
                  
        REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA MARIJA BISTRICA 

KLASA:   021-05/16-01/2 
URBROJ:  2113/02-04/2-16-2 
Marija Bistrica,  14. ožujka 2016. god. 
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 29. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
14. ožujka 2016. godine u 19:00 sati 

u vijećnici Općine Marija Bistrica 
 

NAZOČNI:    Teodor Švaljek, Ignac Babić, Ivan Bertović, Stjepan Gorički, Stjepan Meštrović, Stjepan Muhek,  
Branimira Glavica, Željko Novak, Dubravka Boc, Katica Habazin, Nikola Meštrović, Josip Dolčić 

ODSUTNI: Ivan Palanović, Sanja Kovačić, Damir Milošić 
GOSTI: Mario Mihovilić, direktor Zagorskog vodovoda, Josip Milički - općinski načelnik, Sanja Slunjski, 

pročelnica JUO,  Đurđica Gorski – Voditeljica odsjeka za računovodstvo i financije, Suzana 
Hajnić – samostalni upravni referent, Senka Susović – Radio Stubica, Elvis Lacković - RMB 

ZAPISNIČARKA: Sanja Čukman 
 

Gosp. Švaljek otvara 29. 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 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica  
2. Odluka o naknadi za razvoj na uslužnom području- Zagorski vodovod d.o.o. i obavijest o smanjenju 

vodne usluge 
3. Izvještaj načelnika o radu za razdoblje  srpanj – prosinac  2015. god. 
4. Prijedlog Odluke o Izvršenju programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. 

god. 
5. Prijedlog Odluke o Izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture 2015.g. 
6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području 

Općine Marija Bistrica za 2015. god. 
7. Odluka o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja groblja Marija Bistrica 
8. Odluka o II. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija 

Bistrica 
9. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Marija Bistrica i javnog parkirališta 
10. Izvještaj o stanju dugovanja i potraživanja i prijedlog Odluke o otpisu sumnjivih i spornih potraživanja 
11. Odluka o ukidanju javnog dobra, k.o. Poljanica Bistrička – Brza cesta, Hrvatske ceste 
12. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra k.o. Selnica, k.č.br.6464/1 – Brza cesta, Hrvatske ceste 
13. Odluka o ukidanju javnog dobra k.o. Selnica k.č. br. 7824/1 i 7826/1 – Brza cesta, Hrvatske ceste 
14. Odluka o odabiru ponuditelja za održavanje javne rasvjete na području Općine Marija Bistrica 
15. Prijedlog Odluke o pokretanju revizije poslovanja Općine za 2013., 2014. i 2015. Godinu 
16. Odluka o prihvaćanju Strategije Općine Marija Bistrica za 2016 – 2020 
17. Odluka o uklanjanju drveta kod Doma kulture 
18. Slobodna riječ    

 
Gosp. Švaljek utvrđuje da je dnevni red jednoglasno prihvaćen. 

 
Ad.1.  
 Usvajanje Zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica 
 Gosp. Švaljek daje na glasovanje zapisnik te utvrđuje kako je sa 10 glasova za i 2 suzdržana glasa isti 
prihvaćen. 
 
 Usvaja se zapisnik s 28. sjednice Općinskog vijeća. 
 Zapisnik se prilaže i čini sastavni dio ove sjednice. 
 
 
 
 



Ad. 2.  
Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj na uslužnom području- Zagorski vodovod d.o.o. 
Općinski načelnik i direktor Zagorskog vodovoda gosp. Mario Mihovilić ukratko pojašnjavaju potrebu 

donošenje navedene Odluke.  
Gosp. Mihovilić prelazi najvažnijim projektima Zagorskog vodovoda na što vijećnik Muhek postavlja 

pitanje što je sa vodospremom Cerine, na što gosp. Mihovilić odgovara kako se s tim projektom čekaju novi 
natječaji i traže izvori financiranja. Čeka se mjera 7 koja bi trebala krenuti u ožujku. Gosp. Švaljek zanima tko će 
biti korisnici te nove vodospreme na što direktor pojašnjava da će to biti svi stanovnici Marije Bistrice kao i 
Globočeca i Poljanice. Iduće pitanje upućeno gosp. Mihoviliću je bilo vezano uz udjel Općine u Zagorskom 
vodovodu, odnosno hoće li se udio mijenjati i na to pitanje je odgovor kako je zadnja Skupština odbila prijedlog 
Općine Desinić da uđu u sustav Zagorskog vodovoda, ali taj prijedlog nije prošao i udjeli se nisu promjenili. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasovanje te utvrđuje kako je jednoglasno, sa 
12 glasova za ista prihvaćena: 
 

Donosi se Odluka o naknadi za razvoj na uslužnom području- Zagorski vodovod d.o.o.. 
 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad.3.  
 Izvještaj načelnika o radu za razdoblje  srpanj – prosinac  2015. god. 
 Načelnik, gosp. Josip Milički podnosi svoj Izvještaj Općinskom vijeću. Gosp. Švaljek pita na koliko 
projekata trenutno radimo, na što načelnik odgovara da Općina trenutno ishođuje 6 građevinskih dozvola. 
Obzirom da nije bilo daljnje rasprave i pitanja po istom , gosp. Švaljek zaključuje ovu točku dnevnog reda . 
 
Ad.4. 

Prijedlog Odluke o Izvršenju programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
2015. god. 

Gđa. Gorski pojašnjava prijedlog Odluke te gosp. Švaljek daje prijedlog Odluke na glasovanje i utvrđuje 
da je ista sa 11 glasova za i jednim suzdržanim glasom prihvaćen. 

 
 Donosi se Odluka o Izvršenju programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
2015. god. 

 Tekst Odluke  se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad.5. 

Prijedlog Odluke o Izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture 2015.g. 
Gosp. Švaljek daje prijedlog na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno, sa 12 glasova ZA donijeta 

slijedeća Odluka: 
 
Donosi se Odluka o Izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture 2015.g. 
Tekst Odluke  se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad.6. 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o izvršenju plana gospodarenja otpadom na 

području Općine Marija Bistrica za 2015. god. 
Gđa. Slunjski ukratko pojašnjava potrebu donošenja ove Odluke. Općinski načelnik napominje kako 

smo imali Inspekcijski nadzor vezan uz ovu temu koji smo uspješno prošli. 
Gosp. S. Meštrović postavlja pitanje što je sa odvozom smeća, obzirom da je Komunalac Konjščina 

poslao dopise u kojem naglašavaju kako će se odvoziti otpad samo iz njihovih kanti ? 
Načelnik odgovara kako je u razgovoru sa direktorom Komunalca dogovorena da svi koji imaju čipiranu 

kantu i koji plaćaju odvoz smeća pored te kante moći ostaviti i smeće u običnim vrećama koji će oni odvesti. 
Gosp. Muhek smatra da je nevjerojatno da će se uzimati smeće iz crnih vreća, ali ne i iz starih kanti 

koje svi imamo. 
Gosp. Švaljek predlaže da se kroz nekih 6 mjeseci pozove direktor Komunalca Konjšćina na sjednicu 

vijeća kako bi odgovorio na pitanja i kako bi pokušali riješiti neke probleme vezane uz odvoz komunalnog 
otpada. 

Gosp. Švaljek daje prijedlog na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno, sa 12 glasova ZA donijeta 
slijedeća Odluka: 

 
Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnika o izvršenju plana gospodarenja otpadom na 

području Općine Marija Bistrica za 2015. god. 
Tekst Odluke  se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
 



 

Ad.7. 
Prijedlog Odluka o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja groblja Marija Bistrica. 
Općinski načelnik upoznaje Općinsko vijeće sa potrebom donošenja ove Odluke te gosp. Teodor 

Švaljek daje prijedlog proračuna na glasovanje i utvrđuje kako je sa 12 glasova za (jednoglasno) donijeta 
slijedeća Odluka: 

 
Donosi se Odluka o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja groblja Marija Bistrica. 
Tekst Proračuna prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

Ad.8. 
 Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog 
naselja Marija Bistrica  

Načelnik se obraća vijeću te napominje kako je nakon puno rada i dvije provedene javne rasprave pred 
njima prijedlog Odluke te predsjednik Općinskog vijeća daje istu na glasovanje i utvrđuje da je ista jednoglasno, 
sa 12 glasova za prihvaćena: 
 
 Donosi se Odluka o II. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog 
naselja Marija Bistrica. 

Tekst Odluke  se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad.9. 
 Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Marija Bistrica i javnog parkirališta 
 Predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasovanje i utvrđuje da je ista jednoglasno (12 
glasova za) prihvaćena: 
 
 Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Marija Bistrica i javnog parkirališta 

Tekst Odluke  se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad.10. 
 Prijedlog Izvještaja o stanju dugovanja i potraživanja i prijedlog Odluke o otpisu sumnjivih i spornih 
potraživanja. 

Pročelnica upoznaje članove vijeća sa predloženom Odlukom. Prilikom naplate potraživanja pojavila su 
se neka koja više nisu naplativa. Nakon rasprave po ovoj točci dnevnog reda gosp. Švaljek predlaže da se za 
neku iduću sjednicu pripremi ostatak nenaplativih potraživanja te daje prijedlog na glasovanje i utvrđuje da je 
sa 12 glasova ZA donijeta slijedeća Odluka: 

 
Donosi se Odluka o otpisu sumnjivih i spornih potraživanja. 
 Tekst Odluka  se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad.11. 
 Prijedlog Odluke o ukidanju javnog dobra, k.o. Poljanica Bistrička – Brza cesta, Hrvatske ceste 

Gđa. Suzana Hajnić upoznaje članove Vijeća sa potrebom donošenja predložene Odluke. 
Gosp. Švaljek daje prijedlog na glasovanje i utvrđuje da je sa 12 glasova ZA donijeta slijedeća Odluka: 
 
Donosi se Odluka o ukidanju javnog dobra, k.o. Poljanica Bistrička – Brza cesta, Hrvatske ceste 
Tekst Odluka  se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad.12. 
 Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra k.o. Selnica, k.č.br.6464/1 – Brza cesta, Hrvatske 
ceste 

Gosp. Švaljek daje prijedlog na glasovanje i utvrđuje da je sa 12 glasova ZA donijeta slijedeća Odluka: 
 
Donosi se Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra k.o. Selnica, k.č.br.6464/1 – Brza cesta, Hrvatske 

ceste 
Tekst Odluke  se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad.13. 
 Prijedlog Odluke o ukidanju javnog dobra k.o. Selnica k.č. br. 7824/1 i 7826/1 – Brza cesta, Hrvatske 
ceste 

Gosp. Švaljek daje prijedlog na glasovanje i utvrđuje da je sa 12 glasova ZA donijeta slijedeća Odluka: 
Donosi se Odluka o ukidanju javnog dobra k.o. Selnica k.č. br. 7824/1 i 7826/1 – Brza cesta, Hrvatske 

ceste 
Tekst Odluke  se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 



 

Ad.14. 
 Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za održavanje javne rasvjete na području Općine Marija 
Bistrica 

Nakon pojašnjenja pročelnice, gđe. Sanje Slunjski, gosp. Švaljek daje prijedlog na glasovanje i utvrđuje 
da je sa 12 glasova ZA donijeta slijedeća Odluka: 

 
Donosi se Odluka o odabiru ponuditelja za održavanje javne rasvjete na području Općine Marija 

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

 
Ad.15. 
 Prijedlog Odluke o pokretanju revizije poslovanja Općine za 2013., 2014. i 2015. godinu 
 Načelnik pojašnjava potrebu pokretanja revizije poslovanja Općine za navedeno razdoblje te potrebu 
donošenja ove Odluke. Posebno bi se obradio dio koji se odnosi na udio Općine u Zagorskom vodovodu i to u 
dijelu i vodoopskrbe i odvodnje te revidiranje vrijednosti po osnovi „Ekološke rente“.  

Gosp. Švaljek daje istu na glasovanje i utvrđuje da je ista jednoglasno prihvaćena. 
 

Donosi se Odluka o pokretanju revizije poslovanja Općine za 2013., 2014. i 2015. godinu  
Tekst Odluke  prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad.16. 
 Prijedlog Odluke o prihvaćanju Strategije Općine Marija Bistrica za 2016 – 2020 
 Načelnik predlaže Općinskom vijeću navedenu Odluku. Vijećnici imaju par opaski. S. Meštrović smatra 
da nedostaju neke početne informacije, na što načelnik odgovara da se Strategije izrađuju po određenim 
metodologijama i po istima je i naša donesena. Gosp. Muhek napominje kada bi maknuli Svetište ovo je 
Strategija kakvu imaju sve okolne općine i gradovi i unutra je mnogo prepisanih tekstova koji su „uzeti“ od 
nekih drugih autora i potpisani. 

Načelnik napominje kako je ovo strateški dokument koji će nam donijeti mnogo dobra. 
Gosp. Švaljek dodaje kako kako su neki ljudi, naši mještani dali si truda i u više navrata komentirali i 

očitovali se o istoj. 
Predsjednik Općinskog vijeća stavlja istu na glasovanje i utvrđuje da je ista donijeta sa 11 glasova za i 

jednim suzdržanim glasom. 
 
 Donosi se Odluka o prihvaćanju Strategije Općine Marija Bistrica za 2016 – 2020. 
 Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

Ad.17. 
 Odluka o uklanjanju drveta kod Doma kulture  

Načelnik pojašnjava te pokazuje fotografije koje dokazuju da platana radi velike štete na objektu Doma 
kulture pa nakon toga gosp. Švaljek daje istu na glasovanje i utvrđuje da je ista jednoglasno prihvaćena. 
 
 Donose se Odluka o uklanjanju drveta kod Doma kulture  

Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 
Ad. 18. 
 Slobodna riječ 
 Gosp. Bertović postavlja pitanje što je sa autobusnim stajalištem kod Gabuda ? Hoće li se to sanirati ? 
 Načelnik odgovara kako su Hrvatske ceste razgovarale s vlasnikom (zemljište je privatno), imovinsko – 
pravne odnose nisu riješili i radovi su zaustavljeni 

Gđa. Glavica postavlja pitanje dovršetak ambulante i uređenje parkirališta, što je to napravljeno pored 
DNDP, pored znaka stop, i subvencioniranje prijevoza za srednjoškolce ? 

Načelnik odgovara kako je ambulanta pred završetkom i trebala bi biti otvorena 15.04., vezano uz 
prijevoz učenika - državni proračun nije donesen, vidjeli su da su pogriješili i vraćeno je sve u proceduru. Pored 
„prijatelja“ su nove žardinjere za cvijeće i barijera prema pješačkoj zoni, u tijeku je građevinska dozvola za 
uređenje parkirališta kojim ćemo dobiti novih 40-tak mjesta, parkiralište od ambulante se uređuje i kada 
dobijemo potrebnu dokumentaciju za uređenje parkirališta isto planiramo dovršiti do 9. – 10. mjeseca.  u tijeku 
priprema dokumentacije. Gosp. Švaljek smatra kako nam nedostaje prometni redar koji bi kontrolirao, ali i 
riješio sve one koje ostavljaju aute ispred same ambulante.  
 Sjednica je dovršena u 21:30 sati. 

 
Zapisničar                          Predsjednik 
                        Općinskog vijeća 
Sanja Čukman                                                        Teodor Švaljek 


