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        REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA MARIJA BISTRICA 

 

KLASA:  021-05/16-01/5 
URBROJ: 2113/02-04/2-16-2 
Marija Bistrica,  30. kolovoza 2016. god. 
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 31. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
30. kolovoza 2016. godine u 19:00 sati 

u vijećnici Općine Marija Bistrica 
 

NAZOČNI:    Teodor Švaljek, Ignac Babić, Dubravka Boc, Josip Dolčić, Željko Novak, Stjepan Gorički 
 Ivan Bertović, Stjepan Muhek, Katica Habazin, Sanja Kovačić 
ODSUTNI: Nikola Meštrović, Stjepan Meštrović, Damir Milošić, Ivan Palanović, Branimira Glavica 
GOSTI: Josip Milički-općinski načelnik, Sanja Slunjski, pročelnica JUO,  Suzana Hajnić-samostalni 

upravni referent, Đurđica Gorski – Voditeljica odsjeka za financije i proračun, Mladen Knezić – 
Radio Stubica, Elvis Lacković - RMB 

ZAPISNIČARKA:   Suzana Hajnić 
 

Gosp. Švaljek otvara 32. 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 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica  
2. Prijedlog Odluke o Izvršenju proračuna 01.01.2016 – 30.06.2016. 
3. Prijedlog Odluke o Polugodišnjoj provedbi Plana razvojnih programa 2016-2018 
4. Izvješće načelnika o poslovanju u prvom polugodištu 2016 godine 
5. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pušlek 
6. Suglasnost na legalizaciju građevine – stepenica Trg pape Ivana Pavla II 15, vl. Ruža Žnidar 
7. Suglasnost na legalizaciju građevine – stepenica, Trg pape Ivana Pavla II 15, vl. Milica Nejašmić 
8. Slobodna riječ   
 

Gosp. Švaljek predlaže da krenemo sa dnevnim redom, predlaže se dnevni red koji su svi zaprimili, 
navodi kako će pod razno još biti nekoliko informacija o kojima načelnik želi informirati, daje se takav dnevi 
red na usvajanje i  utvrđuje da je dnevni red jednoglasno prihvaćen. 

 
Ad. 1. Zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica 
 Predsj. Općinskog  vijeća daje na glasovanje Zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća 
  - zapisnik prihvaćen sa 9 glasova za, 1 suzdržan uz navod da član vijeća nije bio prisutan 
 
Ad.2. 
 Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna 01.01.2016.-30.06.2016. 
 Gđa. Gorski navodi da su uz poziv svi zaprimili prijedlog izvršenja proračuna, opći i posebni dio te 
bilješke u kojima je detaljnije sve navedeno te da će ukratko proći kroz izvršenje.  
 Gđa. Gorski navodi kako je iz sažetka općeg djela proračuna vidljivo da su u izvještajnom razdoblju 
ostvareni prihodi i primici od 7.051.907,90 kuna, a realizirani rashodi i izdaci od 5.526.409,53 kuna te je rezultat 
izvještajnog razdoblja pozitivan u iznosu od 1.525.498,37 kuna. Treba napomenuti da u izvršenje ulaze i 
namjenski prihodi proračunskih korisnika, a to su Dječji vrtić Pušlek i Općinska knjižnica i čitaonica što je 
zakonska obveza koju smo duži prikazati u našem proračunu. Što se tiće zaduženja, Općina se nije zaduživala 
niti davala suglasnosti za zaduženje. Koristila se proračunska zaliha samo u iznosu u 21.868,00 kuna.  To je što 
se tiće općeg dijela. 
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Što se tiče posebnog dijela i poreznih prihoda ostvareni su prilično dobro. Porez na dohodak 51%, možemo reći 
koliko planirano toliko i ostvareno. Porez na imovinu i  porez na kuće za odmor skoro 59% , porez na robu 
odnosno usluge odnosi se na potrošnju i tvrtku 77%, ne ostvareni tj. vrlo malo ostvareni prihodi su od državnih 
pomoći i pomoći EU od 2%, a do kraja godine se očekuje veće ostvarenje. Prihod od imovine, koncesije, najam 
prostora, ekološke rente sa 38%. Ostaju nam prihodi od kom. naknade i doprinosa 47% ,vlastiti prihodi voda i 
grobna 48,6%. Možemo reći da smo dobro realizirali proračun. 
 Što se tiče rashoda, u bilješkama su točno navedeni pa ćemo samo u grubo napomenuti. Rashodi su 
realizirani ovako; za zaposlene Dječji vrtić, knjižnica i općinski djelatnici 48%, materijalni troškovi 38%, 
financijski rashodi 90,5% subv. poljoprivrednicima 5 %. Upravo je bio Odbor za financije te će u drugoj polovici 
biti veća realizacija. Tekuće pomoći  sa 31%, pomoći građanima i kućanstivma 43% i tekuće donacije 42%. 
Ostale su kapitalne investicije, tek sa 1,8%  a u drugoj polovici će biti riješeno dalje. 
Što se tiče obaveza, Općina imala ostatak obaveza iz prošle godine, ukupne obaveze iznose 6.297.041,00 kuna. 
U prvom polugodištu podmireno 5.591.853,00kuna, ostalo je 705.188,00 nepodmirenih.  Sa stanjem sredstava 
na žiro računu pokrivamo sve nenaplaćene obaveze. 
Predsj. Vijeća zahvaljuje na izlaganju, daje na raspravu,  utvrđuje da nema dodatnih pitanja. 
Predsjednik  vijeća daje Izvještaj na glasovanje i utvrđuje da je sa 9 glasova ZA i jedan SUZDRŽAN donijeta 
slijedeća Odluka: 
 Prihvaća se Izvršenje Proračuna 01.01.2016. – 30.06.2016. godine 
 Tekst Izvršenja Proračuna prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad.3. Prijedlog Odluke o polugodišnjoj provedbi Plana razvojnih programa 2016.-2018. 
 Predj. Vijeća daje rijeći  
 Gđa. Gorski navodi kako su svi prihodi i rashodi u ovom planu sadržani u proračuna. Gđa Gorski prolazi 
kroz plan razvojnih programa 2016.-2018. godine, objašnjavajući kapitalne projekte koji su odrađeni kao i 
tekuće projekte. Izgradnja i Asflatiranje cesta troškovi projekata i nadzor, zatim izgradnja javne rasvjete, 
troškvoi projekata i rasvjetu, zatim za izgradnju dječjeg vtića, nastavak izhrade projekta, isto kao i za novo 
groblje i mrtvačnicu, zatim opločenje grobnih staza. Ostalo je izrada prostornih planova i zadnja kapitalna 
investicija odnosi se na nabavu postorojenja i opremu za komunalni pogon, zatim nabavu bora, kućica te je isto 
detaljno opisano u bilješkama.  Načelnik dodaje kako su za velik dio projekata u prvoj polovice godine sklopljeni 
ugovori i naručeni radovi te su radovi u tijeku ili će tek započeti. 
 Predsjednik vijeća daje Prijedlog Plana razvojnih programa 2016. – 2018. godine na glasovanje i 
utvrđuje da je jednoglasno donijeta slijedeća Odluka: 
 Prihvaća se Plan razvojnih programa 2016. – 2018. godina 
 Tekst Plana razvojnih programa 2016.-2018. 

  
 Ad. 4. Izvješće načelnika o poslovanju 
 Načelnik navodi kako je izvještaj pred vijećnicima te bi ukratko prošao i obrazložio. Što se tiče 
komunalne infrastrukture, vodoopskrbe i odvodnje. Građevinska za vodoopskrbni sustav Hum Bistrički je pri 
kraju, preko kojeg bi se došlo do vodospreme Marija Magdalena za naselje Hum Bistrički i  drugu stranu prema 
Selnici. Još nisu sigurni kako bi riješili Laz vodoopskrbu, da li isto tim sustavom ili bi preko Oštrog Huma gdje je 
tijeku ispiranje od strane Zagorskog vodovoda. Nakon što se utvdi da li voda zadovoljava, iz tog izvorišta bi se 
osprbljivao cijeli Laz. U proljeće se planiraju radovi kojim bi se korisitile cijevi koje su položene u trup ceste. 
Općina ne može izgrađivati novu mrežu prema Zakonu, te će Zagorski vodovod izgraditi, održavati i distiruirati 
tu vodu. Tu nema drugog rješenja. 
Po pitanju aglomeracije, cijeli projekt aglomeracije Zlatar u koji i mi spadamo je prošao tzv. „JASPER“, EU  
Komisiju. Napravljen je Idejni projekati i vjeruju da će uspjeti prijaviti taj projekt prema EU. Dio te kanalizacije 
ide uz D29 do Tugonice, u planu je rekonstrukcija, te se ta rekonstrukcija odgađa zbog Zagorskog vodovoda koji 
nema fin. sredstava da se uključi a isto je i  sa Plinom Konjščina. Također se planira rekonstrukcija cijele dionice 
D307, te je isto problem sa kanalizacijom. Vjerujemo da će se to uspjeti odraditi kroz godinu dvije. 
Što se tiče prometne infrastrukture, sve što smo planirali smo odradili u 6. i 7. mjesecu, otvorili sve natječaje, 
potpisali ugovore i pretvorili Mariju Bistricu u veliko gradilište.  Jedno od tih je asfaltiranje ceste u Podgorju, 
gdje je ostao još dio za slijedeću godinu. Sa Hrvatskim cestama smo dogovorili i odrađen je nogostup u Tugonici 
te se planira završiti slijedećih 300 metara. Taj nogostup će se vjerojatno morati rušiti prilikom rekonstrukcije 
ceste, ali zbog velikog pritiska mještana isto je odrađeno te nije ništa koštalo Općinu već Hrvatske ceste. Sa 
ŽUC-om u planu nogostup prema Globočecu i Podgorju Bistričkom. Promijenjen smjer Gajeve i Gornjoselske 
vraćeno je na staro te je stavljen usporivač prometa zbog brzine prometa.  Prihvaćen plan obnove ceste od M. 
Bistrice do Konjščine, planira se odraditi druge godine. U naselju Podgrađe pronađen način za rekonstrukciju 
mosta potoka Bistrica vrijednost projekta 350.000,00 kuna u kojem je Općina sudjelovala sa 120.000 kuna.  
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Sa druge strane priprema se dokumentacija za mjeru 7. Cesta Selnica, izrađena je geodetska situacija i elaborat 
te je u izradi glavni građevinski projekt. Ostale nerazvrstane ceste su održavane prema odogovorima sa 
Mjesnim odborima. I dalje su nam problem klizišta, u idućoj godini se planira prijava na nac. natječaje i 
rješavanje klizišta. 
Što se tiče javne rasvjete ušli smo u Županijski plan javne rasvjete pod nazivom New  light i preko tog projekta 
bi trebali kroz godinu dama krenuti u rekonstukciju javne rasvjete na cijom području Općine gdje bi se ostvarile 
dodatne uštede, zamjena svjetiljki sa novim štednim i tu u Općina nema troškova. 
Naselje Bajci je jedino naselje bez javne rasvjete i prošle godine odrađen prvi dio rasvjete, sada još dio, a iduće 
godine planiramo kompletno riješiti rasvjetu. Od Fonda za energ. učinkovitost dobili smo sredstva za projekt 
Šetnice,  ishođena je građevinska te se čeka Fond sa natječajem da se prijavimo. 
Što se tiče turističke infrastrukture, u parku skulpture izrađeni temelji za sve skulpture koje nisu bile učvršćene. 
Kod Ministarstva turizma prošao projekt Centra za posjetitelje, stara drvena kuća, radovi su u tijeku te se kroz 
mjesec i pola očekuje otvorenje tog prostora. Za taj projekt od Min. turizma je odobreno 200.500,00 kuna. 
Dobiti ćemo jedan moderno opremljeni multimedijalno interaktivni prostor u kojem će se prezentirati stari 
zanati. Napravljen prema najnovijim standradima. Isto tako smo u projektu Ride&Bike, povezano sa Slovenskim 
biciklističkim stazama i Europskim stazama. Prema raspisanom natječaju smo se kandidirali i u naselju Hum 
Bistrički stavljena pametna klupa. U idućoj godini se planira dodatno uređenje. 
Što se tiče izgradnje novog dječjeg vrtića, građevinska pri kraju, čeka se potpis i biti ćemo spremi za prijavu na 
Mjeru 7. Otkupljeno zemljište je u potpunosti isplaćeno. 
Što se tiče groblja isto je odrađen velik posao i građevinska je pred izdavanjem. Izrađen Elaborat utjecaja na 
okoliš i spremni isto za mjeru 7. Preko Min.  graditeljstva dobili smo sredstva za projektu dokumentaciju. I dalje 
smo nastavili sa uređenjem starog groblja, te se planira usput i rasvjeta. 
Za izgradnju Društveno kulturnog centra Laz, otkupljeno je zemljište te će biti izrađena idejna rješenja koja će 
biti dana na uvid stanovnicima. Planiramo u idućoj godini prijavu na mjeru 7. 
U izradi su akti za novo Komunalno poduzeće, dobili smo rješenje Trgovačkog suda da smo uspjeli registrirati 
poduzeće Lijepa Bistrica, u tijeku je izrada loga. Nadzorni odbor je verificiran, nadamo se da ćemo startati sa 
01.01.2017. 
Nadalje, važno je spomenuti da smo od Min. kulture dobili sredstva za krovište Doma kulture, zamijenjen je 
crijep, te se još planiramo posvetiti unutrašnjosti. Knjižnica je dobila sredstva za glavna ulazna vrata i stolariju i 
tepih. 
Još bi se osvrnuo na to da se redovito sufinancira prijevoz učenika i studenata, boravak u učeničkim domovima, 
zatim asistenti u nastavi, prehrana za učenike slabijeg mat. stanja, logopedsku službu za koju nema liste 
čekanja. I dalje su svim udrugama isplaćivana sredstva, raspisan je natječaj i potpisani su ugovore u kojima je 
definirana dinamika isplata. Također su podijeljeni Uskrsni paketi za stanovnike slabijeg soc. stanja. Uredno 
smo isplaćivali sve ostale donacije koje se nalaze u našem proračunu i pomagali smo udrugama koje su se 
prijavljivale na natječaje. Podijelili smo i Uskrsne pakete za soc.ugrožene.  
Smatam da smo uspješno uspjeli odraditi prvih 6 mjeseci. Te smo preko nacionalnih fondova uspjeli ostvariti  
preko milijun kuna sufinanciranja. Prijavljivali smo se na sve objavljene natječaje i dosta smo uspješno ovih 6 
mjeseci završili jer ako ostvarimo sufinanciranje projekata možemo općinska sredstva  iskoristiti na nešto 
drugo.Još valja spomenuti da je u planu izgradnja parkirališta kod Doma zdravlja za što smo također dobili od 
Min. reg. razvoja sredstva za sufinanciranje. 
Do kraja godine planiramo završiti sve što smo započeli, imamo 12 otvorenih gradilišta, te pokušavamo u 
svakom naselju nesto napraviti i sa time bih završio. 
Predsj. Općinskog vijeća zahvaljuje načelniku na izlaganju te daje na raspravu. 
 
Gđa Kovačić pita za projekt grad/općina prijatelj djece, da li imam kakav obrazac za prijavu. Načelnik navodi 
kako je Općina u tom projektu i da će poslati podatke o tome na koji način se piše izvješće. 
 
Gosp. Novak pohvaljuje projekt nogostupa u Tugonici. Načelnik obrazlaže kako su zbog velikog pritiska 
stanovništva odrađeni pregovori i lobirano je za predmetni nogostup. 
Gosp. Muhek navodi kako je lijepo da se gradi ali nažalost će se ići nogustup rušiti.  Također pitanje zašto tek 
sada Zagorski vodovod ispituje dubinski zdenac, isto su sufinancirale Hrvatske vode i Zagorski vodovod, 
ispitivanja su odrađena i zašto nije stavljne u funkciju, osim ako je nešto drugo u pitanju. A što se tiče Zagorskog 
vodovoda sigurno neće uspjeti ništa odraditi bez europskih sredstava. Pohvaljuje što se nastavljaju projekti od 
Centra za posjetitelje, biciklističke staze i ostali projekti. 
Načelnik se nadovezuje da se nastavljaju projekti, nadograđuje infrastruktura te treba iskoristiti potencijal 
općine. Također se planira nastaviti projekt Drvorezbara. Načelnik dalje obrazlaže projekte i problematiku 
vodovoda Oštri Hum i Zagorskog vodovoda. 
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Predj. Vijeća zahvaljuje na konstruktivnih rasprava i ukoliko nema više pitanja  ukratko bi rezimirao uz navod da 
u našoj Općini žive porezni obveznici i da se sve to plaća pa imamo odgovornost i prema njima. A to što se za 
takve velike projekte ne rade dugoročne strategije nije nikako dobro.  
Važno je spomenuti što je sve odrađeno u ovih nekoliko godina, od zacrtanih ciljeva sve je ostvareno 
zahvaljujući i svima u općini i dobivenim sredstvima od ministarstava. Mi smo sve odradili, spremni smo sa 
projektima i čekamo raspisivanje Mjere 7 te smo zadovoljni sa svime što smo do sada odradili.  
Za izvješće načelnika se ne glasuje te krećemo na slijedeću Odluku. 
 
Ad. 5. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pušlek  
 Predsj. vijeća daje riječ pročelnici Sanji Slunjski. Ista navodi da je Općinsko vijeće na 18. sjednici već 
dalo suglasnost na imenovanju ravnateljice, a obzirom da smo tek sad zaprimili zahtjev za imenovanje 
ravnateljice Dječjeg vrtića potrebno je donijeti odluku o imenovanju. U skladu sa već danom suglasnošću 
potrebno je donijeti Odluku o imenovanju. 
 Predsj. vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno donijeta slijedeća: 
 Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Pušlek“ 
 Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

Ad.6. Suglasnost na legalizaciju građevine – stepenica Trg pape Ivana Pavla II 15, vl. Ruža Žnidar 
 Načelnik navodi da gđa Žnidar namjerava legalizirati objekt. Spomenute stepenice isključivo su na 
Općinskom zemljištu. To ne znači da ovom suglasnošću dajemo zemljište za stepenice već dajemo suglasnost za 
legalizaciju tog objekta. Te stepenice sagrađene su davnih godina, te takav problem postoji na još dosta 
objekata u Mariji Bistrii, a koje se prikazuju na slikama.  
 Predsjednik vijeća daje takvu suglasnost na glasovanje i utvrđuje da se jednoglasno daje  suglasnost.  
 
Ad. 7. Suglasnost na legalizaciju građevine – stepenica, Trg pape Ivana Pavla II 15, vl. Milica Nejašmić 
 Predj. Vijeća navodi kako se radi o istom problemu kao i na prethodnoj točki dnevnog reda, te ukoliko 
nema dodatnih pitanja daje istu na glasovanje.  
 Predj. Vijeća utvrđuje da se jednoglasno daje suglasnost.  
 
Ad. 8. Slobodna riječ 
Predsj. Vijeća daje riječ vijećnicima. 
Gosp. Bertović postavlja pitanje vezano za državnu cestu, autobusno stajalište i nogostup kod donjih Gabuda 
koji je nezavršen i predstavlja ruglo uz novu cestu. 
Načelnik odgovara kako je upoznat sa problemom jer autobusna stajališta zbog ljudi koji nisu htjeli dati svoje 
čestice nisu napravljna po standardu. Za ostala stajališta su jedina rješenja da se crtaju na cesti. Od 7 
predloženih odobreno je samo njih 4, te se i postojeća stajališta pomiču zbog zavoja prema otvorenoj cesti.  
Napravljen je elaborat ali nisu još iscrtali. A što se tiče dolje kod Gabuda došlo je do problema sa jednim 
vlasnikom, pri čemu je došlo i do fizičkog obračuna. Nakon nekog vremena postignuta je komunikacija. Vlasnik 
je imao dogovor sa Hrvatskim cestama i dao je zemljište, međutim Hrvatske ceste nisu odradile ugovoreno sa 
istim. Naknadno je postignut dogovor i očekujemo da će isto odraditi. Te će i ostalo što nije odrađeno 
naknadno odraditi. 
Predj. Vijeća daje riješ pročelnici Slunjski. 
Pročelnica navodi kako je pripremljen osvrt na analizu proračunske transparentnosti općina i gradova od 
Instituta za javne financije. U travnju je objavljen dokument Proračunska transparentnost županija, gradova i 
općina gdje se je mjerila transparentnost 5 objavljenih proračunskih dokumenata. Pročelnica prikazuje kako su 
dokumenti objavljeni na webu Općine u Službenom glasniku. Prema kriteriju Instituta Općina je dobila ocjenu 0 
jer nisu uspjeli pronaći Odluke. Mi smo sve odluke objavljivali međutim nismo imali tu kučicu Proračun.  
Naknadno smo dodali tu kućicu i sada sve još dodatno tamo objavljujemo. Od tih 5 točaka koje je Institut 
ispitivao nismo imali samo Proračun za građane te je isto također naknadno objavljeno. Problem je u tome što 
je došlo do objave takvih rezultata transparentnosti, jer primjerice općina Radoboj sa ocjenom 5 ima samo 
objavljeno tih 5 dokumenata pa su dobili dobru ocjenu dok mi objavljujemo sve, a dobili smo 0. Vezano na to 
predsj. vijeća daje riječ gđi Gorski koja navodi da je na jednom od seminara Općina pohvaljena od bivše 
djelatnice Min. financija da su planirani prihodi uspješno i realizirani i to ne samo na redovite troškove već i na 
kapitalne investicije. 
Predj. Vijeća zahvaljuje na informacijama. 
 
Načelnik još želi informirati o suradnji sa Poljskim gradom, „Picari slaski“. Grad se nalazi uz granicu sa Češkom, 
55 tisuća stanovnika, ima jaku industriju i također su marijansko svetište te su grad u razvoju. Isti su istaknuli 
namjeru za suradnjom. Mi smo odgovorili da smo isto za suradnju, na što su nam poslali ugovor o suradnji sa 
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ozbiljnim točkama, te isto podrazumjeva i našu sposobnost i odvojeno vrijeme. Određen je gospodin Veljko 
Mahmet kao koordinator za suradnju te ćemo nakon što gosp. Mahmet odradi kontakt i analizu dalje ići u 
projekt suradnje.  
Predj. Vijeća se nadovezuje da su to hvale vrijedni projekti te treba vidjeti da li imamo potencijal ljudi koji se 
mogu angažirati oko projekta te da tek onda ulazimo u suradnju.  
 
Načelnik upoznaje vijećnike sa projektom Tehnomehanike. Navodi kako je ubrzano rješavanje predmeta 
vezanog za vlasništvo objekata. Dogovoreno je da se Općini ustupi  objekt  žute zgrade i dio upravne duge 
zgrade. Krenulo se u projekt da se to ustupi Općini. Međutim dosta je problema, treba pokrenuti legalizaciju, 
odraditi elaborate što iziskuje određena sredstva ali dok se to ne odradi ne može se očekivati objekt.  
Otkupljen je uredski namještaj od Porezne uprave i to za mala financijska sredstva. 
Načelnik navodi da bi taj kompleks Općina trebala dobiti na korištenje za nula kuna te isto treba biti na 
korištenju isključivo za društvene djelatnosti 
Gosp. Teodor se nadovezuje da su dobivena usmena obećanja te se nadamo da će taj projekt i biti realiziran te 
navodi kako je jako loša komunikaciju između Min. financija i DUDI-a. 
 
Predj. Vijeća se zahvaljuje na pažnji i zatvara sjednicu. 
 
Sjednica je dovršena u 21:35 sati. 

 
                                    Predsjednik 
                        Općinskog vijeća 
                                                         Teodor Švaljek 


