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KLASA: 325-01/22-01/5 

URBROJ: 2140-22-02-22-2  

Marija Bistrica, 07.11.2022. godine 

 

 Na temelju članka 536. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93., 

34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19. i 

34/22.) i članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“, broj 4/21.), 

Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na 11. sjednici održanoj 7. studenoga 2022. godine, donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

o suglasnosti s ugovorom o pripajanju 

trgovačkog društva Humvio d.o.o. trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o. 

 

I. 

Općina Marija Bistrica suglasna je s ugovorom o pripajanju trgovačkog društva Humvio d.o.o. za 

vodoopskrbu i odvodnju OIB: 57056832546, kojeg je osnivač Općina Hum na Sutli, trgovačkom društvu 

Zagorski vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju OIB: 61979475705. 

 

II. 

Utvrđuje se da u Zagorskom vodovodu d.o.o. Općina Marija Bistrica kao član društva ima 1 

(jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 4.859.200,00 kuna, koji predstavlja 6,80 % temeljnog 

kapitala društva, a da će nakon upisa pripajanja trgovačkih društava iz točke I. ove Odluke u sudski registar 

nadležnog trgovačkog suda imati 1 (jedan) poslovni udio u nominalnom iznosu od 4.859.200,00 kuna, a 

koji će predstavljati 6,77 % temeljnog kapitala društva. 

 

III. 

Ovlašćuje se načelnik Općine Marija Bistrica, kao zakonski zastupnik Općine Marija Bistrica i 

predstavnik Općine Marija Bistrica u Skupštini Zagorskog vodovoda d.o.o. za poduzimanje svih radnji 

potrebnih za provedbu ove Odluke. 

 

IV. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.      

Predsjednik Općinskog vijeća 

Teodor Švaljek, ing. 

______________________________________________________________________________________ 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 4/21), 

Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na svojoj 11. sjednici održanoj dana 7. studenoga 2022. godine 

donosi 

ODLUKU o izmjeni  

Odluke o kupnji zemljišta u naselju Marija Bistrica 

 

Članak 1.  

U Odluci o kupnji zemljišta u naselju Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica, 

broj 7/21) mijenja se članak 1. na način da se dodaje: 

  

Odgovarajući dio zk.č.br.362 – ORANICA LUKA U POLJU ukupne površine 1241 čhv upisane u 

zk.ul.859 k.o. Marija Bistrica koji odgovara  dijelu k.č.br.362 upisane u P.L. 207 k.o. Marija 

Bistrica  u površini od 1489 m2 

  

Članak 2. 

Mijenja se članak 3. na način da sada glasi: 

Zemljišta navedena u članku 1. ove Odluke kupuju se u iznosu od 70,00 kuna po m2. 

 



MARIJA BISTRICA 10. studenog 2022. godine BISTRIČKI GLASNIK Strana  3 BROJ: 12/22 

 

 

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARIJA BISTRICA 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Marija 

Bistrica. 

 

KLASA: 406-07/22-01/1 

URBROJ: 2140-22-02-22-1 

Marija Bistrica, 7. studenoga 2022. godine 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Teodor Švaljek, ing. 

______________________________________________________________________________________ 

 

Na temelju članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 

110/18, 32/20) i članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica, broj 

4/21) Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na 11. sjednici održanoj dana 7. studenoga 2022. godine 

donijelo je 

ODLUKU  

o vrijednosti boda komunalne naknade (B) 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda komunalne naknade (B) za utvrđivanje iznosa 

komunalne naknade na području Općine Marija Bistrica (u daljnjem tekstu: vrijednost boda). 

 

Članak 2. 

Vrijednost boda iz članka 2. ove Odluke određuje se u visini od 24,00 kune po četvornome metru 

(m²). 

 

Članak 3. 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade 

(B) (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica, broj 10/18.).  

 

Članak 4. 

Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Općine Marija Bistrica, a stupa na snagu od 1. 

siječnja 2023. godine.  

 

KLASA: 363-03/22-01/3 

URBROJ: 2140-22-02-22-1 

Marija Bistrica, 7. studenoga 2022. godine 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Teodor Švaljek, ing. 

______________________________________________________________________________________  

 

KLASA: 325-01/22-01/5 

URBROJ: 2140-22-02-22-2  

Marija Bistrica, 07.11.2022. godine 

 

Na temelju članka 123. stavka 1. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine, broj 125/19) i članka 30. 

Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica, broj 4/21), Općinsko vijeće 

Općine Marija Bistrica na 11. sjednici održanoj 7. studenoga 2022. godine donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

  Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica prihvaća prijedlog Zagorske javne vatrogasne postrojbe 

Zabok, Zabok, Prilaz dr. F. Tuđmana 7d, za dodjelu sredstava iznad minimalnih financijskih standarda te za 
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sklapanje Ugovora o financiranju javne ustanove Zagorska javna vatrogasna postrojba iznad minimalnih 

financijskih standarda. 

Tekst ugovora daje se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

II. 

Ovlašćuje se načelnik Općine Marija Bistrica za sklapanje ugovora iz točke I. ove Odluke. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Teodor Švaljek, ing. 

______________________________________________________________________________________ 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj o područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. 

Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica, br. 4/21), Općinsko vijeće Općine 

Marija Bistrica na 11. sjednici održanoj dana 7. studenoga 2022. godine donosi sljedeću  

 

ODLUKU 

o izmjeni Izjave o osnivanju društva  Lijepa Bistrica d.o.o. 

 

Članak 1. 

Mijenja se članak 10. (deseti) Izjave o osnivanju Lijepa Bistrica d.o.o. od dana 23. prosinca  2016.g. 

(dvadesettreći prosinca dvije tisuće šesnaeste godine) i to tako da sada glasi:  

„Članak 10. 

10.1.U sklopu ovlasti za vođenje poslova direktor može samostalno donositi sve odluke, poduzimati sve 

poslove, sklapati sve pravne poslove i poduzimati sve pravne radnje, osim onih koji su ovom Izjavom ili 

zakonom izrijekom stavljeni u nadležnost Skupštine društva i onih za koje je ovom Izjavom predviđeno da 

ih direktor može donositi samo uz suglasnost Nadzornog odbora društva. 

10.2. Direktor može samo uz suglasnost Nadzornog odbora društva donositi odluke odnosno sklapati 

ugovore ili poduzimati odgovarajuće pravne radnje koje se odnose na: 

(a) stjecanje, otuđivanje i opterećivanje nekretnina; 

(b) stjecanje, otuđivanje i opterećivanje udjela u drugim trgovačkim društvima; 

(c) osnivanje i prestanak drugih trgovačkih društava i podružnica trgovačkog  društva; 

(d) sklapanje pravnih poslova odnosno poduzimanje pravnih radnji kojima se preuzimaju obveze u 

iznosu većem od 100.000,00 kuna u pojedinačnom slučaju odnosno ukupno u iznosu većem od 

500.000,00 kuna unutar poslovne godine te pravnih poslova na razdoblje dulje od 4 (četiri) godine, 

neovisno o visini preuzete obveze.“ 

 

Članak 2. 

Briše se članak 11. (jedanaesti) Izjave o osnivanju Lijepa Bistrica d.o.o. od dana 23. prosinca  2016.g. 

(dvadesettreći prosinca dvije tisuće šesnaeste godine).  

 

Članak 3. 

Mijenja se članak 12. (dvanaesti) Izjave o osnivanju Lijepa Bistrica d.o.o. od dana  23. prosinca  2016.g. 

(dvadesettreći prosinca dvije tisuće šesnaeste godine) i to tako da sada glasi:  
„Članak 12. 

12.1.Društvo ima Nadzorni odbor od 5 (pet) članova. Članove Nadzornog odbora bira Skupština društva 

na prijedlog predstavničkog tijela Člana društva. 

 

12.2.Nadzorni odbor odlučuje većinom danih glasova. 

12.3.Nadzorni odbor između sebe imenuje predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora. 

12.4. Nadzorni odbor donosi odluke na sjednicama koje se održavaju najmanje jednom godišnje. 

12.5.Članovi Nadzornog odbora mogu održati sjednice izvan sjedišta Društva, te glasati pisanim putem, 

telefaksom ili telefonskom vezom. O tako održanoj sjednici Predsjednik Nadzornog odbora, a u njegovoj 
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odsutnosti zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, odnosno osoba koju on odredi, sastavit će zapisnik, 

koji će potpisati svi Članovi Nadzornog odbora koji su sudjelovali. 

12.6. U slučaju stjecanja dionica ili udjela u drugim društvima, za ostvarivanje prava glasa i drugih 

upravljačkih prava koja proizlaze iz tih dionica ili udjela, direktor mora zatražiti prethodnu uputu od 

Nadzornog odbora društva.“ 

 

Članak 4. 

Sve ostale odredbe Izjave o osnivanju Lijepa Bistrica d.o.o. od dana 23. prosinca 2016. godine 

(dvadesettreći prosinca dvije tisuće šesnaeste godine) ostaju neizmijenjene. 

 

Članak 5. 

Daje se ovlaštenje općinskom načelniku Josipu Miličkom da, u skladu sa Zakonom o trgovačkim 

društvima, donese odgovarajuće odluke i poduzme sve pravne radnje potrebne izmjenu Izjave o osnivanju 

Lijepa Bistrica d.o.o. od dana 23. prosinca  2016.g. (dvadesettreći prosinca dvije tisuće šesnaeste godine) i 

donošenje potpunog teksta Izjave o osnivanju kod javnog bilježnika u propisanom obliku. 
 

Članak 6. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Marija Bistrica. 

 

KLASA: 025-02/22-01/2 

URBROJ: 2140-22-02-22-1 

U Mariji Bistrici, 7. studenoga 2022. godine 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Teodor Švaljek, ing. 

______________________________________________________________________________________ 

 
Na temelju članka 39. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 

39/19, 98/19) i članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica, br. 

4/21), Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na 11. sjednici održanoj dana 7. studenoga 2022. godine 

donosi  

Z A K LJ U Č A K 

o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Marija Bistrica 2017. - 2021. 
 

I. 

 Usvaja se Izvješće o stanju u prostoru Općine Marija Bistrica 2017. - 2021. 

 

II. 

Razmotreno Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 

III. 

Izvješće o stanju u prostoru Općine Marija Bistrica 2017. - 2021. dostavit će se u roku od 15 dana od dana 

usvajanja Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Zavodu za prostorno 

uređenje Krapinsko-zagorske županije.  

IV. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Marija 

Bistrica.  

 

KLASA: 351-01/21-01/5 

URBROJ: 2140-22-02-22-16 

Marija Bistrica, 7. studenoga 2022. godine 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Teodor Švaljek, ing. 

______________________________________________________________________________ 
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Temeljem odredbe članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 

4/21) Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na 11. sjednici održanoj dana 7. studenoga 2022. godine 

donosi 

Odluku o davanju suglasnosti  

na godišnji Plan upravljanja imovinom za 2023. godinu 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom daje se suglasnost na godišnji Plan upravljanja imovinom za 2023. godinu. 

 

Članak 2. 

Godišnji Plan upravljanja imovinom za 2023. godinu prilog je ove Odluke i čini njen neizostavni 

dio. 

 

Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Marija Bistrica. 

 

KLASA: 940-05/22-01/5 

URBROJ: 2140-22-02-22-2 

Marija Bistrica, 7. studenoga 2022. god. 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Teodor Švaljek, ing. 

______________________________________________________________________________________ 

 

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine broj 

143/21) i članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica, broj 4/21), 

Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na 11. sjednici održanoj 7. studenoga 2022. godine, donosi 

 

IZMJENU  

ETIČKOG KODEKSA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U OPĆINI MARIJA BISTRICA 

 

Članak 1. 

Mijenja se Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine 

Marija Bistrica, br. 7/22) na način da se mijenja naslov te sada glasi: 

 

KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA PREDSTVNIČKOG TIJELA OPĆINE MARIJA BISTRICA 

 

Članak 2. 

Mijenja se članak 1. te sada glasi: 

 

Ovim Kodeksom ponašanja uređuje se sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u 

obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, način praćenja 

primjene Kodeksa ponašanja, tijela koja odlučuju o povredama Kodeksa ponašanja te druga pitanja od 

značaja za sprječavanje sukoba interesa. 

U obnašanju javne dužnosti članovi predstavničkog tijela ne smiju svoj privatni interes stavljati ispred 

javnog interesa. 

 

Članak 3. 

Mijenja se članak 2. na način da se svugdje izraz „Etički kodeks“ mijenja izrazom „Kodeks ponašanja“. 

 

Članak 4. 

 

Mijenja se članak 3. te sada glasi: 

(1) Odredbe ovog Kodeksa ponašanja iz glave II. Temeljna načelna djelovanja članka 5. odnose se i na 

općinskog načelnika. 
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(2) Odredbe ovog Kodeksa ponašanja iz glave II. Temeljna načelna djelovanja članka 5. točke 3.,4.,9., 10., 

14., 16. i 17. odnose se na sve osobe koje je predsjednik Općinskog vijeća pozvao na sjednicu Općinskog 

vijeća. 

 

Članak 5. 

Mijenja se članak 4. na način da se svugdje izraz „Etički kodeks“ mijenja izrazom „Kodeks ponašanja“. 

 

Članak 6. 

MIjenja se članak 5. na način da se : 

- u stavku 1. umjesto „nositelji političkih dužnosti“ navodi „članovi Općinskog vijeća i članovi 

radnih tijela Općinskog vijeća“ 

- u stavku 1. točki 2. umjesto „nositelje političkih dužnosti i institucije općinske vlasti“ navodi  

„Općinsko vijeće i radna tijela Općinskog vijeća“ 

- u stavku 1. točki 8. umjesto „rad tijela općinske vlasti“ navodi „rad Općinskog vijeća i radnih tijela 

Općinskog vijeća“ 

 

Članak 7. 

Mijenja se članak 6. na način da se svugdje izraz „nositelji političkih dužnosti“ mijenja u „članovi 

Općinskog vijeća i članovi radnih tijela Općinskog vijeća“. 

 

Članak 8. 

Mijenja se članak 7. na način da se navod „nositelja političkih dužnosti“ mijenja u „članova Općinskog 

vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća“. 

 

Članak 9. 

Mijenja se naslov glave III. i sada glasi: 

 

III. ZABRANJENA DJELOVANJA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA I  

I ČLANOVA RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARIJA BISTRICA 

 

Članak 10. 

Mijenja se članak 8. na način da se navod „nositeljima političkih dužnosti“ mijenja u „članovima 

Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća“. 

 

Članak 11. 

Mijenja se članak 9. na način da se navod „nositeljima političkih dužnosti“ mijenja u „članovima 

Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća“. 

 

Članak 12. 

Mijenja se članak 10. na način da se navod „nositeljima političkih dužnosti“ mijenja u „članovima 

Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća“. 

 

Članak 13. 

Mijenja se članak 11. na način da se navod „nositelj političke dužnosti“ mijenja u „član Općinskog vijeća i 

član radnog tijela Općinskog vijeća“ . 

 

Članak 14. 

Mijenja se naslov glave V. i sada glasi: 

 

V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE KODEKS PONAŠANJA  
 

Članak 15. 

Mijenja se članak 12. stavak 1. na način da se navod „Etičkog kodeksa“ mijenja se u „Kodeksa ponašanja“ 
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Članak 16. 

Mijenja se članak 15. stavak 2. na način da se svugdje izraz „Etički kodeks“ mijenja izrazom „Kodeks 

ponašanja“. 

 

Članak 17. 

Mijenja se članak 16. na način da se svugdje izraz „nositelji političkih dužnosti“ mijenja u „članovi 

Općinskog vijeća i članovi radnih tijela Općinskog vijeća“. 

 

Članak 18. 

Mijenja se članak 18. stavak 1. na način da se svugdje izraz „Etički kodeks“ mijenja izrazom „Kodeks 

ponašanja“. 

Mijenja se članak 18. na način da se svugdje izraz „nositelji političkih dužnosti“ mijenja u „članovi 

Općinskog vijeća i članovi radnih tijela Općinskog vijeća“. 

 

Članak 19. 

Ova Izmjena Etičkog kodeksa stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Općine 

Marija Bistrica. 

 

KLASA: 081-01/22-01/3 

URBROJ: 2140-22-02-22-1 

Marija Bistrica, 07.11.2022. godine 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Teodor Švaljek, ing. 

______________________________________________________________________________________ 
 

Na temelju članka 102. stavka 7. i Dodatka V. točka 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne 

novine“ br. 84/21) te članka 47. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 

4/21) načelnik Općine Marija Bistrica donosi sljedeću     

 

O D L U K U  

o utvrđivanju koeficijenta za obračun naknade zbog blizine odlagališta otpada Tugonica 

 

I. 

Za obračun naknade vlasnicima postojećih stambenih, odnosno stambeno-poslovnih građevina 

zbog blizine odlagališta otpada Tugonica, utvrđuje se koeficijent u iznosu od 0,05. 

 

II. 

Pravo na novčanu naknadu zbog blizine odlagališta, sukladno članku 102. stavku 1. Zakona o 

gospodarenju otpadom, ima vlasnik postojeće stambene, odnosno stambeno-poslovne građevine u kojoj 

ima prijavljeno prebivalište i koja se nalazi na udaljenosti do 500 metara mjereno od vršne točke 

katastarske čestice na kojoj se nalazi odlagalište do vršne točke katastarske čestice na kojoj s nalazi 

stambena, odnosno stambeno-poslovna građevina, uz uvjet da je vlasništvo nad nekretninom stekao prije 

početka građenja te građevine za odlaganje otpada.                                                                 

 

III. 

              Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Marija 

Bistrica. 

 

KLASA: 351-04/22-01/3 

URBROJ: 2140-22-01-22-1 

U Mariji Bistrica, 7. studenoga 2022. godine 

Načelnik Općine Marija Bistrica 

Josip Milički, ing. 
______________________________________________________________________________________________ 
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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARIJA BISTRICA 

IZDAJE: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARIJA BISTRICA 

NOVINE IZLAZE PO POTREBI 

ODGOVORNI UREDNIK: 

Suzana Hajnić, upr.prav. 

tel: 049/469-119; fax: 049/469-595 

e-mail: opcina.marija.bistrica@kr.t-com.hr 

www.marija-bistrica.hr 

 

 

 


