
                 
        REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA MARIJA BISTRICA 

 

KLASA:  021-05/17-01/1 
URBROJ: 2113/02-04/2-17-2 
Marija Bistrica,  14. ožujka 2017. god. 
 

ZAPISNIK SA 35. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
14. ožujka 2017. godine u 19:00 sati 

u vijećnici Općine Marija Bistrica 
 

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

ODSUTNI: Ivan Palanović, Stjepan Muhek, Josip Dolčić, Dubravka Boc Damir MIlošić, Sanja Kovačić 
GOSTI: Josip Milički-općinski načelnik, Suzana Hajnić-v.d. pročelnica, Đurđica Gorski – Voditeljica 

odsjeka za financije i proračun, Mario Mihovilić, direktor Zagorskog vodovoda d.o.o., Mladen 
Knezić– Radio Stubica, Elvis Lacković - RMB 

ZAPISNIČARKA:   Sanja Čukman 
 

Gosp. Švaljek otvara 35. 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 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica  
2. Odluka o izdavanju suglasnosti za zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o. 
3. Odluka o prihvaćanju pisma namjere Zagorskog vodovoda d.o.o. 
4. Izvješće o radu načelnika srpanj – prosinac 2016. godine (na sjednici) 
5. Odluka o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. god 
6. Odluka o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. god. 
7. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu 
8. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Marija 

Bistrica 
9. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz 

Proračuna Općine Marija Bistrica za 2017. godinu 
10. Odluka o IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica 
11. Slobodna riječ    
 
Gosp. Švaljek daje takav prijedlog na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen dnevni red. 
 

Ad.1.   
 Usvajanje Zapisnika sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica 
 Gosp. Švaljek daje na glasovanje Zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća i utvrđuje da je jednoglasno 
prihvaćen. 
 
 Usvaja se Zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća. 
  

Ad.2. 
 Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti za zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o.  

Gosp. Mario Mihovilić, direktor Zagorskog vodovoda iscrpno pojašnjava zašto se diže kredit i u što će 
se utrošiti dobivena sredstva. Predsjednik  vijeća daje prijedlog  na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno sa 9 
glasova ZA donijeta slijedeća Odluka: 
 Prihvaća se Odluka o izdavanju suglasnosti za zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o.  

Tekst II izmjene Proračuna prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 



 
 

Ad.3.  
 Prijedlog Odluke o prihvaćanju pisma namjere Zagorskog vodovoda d.o.o.  

Direktor Zagorskog vodovoda, gosp. Mihovilić pojašnjava potrebu donošenja predložene Odluke. 
Gosp. Bertović postavlja pitanje gdje se stalo sa radovima na Lazu na što gosp. Mihovilić odgovara kako 

će upravo sutra biti sastanak na kojem bi se trebalo dogovoriti na koji način će se riješiti problematika 
vodoopskrbe na Lazu. Potrebne Odluke su pripremljene, ali Zagorski vodovod kao javno poduzeće mora slijediti 
zakonske norme i korake koji su potrebni da se dovrši i stavi u funkciju vodovodna mreža.  

Predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno, sa 9 glasova ZA 
donijeta slijedeća Odluka: 
 Donosi se Odluka o prihvaćanju pisma namjere Zagorskog vodovoda d.o.o.  

Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

  
Ad. 4.  
 Izvješće o radu načelnika za period srpanj – prosinac 2016.godine. 
 Gosp. MIlički putem prezentacije podnosi Izvješće Općinskom vijeću. Iscrpno prelazi svim važnim 
projektima i planovima. 
 Članovi vijeća isto su prihvatili. 
 
 Ad. 5.  

Prijedlog Odluke o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
2016. god 

Gđa. Gorski pojašnjava predloženu Odluku članovima vijeća.   
Gosp. Švaljek, predsjednik vijeća daje Prijedlog Odluke na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno, sa 9 

glasova ZA donijeta slijedeća: 
 Donosi se Odluka o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
2016. god.  

Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

   
Ad. 6. 

Prijedlog Odluke o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
2016. god. 

Nakon pojašnjenja gđe. Gorski, predsjednik vijeća daje prijedlog na glasovanje i utvrđuje da je 
jednoglasno sa 9 glasova ZA donijeta slijedeća : 

Donosi se Odluka o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
2016. god. 

Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad.7. 
 Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu 
 Načelnik pojašnjava Zakonsku obvezu donošenja ove Odluke nakon čega gosp. Švaljek daje istu na 
glasovanje i utvrđuje kako je jednoglasno donijeta slijedeća Odluka: 
 
 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016.godinu. 

Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad. 8. 

Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine 
Marija Bistrica 

Pročelnica pojašnjava kako je tu naknadu do sada plaćala KZŽ, a sada je to prebačeno na Općinu. 
Predsjednik vijeća daje prijedlog na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno, sa 9 glasova ZA donijeta slijedeća : 
 Donosi se Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine 
Marija Bistrica 

Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
 
 



Ad. 9. 
 Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe 
iz Proračuna Općine Marija Bistrica za 2017. godinu. 

Pročelnica, gđa. Hajnić pojašnjava predloženu Odluku, nakon čega gosp. Švaljek, predsjednik vijeća 
daje Prijedlog Odluke na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno, sa 9 glasova ZA donijeta slijedeća: 

Donosi se Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe 
iz Proračuna Općine Marija Bistrica za 2017. godinu. 
 Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
 
Ad. 10.  
 Prijedlog Odluke o IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica. 
 Pročelnica JUO pojašnjava potrebu donošenja IV. Izmjene i dopune PPU Općine Marija Bistrica, nakon 
kojeg gosp. Švaljek daje prijedlog na glasovanje i utvrđuje da je jednoglasno, sa 9 glasova ZA isti prihvaćen i da 
je donijeta slijedeća Odluka: 
 Donosi se Odluka o IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica. 
 Tekst Proračuna prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad.11. 
 Slobodna riječ 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća pohvaljuje rad svih vijećnika i predlaže da pročelnica za iduću sjednicu 
pripremi listu najvažnijih 15 Odluka koje je ovo Općinsko vijeće donijelo. 
 Nadalje upoznaje vijeće sa razgovorima oko Tehnomehanike gdje se nadamo da će država prepoznati 
kakvu vrijednu imovinu ima u Mariji Bistrici i učiniti sve da se taj pogon stavi u funkciju. Načelnik dodaje kako 
imamo neka saznanja da bi žuta zgrada , kao i duga zgrada uz potok mogla biti dana Općini na trajno 
upravljanje bez naknade i ako bi taj problem riješili dobili bi krasan prostor na korištenje za sve naše udruge i 
mještane. Vezano uz hale, načelnik je osobno odnio pismo namjere tvrtke Ziegler pa se nadamo da ćemo ipak 
taj prostor vratiti u funkciju i dobiti novih 200-tinjak radnih mjesta u Mariji Bistrici. 
 Nadalje, načelnik upoznaje vijeće kako nam dolazi u posjet delegacija iz Poljskog grada Piekary Slaskie 
koji žele s nama uspostaviti kulturnu i gospodarsku suradnju. 
 Danas smo dobili informaciju od HZZ kako na području Općine imamo svega 167 nezaposlenu osobu i 
to je podatak koji nas može veseliti. 
 Gosp. Bertović pohvaljuje rad načelnika i Općinskog vijeća uz želju da će osvojiti novi mandat kako bi 
dovršili ove velike projekte u koje se krenulo. 
 Gosp. Nikola Meštrović moli pomoć oko prometa u naselju Hum Bistrički gdje se kod vinarije Micak 
odvija sve gušći promet gdje sudionici ne vode računa o brzini, a najčešće su i pod utjecajem alkohola, a taj dio 
naselja na sreću ima jako puno male djece i mještani se boje kako će se dogoditi neka tragedija. 
 Načelnik pita jesu li mještani sami dokučili na koji način bi riješili taj problem da li ležećim policajcima i 
izgradnjom nogostupa. 
Gosp. Švaljek smatra kako je to pitanje za struku i neka se zatraži mišljenje prometnog stručnjaka i na temelju 
njegove preporuke će se krenuti u rješavanje tog problema. Na ovu temu se nadovezuje gđa. Glavica kako istu 
stvar treba napraviti i u naselju Podgorje Bistričko od škole prema Podgorju, ona predlaže nogostup od škole do 
puta za Sekovice. 
 
 
Sjednica je dovršena u 20:50 sati. 

 
Zapisničarka                      Predsjednik 
                        Općinskog vijeća 
Sanja Čukman                                                      Teodor Švaljek 


