
                 
        REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA MARIJA BISTRICA 

 

KLASA:   021-05/16-01/4 
URBROJ:  2113/02-04/2-16-2 
Marija Bistrica,  30. svibnja 2016. god. 
 

 ZAPISNIK SA 31. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
30. svibnja 2016. godine u 19:00 sati 

u vijećnici Općine Marija Bistrica 
 

NAZOČNI:    Teodor Švaljek, Ignac Babić, Ivan Bertović, Stjepan Gorički, Željko Novak, Sanja Kovačić, 
Branimira Glavica, Katica Habazin, 

ODSUTNI: Dubravka Boc, Stjepan Muhek,  Nikola Meštrović, , Stjepan Meštrović, Josip Dolčić, Damir 
Milošić, Ivan Palanović 

GOSTI: Josip Milički-općinski načelnik, Sanja Slunjski, pročelnica JUO,  Suzana Hajnić-samostalni 
upravni referent, Đurđica Gorski – Voditeljica odsjeka za financije i proračun, Mladen Kukas – 
Radio Stubica, Elvis Lacković - RMB 

ZAPISNIČARKA:   Sanja Čukman 
 

Gosp. Švaljek otvara 31. 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 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica  
2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015 godinu 
3. Godišnji izvještaj o obračunu proračuna za 2015 godinu 
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu. 
5. Prijedlog Odluke o izvršenju razvojnih programa u 2015 godini 
6. Prijedlog Odluke o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2015 godinu 
7. Prijedlog Odluke o izvršenju programa socijalnih potreba u 2015 godini 
8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana zaštite od požara  i Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije  
9. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra k.č. br. 7078 k.o. Poljanica Bistrička; izgradnja Brze ceste 
10. Odluka o osnivanju prava služnosti k.č. br. 7675-2 i 7078 k.o. Poljanica Bistrička; izgradnja Brze ceste 
11. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra k.č. br. 386-1 i k.č. br. 2844/1, k.o. Marija Bistrica u svrhu 

izgradnje novog dječjeg vrtića 
12. Odluka o osnivanju prava građenja u korist Dječjeg vrtića Pušlek 
13. Dopuna Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Marija Bistrica  
14. Izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica 
15. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih nagrada i priznanja Općine Marija Bistrica 
16. Odluka o dodjeli potpore u poljoprivredi na području Općine Marija Bistrica za razdoblje 2016 - 2018 
17. Slobodna riječ   

 
Gosp. Švaljek utvrđuje da je dnevni red jednoglasno prihvaćen. 

 
Ad.1. 
 Usvajanje Zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica 
 Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Zapisnik 30. sjednice i utvrđuje da je isti jednoglasno 
prihvaćen. 
 



 Prihvaća se Zapisnik 30. sjednice Općinskog vijeća. 
  
Ad.2. 
 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015 godinu 
 Gđa. Gorski i gosp. Milički prelaze Godišnjim izvještajem i detaljno upoznaju članove vijeća sa istim. 
Nakon njihovih pojašnjenja, gosp. Švaljek dodaje kako smo jedna od većih općina koja nije uvela prirez, ali 
dobrim gospodarenjem i dobrom organizacijom prihod nam se povećava. Daje Izvještaj na glasovanje i utvrđuje 
da je sa 8 glasova za donijeta slijedeća Odluka: 
 
 Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015.godinu. 
 Tekst Godišnjeg izvještaja prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

Ad. 3.  
Godišnji izvještaj o obračunu proračuna za 2015 godinu 
Predsjednik Općinskog vijeća daje istu na glasovanje, te utvrđuje kako je jednoglasno, sa 8 glasova 

donesena; 
 
Prihvaća se Godišnji izvještaj o obračunu proračuna za 2015.godinu. 

 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad.4.  
  Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća daje istu na glasovanje, te utvrđuje kako je jednoglasno, sa 8 glasova 
donesena; 
 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu 
 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad. 5.  
 Prijedlog Odluke o izvršenju razvojnih programa u 2015 godini  

Predsjednik Općinskog vijeća daje istu na glasovanje, te utvrđuje kako je jednoglasno, sa 8 glasova 
donesena; 
 
 Odluka o izvršenju razvojnih programa u 2015 godini. 
 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad. 6. 
  Prijedlog Odluke o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2015 godinu 
 Predsjednik Općinskog vijeća daje istu na glasovanje, te utvrđuje kako je jednoglasno, sa 8 glasova 
donesena; 
 
 Odluka o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2015 godinu 
 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 

Ad. 7. 
 Prijedlog Odluke o izvršenju programa socijalnih potreba u 2015 godini  

Predsjednik Općinskog vijeća daje istu na glasovanje, te utvrđuje kako je jednoglasno, sa 8 glasova 
donesena; 
 Odluka o izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2015 godinu 
 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Ad.8. 
 Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana zaštite od požara  i Procjene ugroženosti od požara i 
tehnološke eksplozije. 
 Pročelnica pojašnjava potrebu donošenja ove Odluke te zakonske okvire na temelju kojih se predlaže. 
Gosp. Švaljek daje prijedlog na glasovanje i utvrđuje da je ista jednoglasno, sa 8 glasova za donesena: 
 
 Odluka o prihvaćanju Plana zaštite od požara  i Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 
eksplozije 
 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 



 
Ad.9. 
 Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra k.č. br. 7078 k.o. Poljanica Bistrička; izgradnja Brze ceste 
 Gosp. Milički ukratko prelazi predloženom odlukom, a nakon njega gđa. Hajnić pojašnjava pravnu 
formu navedene Odluke. 
 Gosp. Švaljek daje prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da je ista jednoglasno, sa 8 glasova za 
donesena: 
 
 Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra k.č. br. 7078 k.o. Poljanica Bistrička; izgradnja Brze ceste 
 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad.10. 
 Odluka o osnivanju prava služnosti k.č. br. 7675-2 i 7078 k.o. Poljanica Bistrička; izgradnja Brze ceste 

Gosp. Švaljek daje prijedlog odluke na glasovanje i utvrđuje da je ista jednoglasno, sa 8 glasova za 
donesena: 
 
 Odluka o osnivanju prava služnosti k.č. br. 7675-2 i 7078 k.o. Poljanica Bistrička; izgradnja Brze ceste 
 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad.11. 
 Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra k.č. br. 386-1 i k.č. br. 2844/1, k.o. Marija Bistrica u svrhu 
izgradnje novog dječjeg vrtića 
 Općinski načelnik pojašnjava potrebu donošenja predložene Odluke nakon čega predsjednik Općinskog 
vijeća daje istu na glasovanje, te utvrđuje kako je jednoglasno, sa 8 glasova donesena; 
 
 Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra k.č. br. 386-1 i k.č. br. 2844/1, k.o. Marija Bistrica u svrhu 
izgradnje novog dječjeg vrtića  

Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad.12. 
 Odluka o osnivanju prava građenja u korist Dječjeg vrtića Pušlek 
 Općinski načelnik i gđa. Hajnić ukratko prolaze predloženom Odlukom te članovima Općinskog vijeća 
daju osnovne informacije o istoj. Nakon toga gosp. Švaljek daje na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno, sa 8 
glasova za donesena; 
 
 Odluka o osnivanju prava građenja u korist Dječjeg vrtića Pušlek 
 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad.13. 
 Dopuna Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Marija Bistrica 
 Gđa. Hajnić ukratko prolazi predloženom Odlukom nakon čega gosp. Švaljek daje istu na glasovanje i 
utvrđuje da je jednoglasno, sa 8 glasova za donesena; 
 
 Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Marija Bistrica 
 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad.14. 
 Izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica 
 Pročelnica i načelnik pojašnjavaju predloženu Izmjenu i dopunu Odluke. Obzirom da je komunalni 
redar završio edukaciju kojom je postao i Prometni redar, da bi završili proceduru do kraja potrebno nam je u 
sistematizaciji radnih mjesta i predviđeno mjesto Prometnog redara, kako bi od MUP-a dobili licencu. Isto tako 
predlaže se da se u sistematizaciju stavi i mjesto komunalnog referenta te pomoćnog čistača. Predložena radna 
mjesta su nam u ovom trenutku potrebna kako bi mogli odraditi projekte koji su pred nama – registar groblja, 
registar nerazvrstanih cesta te mjesto pomoćnog čistaća kako se ne bi doveli opet u situaciju da nam čistač i 
čistačica odu na duže bolovanje i nemamo mogućnost privremenog zaposlenja. 
 Gosp. Švaljek se slaže u dijelu da se u sistematizaciju stavi radno mjesto Prometnog redara, ali za ova 
kratkoročna radna mjesta, odnosno za povremene poslove možemo koristiti Ugovore o djelu. Gosp. Švaljek 



predlaže da vijećnici glasaju za dvije varijante. Prva je predložena sistematizacija sa nova tri radna mjesta i 
prijedlog 2 sistematizacija u kojoj bi bilo samo radno mjesto Prometnog redara. 
 Za prijedlog Odluke o utvrđivanju koeficijenata sa dopunom koja se odnosi na radno mjesto 
Prometnog redara glasovalo je 6 vijećnika za i 2 vijećnika protiv pa predsjednik Općinskog vijeća zadužuje JUO 
da izmjene predloženu Odluku na taj način i utvrđuje kako je takav prijedlog usvojen sa 6 glasova za i 2 glasa 
protiv. 
 
 Donosi se Izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun plaće službenika i 
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica 
 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad.15. 
 Prijedlog Odluke o dodjeli javnih nagrada i priznanja Općine Marija Bistrica 
 Gđa. Čukman ukratko upoznaje članove vijeća sa predloženom Odlukom. Članovi vijeća su suglasni s 
njom pa predsjednik Općinskog vijeća daje istu na glasovanje i utvrđuje da je sa 8 glasova za donesena; 

 
Odluka o dodjeli javnih nagrada i priznanja Općine Marija Bistrica 
Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad.16. 
 Odluka o dodjeli potpore u poljoprivredi na području Općine Marija Bistrica za razdoblje 2016 – 2018 
 Gđa. Hajnić ukratko prolazi predloženom Odlukom i novim momentom koji se dogodio s njom – 
suglasnost Ministarstva poljoprivrede, koje smo i dobili pa nakon nje gosp. Švaljek daje prijedlog na glasovanje i 
utvrđuje da je sa 8 glasova za donesena; 
 
 Odluka o dodjeli potpore u poljoprivredi na području Općine Marija Bistrica za razdoblje 2016 – 2018 
 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad. 17. 
 Slobodna riječ 

Gosp. Bertović postavlja pitanje vezano uz sječu u privatnim šumama. Može li Općina preko Hrvatskih 
šuma ili nadležnih institucija urgirati da se pojača kontrola sječe jer ljudi sijeku sve po redu i time uništavaju 
šume i aktiviraju klizišta. 

Načelnik odgovara kako nažalost ne postoji mehanizam zaštite jer su Hrvatske šume izgubile 
ingerenciju nad privatnim šumama i ista je prebačena na poljoprivrednu službu. O tome nešto više pojašnjava 
gosp. Novak. 

Gđa. Glavica postavlja pitanje – kada počinje sa radom Prometni redar, na što načelnik odgovara da 
imamo još nekoliko pripremnih radnji, odnosno još nekoliko obaveznih koraka koje trebamo odraditi. Pokušati 
ćemo da se što prije započne s time. 

Gosp. Švaljek smatra da se što prije to privede kraju jer je krajnje vrijeme da se počne uvoditi red u ovu 
problematiku. 

 
Gosp. Švaljek zahvaljuje svima na radu i zaključuje sjednicu Općinskog vijeća. 
   

Sjednica je dovršena u 20:45 sati. 
 
Zapisničar                                   Predsjednik 
                        Općinskog vijeća 
Sanja Čukman                                                       Teodor Švaljek 


