
                  
        REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA MARIJA BISTRICA 

 
KLASA:  021-05/14-01/06 

URBROJ:  2113/02-04/1-14-2 

Marija Bistrica,  15. rujna 2014. god. 

 

ZAPISNIK SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

15. rujna 2014. godine u 19:00 sati 

u vijećnici Općine Marija Bistrica 

 

NAZOČNI:    Teodor Švaljek, Ignac Babić, Josip Dolčić, Sanja Kovačić, Ivan Palanović, Stjepan 

Gorički, Stjepan Meštrović, Željko Novak  

ODSUTNI: Damir Milošić, , Stjepan Muhek, , Katica Habazin, Nikola Meštrović, Dubravka Boc,  

Branimira Glavica, Ivan Bertović 

GOSTI: Josip Milički - općinski načelnik, Sanja Slunjski, pročelnica JUO, Đurđica Gorski, 

voditeljica odsjeka za računovodstvo, Mladen Knezić – Radio Stubica, Elvis Lacković 

– RMB,  

ZAPISNIČARKA: Sanja Čukman 
 

Gosp. Švaljek otvara 14. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravlja okupljene članove Vijeća i goste 

te predlaže dopunu dnevnog reda.- Prijedlog Odluke o otkupnoj cijeni zemljišta. Daje prijedlog 

dnevnog reda na glasovanje te utvrđuje da je jednoglasno donijet sljedeći : 

 

D N E V N I  R E D 

1. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica 

2. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Marija 

3. Izvršenje proračuna 01.01.2014 – 30.06.2014. uz izvješće načelnika o poslovanju  

4. Izvješće o stanju i otpisu potraživanja na dan 30.06.2014 sa usporedbom u odnosu na 

30.06.2013. 

5. Izvješće o provedenim postupcima javne nabave i odabranim ponuditeljima za izvođenje radova 

temeljem poziva za dostavu ponuda 

6. Prijedlog II Izmjene Plana nabave roba usluga i radova za 2014.godine 

7. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika JUO 

općine Marija Bistrica izvješće o donošenju odluke o dopuni sistematizacije radnih mjesta 

8. Prijedlog Odluke o otkupnoj cijeni zemljišta potrebnog za izgradnju dječjeg vrtića, škole, 

sportske dvorane, sportskog centra, eventualno zamjenskih lokacija za iste i potrebe proširenja 

groblja u općini Marija Bistrica  

9. Slobodna riječ  

 

 

Ad. 1. 

Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica 

Gosp. Švaljek daje na glasovanje Zapisnik 12. sjednice Općinskog vijeća i utvrđuje da 

je isti prihvaćen sa 2 suzdržana glasa i 6 glasova za. 

 

Ad. 2. 

Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica 

Gosp. Švaljek daje na glasovanje Zapisnik 13. sjednice Općinskog vijeća i utvrđuje da 

je isti prihvaćen sa 2 suzdržana glasa i 6 glasova za. 

 

 

 

 



Ad. 3.  

Izvršenje proračuna 01.01.2014 – 30.06.2014. uz izvješće načelnika o poslovanju  

Načelnik prolazi Izvršenjem proračuna. Gosp. S. Meštrović pita jesu li bili potrebni 

radovi u „Dobro nam došel prijatel“ na što mu načelnik odgovara kako smo mi kao 

najmodavci dužni održavati prostor, a nalog je najmoprimcu dala sanitarna inspektorica. 

Gosp. Meštrović postavlja pitanje o novom priključku na električnu mrežu na što načelnik 

odgovara kako se radi o rasklopnom satu u Stubičkoj. 

Gosp. Švaljek daje Izvršenje na glasovanje te utvrđuje kako je isto sa 8 glasova za 

prihvaćeno. 

 

 Prihvaća se  Izvršenje proračuna 01.01.2014 – 30.06.2014. uz izvješće načelnika o 

poslovanju.. 
 Tekst Odluke je sastavni dio ovog zapisnika 

 

Ad. 4. 

Izvješće o stanju i otpisu potraživanja na dan 30.06.2014 sa usporedbom u odnosu 

na 30.06.2013. 

Načelnik i pročelnica pojašnjavaju članovima Vijeća na koji način su rađeni otpisi 

potraživanja te kako ide naplata istih. Gosp. Švaljek pita mogu li se ovakva izvješća dobivati 

redovito na što gđa. Gorski odgovara da bi bilo najbolje da se ovakve analize daju 

tromjesečno. 

Gosp. Švaljek zaključuje ovu točku dnevnog reda uz napomenu kako će se aktivno 

pratiti rad na naplati potraživanja. 

 

Ad. 5. 

Izvješće o provedenim postupcima javne nabave i odabranim ponuditeljima za 

izvođenje radova temeljem poziva za dostavu ponuda 

Pročelnica daje informacije vezane uz provedene postupke Javne nabave te odabire 

najpovoljnijih ponuditelja. Upoznaje nazočne sa svim provedenim postupcima, brojem 

prijavljenih  ponuditelja, iznosima pristiglih ponuda, odabranim ponuditeljima i vrijednostima 

radova odabranih ponuditelja za postupke nabave male vrijednosti. 

 

Ad. 6. 

Prijedlog II Izmjene Plana nabave roba usluga i radova za 2014.godine 

Pročelnica daje kratak osvrt oko Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga 

za 2014.godinu. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog na glasovanje i utvrđuje da je sa jednim 

suzdržanim glasom te 7 glasova za donijeta slijedeća Odluka. 

 

Donosi se II Izmjena Plana nabave roba usluga i radova za 2014.godine. 
 Tekst Odluke je sastavni dio ovog zapisnika. 

 

Ad. 7. 

Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i 

namještenika JUO općine Marija Bistrica te izvješće o donošenju odluke o dopuni 

sistematizacije radnih mjesta 

Pročelnica upoznaje članove vijeća sa predloženom Odlukom te predsjednik 

Općinskog vijeća daje prijedlog na glasovanje te utvrđuje da je sa 8 glasova za ista 

jednoglasno prihvaćena. 

 

Donosi se Odluka o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i 

namještenika JUO općine Marija Bistrica. 
 Tekst Odluke je sastavni dio ovog zapisnika. 

 

 

 



Ad.8. 

Prijedlog Odluke o otkupnoj cijeni zemljišta potrebnog za izgradnju dječjeg vrtića, 

škole, sportske dvorane, sportskog centra, eventualno zamjenskih lokacija za iste i potrebe 

proširenja groblja u općini Marija Bistrica. 

Gosp. Milički upoznaje vijeće sa dopisom odvjetnice koja radi na otkupu zemljišta 

gdje smo došli do problema jer ljudi ne žele prodati svoje zemljište za iznos od 50,00 kuna. 

Predlažemo da se donese nova odluka gdje će se ljudima ponuditi nova cijena od 65,00 kuna . 

Gosp. S.Meštrović napominje da je prilikom izglasavanja prve odluke bio suzdržan i 

sada će opet biti jer smatra da smo trebali tražiti procjenu dva neovisna procjenitelja i 

procjenu Porezne uprava prije donošenja bilo kakve odluke. Načelnik odgovara kako te 

procjene imamo i kako smo na njima temeljili i ove odluke. 

Dr. Kovačić smatra kako bi se trebala ostaviti mogućnost da nam ljudi zemljište i 

poklone. 

Predsjednik vijeća daje prijedlog Odluke na glasovanje i utvrđuje da je sa jednim 

glasom protiv i 7 glasova za donijeta slijedeća Odluka: 

 

Donosi se Odluka o otkupnoj cijeni zemljišta potrebnog za izgradnju dječjeg vrtića, 

škole, sportske dvorane, sportskog centra, eventualno zamjenskih lokacija za iste i potrebe 

proširenja groblja u općini Marija Bistrica. 

 

Ad. 9. 

 Slobodna riječ 

Gosp. Novak napominje kako je uslijed ovih velikih kiša došlo do začepljenja šahtova 

pa su nam ceste pune vode i opasne za promet. 

Načelnik odgovara kako je upoznat sa tim problemom te će sa Hrvatskim cestama 

vidjeti što se može napraviti. 

 

Sjednica je dovršena u 20:56 sati. 
 

Zapisničarka             Predsjednik 

                        Općinskog vijeća 

Sanja Čukman                                  Teodor Švaljek 


