dječjeg vrtića, mrtvačnice 
i groblja te pristupnih cesta. Nakon načelnika gđa. Đurđica Gorski prolazi prijedlog proračuna po svim 
programima. Nakon njenog opsežnog pojašnjavanja i kraćeg razgovora o istom, gosp. Švaljek daje prijedlog 
proračuna na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno, sa 9 glasova ZA isti prihvaćen i da je donijeta slijedeća 
Odluka: 
 
 Donosi se Proračun za 2017.godinu. 
 Tekst Proračuna prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad. 9. 

Prijedlog Odluke o Projekciji Proračuna Općine Marija Bistrica za razdoblje 2017.-2019. godine 
Načelnik ukratko prolazi najvažnijim stavkama, a kako nije bilo zainteresiranih za raspravu predsjednik 

vijeća daje prijedlog na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno, sa 9 glasova ZA donijeta slijedeća : 
 

 Prihvaća se Odluka o Projekciji Proračuna Općine Marija Bistrica za razdoblje 2017-2019.godina. 
 Tekst Projekcije proračuna prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad. 10.  

Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Marija Bistrica za 2017. godinu 
Gđa. Gorski pojašnjava kako se ova Odluka donosi uz svaki Proračun pa gosp. Švaljek, predsjednik 

vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno, sa 9 glasova ZA donijeta slijedeća: 
 

 Prihvaća se Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marija Bistrica za 2017.godine 
 Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad. 11. 

Prijedlog Odluke o Planu razvojnih programa Općine Marija Bistrica za 2016.-2019. godinu. 
Predsjednik vijeća daje prijedlog na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno, sa 9 glasova ZA donijeta 

slijedeća : 
 

 Prihvaća se Odluka o Planu razvojnih programa Općine Marija Bistrica za 2016.-2019.godinu 
 Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad. 12. 

Prijedlog Odluke o programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na  području 
Općine Marija Bistrica u 2017. godini. 

Gosp. Švaljek, predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno, sa 9 
glasova ZA donijeta slijedeća: 



 
 Prihvaća se Odluka o programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Marija Bistrica za 2017.godinu. 
 Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
 
Ad. 13. 

Prijedlog Odluke o programu održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Općine 
Marija Bistrica u 2017. godini. 

Gosp. Švaljek, predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno, sa 9 
glasova ZA donijeta slijedeća: 

 
 Prihvaća se Odluka o programu održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Općine 
Marija Bistrica u 2017.godini. 
 Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad. 14. 

Prijedlog Odluke o socijalnom programu Općine Marija Bistrica u 2017. godini 
Predsjednik vijeća daje prijedlog na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno, sa 9 glasova ZA donijeta 

slijedeća : 
 

 Prihvaća se Odluka o socijalnom programu Općine Marija Bistrica u 2017.godini. 
 Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad. 15. 

Prijedlog Odluke o programu javnih potreba u kulturi, sportu, informiranju i slobodnom      
udruživanju građana Općine Marija Bistrica u 2017. godini. 

Gosp. Švaljek, predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno, sa 9 
glasova ZA donijeta slijedeća: 

 
 Prihvaća se Odluka o programu javnih potreba u kulturi, sportu, informiranju i slobodnom 
udruživanju građana Općine Marija Bistrica. 
 Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad.16. 

Prijedlog Odluke o potpisnicima žiro-računa Općine Marija Bistrica 
Načelnik pojašnjava kako odlaskom gđe. Slunjski sa mjesta pročelnice JUO Općine Marija Bistrica i 

imenovanjem Suzane Hajnić v.d. pročelnicom trebamo izmijeniti Odluku o potpisnicima žiro- računa. 
Gosp. Švaljek daje prijedlog na glasovanje i utvrđuje kako je jednoglasno donijeta slijedeća Odluka: 
 
Donosi se Odluka o potpisnicima žiro – računa Općine Marija Bistrica. 

 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Ad.17. 
Prijedlog osobe za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Zlataru  
Gđa. Hajnić ukratko pojašnjava prijedlog Odluke i obavještava članove vijeća kako je kontaktirala gđu. 

Vesnu Brlek koja je pristala u još jednom mandatu prihvatiti ovo imenovanje. Predsjednik vijeća daje prijedlog 
na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno prihvaćena slijedeća Odluka: 

 
Prihvaća se Odluka za imenovanje Vesne Brlek kao suca porotnika Općinskog suda u Zlataru. 
Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Ad.18. 
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica za 2016. godinu 

 Gđa. Hajnić ukratko prolazi Analizom stanja te predsjednik vijeća daje istu na glasovanje i utvrđuje 
kako je jednoglasno prihvaćena. 
 
 Donosi se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica za 2016.godinu. 
 Tekst Analize stanja sustava civilne zaštite prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

 
Ad.19. 



Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica za 2017. godinu 
 Pročelnica ukratko prolazi Planom razvoja sustava civilne zaštite i nakon nje gosp. Švaljek daje isti na 
glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen. 
 
 Donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica za 2017.godinu. 
 Tekst Plana prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

Ad.20. 
Suglasnost za priznavanje troškova gradnje komunalne infrastrukture u iznos komunalnog doprinosa 

investitoru KOKO-HAJ, obrt peradi za uzgoj i prodaju. 
 Gđa. Hajnić upoznaje članove vijeća sa zamolbom gosp. Stjepana Hajnić koji moli da se iznos od 
23.000,00 kn umjesto u Općinski proračun uloži u nerazvrstanu cestu.  Predsjednik vijeća daje prijedlog na 
glasovanje i utvrđuje kako je jednoglasno donijeta slijedeća Odluka: 
 
 Donosi se suglasnost za priznavanje troškova gradnje komunalne infrastrukture u iznosu 
komunalnog doprinosa investitoru KOKO-HAJ, obrt peradi za uzgoj i prodaju. 
 Tekst Suglasnosti prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad.21. 

Prijedlog Odluke o suglasnost na Ugovor o prijenosu dijela poslovanja Općine Marija Bistrica na 
društvo Lijepa Bistrica d.o.o. 
 Suzana Hajnić ukratko prelazi predloženom Odlukom te nakon nje gosp. Švaljek daje istu na glasovanje 
i utvrđuje kako je ista jednoglasno prihvaćena. 
 
 Prihvaća se Odluka o suglasnosti na Ugovor o prijenosu dijela poslovanja Općine Marija Bistrica na 
društvo lijepa Bistrica d.o.o. 
 Tekst Olduke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

Ad.22. 
Odluka o prijedlogu za izmjenu Izjave o osnivanju društva Lijepa Bistrica d.o.o. 

 Načelnik pojašnjava kako se u Izjavu dodaje još jedna djelatnost, a to su – usluge parkiranja - .  
Predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog na glasovanje i utvrđuje kako je isti jednoglasno prihvaćen. 
 
 Donosi se Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju društva Lijepa Bistrica d.o.o. 
 Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

Ad.23. 
Odluka o prijedlogu za opoziv imenovanje direktora društva Lijepa Bistrica d.o.o. 

 Načelnik pojašnjava kako odlaskom gđe. Slunjski trebamo odrediti novog direktora društva Lijepa 
Bistrica d.o.o., a kako u ovom prvom trenutku trebamo imati osobu koja nam je stalno dostupna i koja ne nam 
neće biti dodatni trošak predlaže da to bude gosp. Zlatko Topolovec. Gosp. Švaljek daje takav prijedlog na 
glasovanje i utvrđuje da je isti jednoglasno prihvaćen. 
 
 Donosi se Odluka o prijedlogu za opoziv i imenovanje direktora društva Lijepa Bistrica d.o.o.  
 
Ad.24. 
 II. izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika  
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica 
 Pročelnica pojašnjava potrebu donošenja ove Odluke. Prelaskom dijela zaposlenika u komunalno 
poduzeće potrebno je napraviti promjenu navedene Odluke. 
 Gosp. Švaljek daje prijedlog na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno, sa 9 glasova ZA donijeta 
slijedeća Odluka: 
 
 Donosi se Odluka o II izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće 
službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica. 
 Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad.25. 
 Slobodna riječ 



 Načelnik upoznaje vijeća sa Odlukom da će se od 2017.godine sufinancirati i smještaj studenata u 
studentske domove, a ne samo učenika kako je do sada bilo.  Nadalje , dovršen je natječaj za dodjelu učeničkih i 
studentskih stipendija koji je ovaj put rađen po novom, poboljšanom pravilniku o dodjeli te prijevoz će ići i u 
ovoj godini za sve učenike i studente. 
 
 
Sjednica je dovršena u 20:55 sati. 

 
 Zapisničarka                                  Predsjednik 
                        Općinskog vijeća 
 Sanja Čukman                                                       Teodor Švaljek 


