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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

 s 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija održane dana 30.03.2017. godine u 

prostorijama Općine, u Svetoj Mariji, Trg bana Jelačića 1. 

 Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, Marija Frančić 

pozivom KLASA: 021-05/17-01/02, URBROJ: 2109/24-17-1 dana 27.03.2017. godine. 

 Sjednica je započela u 19:30 sati. 

 Predsjednica OV pozdravila je sve prisutne i zamolila računovodstvenu referenticu da 

prozove prisutne vijećnike. 

 Sjednici su prisustvovali vijećnici: Marija Frančić, Božidar Poljak, Dragutin Peter,Dražen 

Šulj, Marija Janković,Andreas Lisjak, Ksenija Blagus, Željko Strbad, Marjan Štefić i Antonio 

Frančić. 

 Nakon prozivke predsjednica OV je konstatirala da sjednici prisustvuje 10 od 11 

vijećnika te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 

Anamari Bartolić je opravdala svoj izostanak ispitom na fakultetu. 

Sjednici su  na poziv Predsjednice prisustvovali još i načelnica Đurđica Slamek, zamjenik 

načelnice Ivica Kočiš, županijski vijećnik Željko Pavlic te predstavnik medija g. Mladen Grubić. 

 Zapisnik na sjednici vodila je  računovodstvena referentica Ljubica Šulj. 

 

Predsjednica OV otvorila je aktualni sat i pozvala  načelnicu  da izvijesti  vijećnike o 

svom radu u razdoblju između dvije sjednice. Načelnica navodi da je pročelnica na bolovanju i 

da je još neko vrijeme neće biti. Trenutno se dogovara sa HZZ-om oko javnih radova, početkom 

tjedna će se napraviti Tehnički pregled Prilazne prometnice uz groblje sa parkiralištem, a psa MŽ 

će se potpisati Ugovor za sufinanciranje dogradnje mrtvačnice. Prikuplja se potrebita 

dokumentacija kako bismo mogli kandidirati Zgradu javne i društvene namjene- kulturno 

turistički centar na raspisani natječaj za Mjeru 7.4.1, a na koji se je moguće kandidirati od 18.4. 

Načelnica također izvještava da je uspjela dogovoriti s ŽUC-om da se riješi prijelaz preko njihove 

ceste uz kanal HE Dubrava u Donjem Mihaljevcu na način da će se izgraditi pješačka staza do 

mosta gdje će se onda iscrtati pješački prijelaz, iscrtavanje pješačkog prijelaza bi se trebalo 

napraviti i u Svetoj Mariji kod Ribičkog doma te da se krenulo s prikupljanjem potrebitih 

odobrenja. 

Antonio Frančić pita načelnicu da li je službenica Antonija Kenđel poslala obećano iscrpno 

izvješće o svom radu kako je obećala na što načelnica odgovara da nije. Marija Janković smatra 

da u radu službenice Antonije Kenđel   nema kontinuiteta jer kad je ona imala termin kod nje u 

svezi rada KLA-a, stalno joj je zvonio mobitel i uvijek je razgovarala o svojoj djeci pa se ona 

pita da li Antonija kad je tu radi za općinu ili rješava probleme svog djeteta. Nadalje ona je 

mišljenja da treba zaposliti nekog drugog tko bi radio sa udrugama. Načelnica odgovara da  

Antonija Kenđel sada koristi pravo na dopust za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju do 8. 

godine života djeteta, počev od 01.02.2017.godine i da nema potrebe novog zapošljavanja jer 

smatra da su u udrugama shvatili kako trebaju voditi propisanu dokumentaciju, a da im je i ona 

uvijek na raspolaganju. 

Andreas Lisjak pita u kojoj je fazi natječaj za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina na što mu 

načelnica odgovara da je natječaj otvoren do 31.03.2017.g. Njega nadalje zanima da li je riješen 

problem dimnjačara jer ovi koji sada rade ne rade nikako. Načelnica odgovara da je ona obavila 

razgovor sa direktorom GKP PRE-KOM-a i da je on istaknuo da im je veliki problem kvalitetna 

radna snaga jer ljudi dolaze i stalno odlaze. Lisjak smatra da je to njihov problem jer je općina 

potpisala Ugovor u kojem se oni obvezuju na kvalitetan rad pa neka rade kako treba ili neka se 

raskine ugovor. Marjan Štefić je mišljenja da je trebao „Dimos“ i nadalje obavljati te usluge jer 

su bili kvalitetni na što mu načelnica odgovara da se na raspisani natječaj „Dimos“ nije javio već 

je samo GKP PRE-KOM dostavio svoju ponudu. Štefić i dalje tvrdi da je natječaj bio podešen 
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za GKP PRE-KOM na što Antonio Frančić odgovara da to nije istina jer je on bio u sastavu 

povjerenstva za taj natječaj. Marija Frančić također veli da je „Dimos“ imao kvalitetne 

dimnjačare, ali se nije javio na raspisani natječaj. Ona veli da i GKP PRE-KOM sada ima 

kvalitetnog dimnjačara koji je kod nje ovaj mjesec jako dobro obavio svoj posao. Ivica Kočiš 

kaže da to nije slučaj sa Donjim Mihaljevcom jer kod njih se posao ne obavlja kako treba ili čak 

dimnjačar i ne dolazi u sve kuće.U Prelogu radi kvalitetan dimnjačar ali on sam ne može pokriti 

cijeli teritorij za koji imaju koncesiju. Načelnica obećava da će ponovno ići na razgovor u Prelog. 

Lisjaka zanima kako može na općinskim internetskim stranicama stajati Odluka načelnice o 

odobravanju financijskih sredstava za programe udruga u iznosu preko 200.000,00 kuna a ona 

po Statutu može   raspolagati sa 70.000,00 kuna. Načelnica mu odgovara da su iznosi koji će biti 

raspodijeljeni udrugama bili sastavni dio Proračuna za 2017. koji je bio prihvaćen od strane 

Općinskog vijeća te je temeljem toga i Pravilnika o javnim potrebama za udruge koje djeluju na 

temelju Općine raspisan natječaj na koji su se udruge javile te da je Povjerenstvo dalo prijedlog 

za dodjelu sredstava svakoj pojedinoj udruzi, a ona je donijela konačnu odluku i sklopila 

ugovore, a sve temeljem Zakona o udrugama i rečenog Pravilnika. Lisjak odgovara kako on nije 

znao da imamo navedeno Povjerenstvo pa ga zanima tko čini to povjerenstvo i tko ga je 

imenovao, na što mu načelnica odgovara kao je Povjerenstvo imenovala ona i da to nije bilo 

nimalo lako jer Zakon o udrugama veli da u povjerenstvu ne smiju biti članovi udruga kao niti 

njihovi članovi obitelji, a kako naša općina ima jako puno udruga i brojno članstvo to joj je 

predstavljalo veliki problem. U navedeno Povjerenstvo imenovani su Vlado Janković, Terezija 

Setnik i Ivanka Herc-Kaser. Marija Frančić napominje kako je prošle godine i ona bila član tog 

Povjerenstva, ali je ove godine učlanjena u KUD pa iz tog razloga ona nije mogla biti i ove 

godine na što se nadovezuje vijećnik Frančić rekavši da je i njega načelnica pitala da li nije član 

nijedne udruge kako bi mogao biti član Povjerenstva. 

Vijećnik Željko Strbad je nezadovoljan činjenicom što je Općina trošila novac na uređenje 

Vatrogasnog i Ribičkog doma jer su se na natječaj preko Mjere 7.4.1. koji je bio raspisan mogle 

javiti te udruge i na taj način se to moglo financirati. Zabrinjava ga to što nitko iz općine ne 

obavještava udruge o raspisanim natječajima na koje bi se one mogle prijavljivati. Nadalje on  

nije zadovoljan  člankom u novinama kako načelnica iznosi da oporba samo kritizira i  da 

prijašnja vlast nije imala projekte čime sebi skuplja bodove. Načelnica mu odgovara kako 

natječaj za Mjeru 7.4.1. nije završio i kako će se tek moći na njega kandidirati od sredine travnja 

i da nije istina da nitko iz Općine ne kontaktira udruge o raspisanim natječajima jer ona stalno 

prati natječaje i osobno zove i kontaktira sa udrugama koje zadovoljavaju uvjete natječaja. Čak 

dapače nagovara predsjednike udruga da se kandidiraju o čemu mu može posvjedočiti Josip 

Mihalac i Antun Kedmenec, a preko e-mailova koje ima kontaktira i poljoprivredne proizvođače 

i obrtnike i potiče ih na prijave te da se i Marko Panić javio na jedan od tih natječaja koje mu je 

poslala. Ono što je napisano u novinama kako bivša vlast nije imala spremne projekte i nije radila 

na njima je istina i iza toga stoji, a što se može i provjeriti. Ona sada radi na prikupljanju podataka 

za projekte i čeka da se natječaji raspišu kako bi se mogli pravovremeno na njih i kandidirati. 

Predsjednica OV zaključuje aktualni sat načelnice i daje na  usvajanje Izvod iz zapisnika s 31. 

sjednice OV  koji je prihvaćen sa 8 glasova „za“ i 2 „suzdražana“ glasa. 

Predsjednica OV predlože slijedeći 

D  N  E  V  N  I       R  E  D 

1. Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2016. godinu 

2. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2016.godine 

3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja 

komunalne infrastrukture Općine Sveta Marija za 2016. godinu 

4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i 

uređenja komunalne infrastrukture Općine Sveta Marija za 2016. godinu 

5. Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2016. godinu – Dječji vrtić 

„Kockavica“ 

6. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Sveta 

Marija 
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7. Odluka o porezima Općine Sveta Marija 

8. Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Sveta Marija 

9. Odluka o raspisivanju izbora za članove VMO Sveta Marija 

10. Odluka o raspisivanju izbora za članove VMO Donji Mihaljevec 

11. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Sveta 

Marija 

12. Zaključak o prihvaćanju financijskih izvještaja DVD Sveta Marija 

13. Zaključak o prihvaćanju financijskih izvještaja DVD Donji Mihaljevec 

 

i pita da li se prisutni slažu s njim ili ima tko nadopunu. Nadopunu predlaže vijećnik Dragutin 

Peter sa 14. točkom „Razno“, nakon čega je jednoglasno (sa 10 glasova) prihvaćen dnevni red s 

predloženom nadopunom. 

 

 

1. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuje načelnica, Željko Strbad, 

računovodstvena referentica, Marjan Štefić i Marija Janković, zaključuje raspravu i daje na  

glasovanje Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2016. godinu. 

Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, je sa 7 glasa „za“ i 3 glasa „protiv“ 

prihvatilo Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2016. godinu.  

 

 
 

2. TOČKA DNEVNOG REDA 

 

Predsjednica OV  otvara raspravu u koju se uključuje vijećnik Štefić, zatvara raspravu  i 

daje na usvajanje Odluku o raspodjeli viška prihoda iz 2016. godine. 

Općinsko vijeće Općine Sveta Marija je s 7 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ glasa 

donijeloOdluku o raspodjeli viška prihoda iz 2016. godine. 

 
  
3. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV otvara raspravu, zaključuje raspravu i daje glasovanje Odluku o 

prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sveta 

Marija za 2016. godinu. 

Općinsko vijeće Općine Sveta Marijaje s 7 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ donijelo 

Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne 

infrastrukture Općine Sveta Marija za 2016. godinu. 
 

4. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV otvara raspravu, pitanja nema, zaključuje raspravu i daje na glasovanje 

Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture Općine Sveta Marija za 2016. godinu.  

Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, je sa 7 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ glasa 

donijeloOdluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture  Općine Sveta Marija za 2016. godinu. 

 

5. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV daje riječ Predsjednici UV Dječjeg vrtića „Kockavica“ Kseniji Blagus, 

u raspravu su uključeni Marija Frančić i Marjan Štefić. Predsjednica OV zaključuje raspravu i 

daje na usvajanje Zaključak o Godišnjem izvješću o izvršenju proračuna DV „Kockavica“ za 

2016. godinu. 
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Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, je s 8 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ glasa 

donijelo Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna DV 

„Kockavica“ za 2016. godinu. 

 

6. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV otvara raspravu u kojoj sudjeluje načelnica i Željko Strbad, zaključuje 

raspravu i  daje na glasovanje Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine 

Sveta Marija. 

Općinsko vijeće Općine Sveta Marija je s 7 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ glasa 

donijelo Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Sveta Marija. 

 
7. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuje načelnica i Andreas Lisjak, 

zaključuje raspravu i daje na glasovanje Odluku o općinskim porezima Općine Sveta Marija.   

 Općinsko vijeće Općine Sveta Marija je s 8 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ glasa 

donijelo Odluku o općinskim porezima Općine Sveta Marija. 

 
8. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV daje riječ načelnici koja pojašnjava svrhu ove Odluke. Predsjednica OV 

zaključuje raspravu i daje na glasovanje Odluku o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih 

odbora na području Općine Sveta Marija. 

Općinsko Vijeće je jednoglasno (s 10 glasova) donijelo Odluku o provedbi izbora za 

članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveta Marija. 

 
9. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV otvara raspravu u koju se uključuju Andreas Lisjak, Željko Pavlic, 

Željko Strbad i Marija Frančić. Predsjednica OV zatvara raspravu i daje na glasovanje Odluku o 

raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Sveta Marija. 

Općinsko vijeće Općine Sveta Marija je jednoglasno (sa 10 glasova) donijelo Odluku 

o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Sveta Marija. 

 
10. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV otvara i zaključuje raspravu, te daje na glasovanje Odluku o raspisivanju 

izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Donji Mihaljevec., 

Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je (sa 10 

glasova)donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Donji 

Mihaljevec. 

 
11. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV otvara raspravu u kojoj sudjeluje Andreas Lisjak.  

Predsjednica OV zatvara raspravu i daje na usvajanje Provedbeni plan unapređenja zaštite od 

požara na području Općine Sveta Marija za 2017. godinu. 

 Općinsko vijeće Općine Sveta Marija, jednoglasno je (s 10 glasova) donijelo 

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Sveta Marija za 2017. 

godinu. 

 
12. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV otvara i zaključuje raspravu, te daje na glasovanje Zaključak o 

prihvaćanju Financijskog izvješća DVD-a Sveta Marija za 2016. godinu, te Plan rada DVD-a 

Sveta Marija za 2017. godinu.  

Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je (s 10 glasova) 

donijelo Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća DVD-a Sveta Marija za 2016. 

godinu, te Plan rada DVD-a Sveta Marija za 2017. godinu. 
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13. TOČKA DNEVNOG REDA 

Predsjednica OV otvara i zaključuje raspravu, te daje na glasovanje Zaključak o 

prihvaćanju Financijskog izvješća DVD-a Donji Mihaljevec za 2016. godinu, te Plan rada 

DVD-a Donji Mihaljevec za 2017. godinu.  

Bez rasprave, Općinsko vijeće Općine Sveta Marija jednoglasno je (s 10 glasova) 

donijelo Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća DVD-a Donji Mihaljevec za 2016. 

godinu, te Plan rada DVD-a Donji Mihaljevec za 2017. godinu. 

 

 
14. TOČKA DNEVNOG REDA 
- Razno 

 Predsjednica OV otvara raspravu po pitanju „ribe“ u koju se uključuje Dragutin 

Peter sa pitanjem načelnici da li se našlo rješenje oko postavljanje „ribe“ u ribički 

park, a ako nije da bi je ribiči postaviti ispred ribičkog doma. Načelnica odgovara 

da je mnoge kontaktirala oko projekta uređenja tog ribičkog parka, ali da nažalost 

nitko nema nikakvu ideju kako da se ta „riba“ uklopi u taj park. Marija Frančić je 

mišljenja da „riba“ mora biti sastavi dio ribičkog parka, da se postavi jednostavno 

postolje i na njega „riba“. Ona preuzima rješenje na sebe i načelnicu i vjeruje da 

će se to pitanje ubrzo riješiti.  

 Marjan Štefić konstatira da je pokretna trgovina još uvijek neriješen problem u 

našoj općini. 

 
  

Sjednica je završila u 21:05 sati. 

 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA MARIJA 
 

 

KLASA: 021-05/17-01/02    Predsjednica Općinskog vijeća 

URBROJ: 2109/24-17-9       

Sveta Marija, 30.03.2017.     Marija Frančić 
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