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Na temelju članaka 9., 14. i 41. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 
85/15) i članka 31. Statuta Općine Marija Bistrica  („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 
1/13), Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na 30. sjednici održanoj dana 26. travnja 
2016.godine, donijelo je 

ODLUKU 
O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI  

NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA  BISTRICA 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata, radno vrijeme objekata 
na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske 
usluge, te se određuju prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, 
nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama za 
pružanje ugostiteljskih usluga na području Općine Marija Bistrica te njihov vanjski izgled.  

 II. RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA 
Članak 2. 

Ugostiteljski objekti iz skupine „Hoteli“, „Kampovi“ i „Ostali ugostiteljskih objekti za 
smještaj“ obavezno rade od 0.00 do 24.00 sata svaki dan. 

Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti mogu raditi: 

1. Ugostiteljski objekti iz skupina „Restorani“ i „Barovi“ od 6.00 do 24.00 sata 
2. Ugostiteljski objekti iz skupina „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno 

posebnim propisima od 21.00 do 6.00 sati, samo u zatvorenim prostorima, 
3. Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih 

područja naselja od 0.00 do 24.00 sata, 
4. Ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ od 6.00 do 24.00 sata, 
5. Ugostiteljski objekti iz skupine „Catering objekti“ od 6.00 do 24.00 sata. 

 
Ugostiteljski objekti iz skupina «Restorani» i «Barovi» mogu raditi radnim danom od 6,00 do 
24,00 sata, a petkom, subotom te dan prije blagdana od 6,00 do 2,00 sata. 

Članak 3. 
Smatra se da se ugostiteljski objekt iz članka 2. stavka 2. točke 3. ove Odluke nalazi izvan 
naseljenog područja naselja ako zračna udaljenost od ugostiteljskog objekta do najbliže 
građevine koja se koristi za stanovanje iznosi najmanje 100 metara. 

Iznimno od stavka 1. ovog članka ta udaljenost može biti manja u slučaju kada je vlasnik 
ugostiteljskog objekta ujedno i vlasnik ili član kućanstva najbliže građevine koja se koristi 
za stanovanje. 

Članak 4. 
Radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata (terase i sl.) 
završava najkasnije u 24.00 sata. 

Članak 5. 
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Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se pružaju ugostiteljske 
usluge mogu raditi od 6.00 do 24.00 sata. 

Članak 6. 
Načelnik Općine Marija Bistrica (u daljnjem tekstu: Načelnik) može po službenoj dužnosti za 
pojedine ugostiteljske objekte, rješenjem odrediti najduže za dva sata raniji završetak 
radnog vremena propisanog člankom 2. stavkom 2. točkom 1. ove Odluke, ako se u tim 
objektima učestalo narušava javni red i mir, te ne pridržava propisanog radnog vremena. 

Članak 7. 
Načelnik može na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. 
točke 1. ove Odluke, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih 
proslava (dočeka Nove Godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih jednokratnih događanja). 
Zahtjev se podnosi najkasnije pet (5) dana prije održavanja prigodne proslave. 

Načelnik može za ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. točke 1. ove Odluke, za 
vrijeme održavanja sportskih događanja, adventa i sličnih višednevnih manifestacija, 
odlukom odrediti drugačije radno vrijeme od propisanog. 

Članak 8. 
Ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt obavijest o radnom 
vremenu ugostiteljskog objekta sukladno ovoj Odluci i radnim, odnosno neradnim danima i 
pridržavati se istaknutog radnog vremena. 

 III. OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZVAN UGOSTITELJSKOG OBJEKTA 

Članak 9. 
Na području Općine Marija Bistrica mogu se postavljati pokretni ugostiteljski objekti u 
kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i 
sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na slijedećim 
lokacijama:Trg pape Ivana Pavla II, Ulica Kralja Tomislava, Zagrebačka ulica, Park Ivaki, 
Obala, prolaz prema hotelu Bluesun hotel Kaj i parkirališni prostor na zaobilaznici, i to za 
vrijeme održavanja priredbi, sportskih, kulturnih i drugih manifestacija kojima se 
unapređuje turistička ponuda općine, a tako da se postavljanjem navedenih objekata ne 
uništava i ne narušava izgled okoliša.  

Zahtjev za postavljanje ugostiteljskih objekata iz stavka 1. ovog članka mora se podnijeti 
načelniku Općine Marija Bistrica najkasnije 30 dana prije početka obavljanja djelatnosti te 
omogućiti da komunalni redar pregleda objekt. 

Vlasnik ugostiteljskog objekta iz stavka 1. ovog članka mora na vidljivom mjestu postaviti 
koš za smeće, te ostaviti prostor u prvobitnom stanju. 

 IV. ODREĐIVANJE PROSTORA I VANJSKOG IZGLEDA ZA 
     OBJEKTE JEDNOSTAVNIH USLUGA 

Članak 10. 
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Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, 
na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga mogu 

se postavljati i na privatnim prostorima.  
Na prostoru u privatnom vlasništvu ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka mogu biti 
postavljeni uz odobrenje Općine Marija Bistrica. Komunalni redar Općine Marija Bistrica 
temeljem podnijetog zahtjeva za postavljanje objekta jednostavnih usluga donosi rješenje u 
kojem utvrđuje lokaciju, vanjski izgled objekta te eventualno druge bitne uvjete. Ako kod 
podnošenja zahtjeva za postavljanjem objekta nisu ispunjeni svi uvjeti, zahtjev će se 
rješenjem odbiti. 

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka ne smiju biti postavljeni na udaljenosti manjoj 
od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine 
ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, osim u slučaju kada se 
radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično. 

Članak 11. 
Ugostiteljski objekti iz članka 9 i 10. ove Odluke moraju biti izrađeni i postavljeni na način 
da su usklađeni s okolnim ambijentom i okolišem, tehnički ispravni te da se koriste u svrhe 
radi koje su postavljeni. 

Ukoliko postavljeni ugostiteljski objekt ne udovoljava ili prestane udovoljavati uvjetima iz 
prethodnog stavka, nadležno tijelo će rješenjem ukinuti izdano rješenje. 

V. KAZNENE ODREDBE 
Članak 12. 

 Komunalni redar naplatit će kaznu u iznosu od 200,00 kuna fizičkoj osobi ugostitelju 
ako: 

1. postavlja pokretni ugostiteljski objekt izvan područja koje je određeno ovom 
Odlukom 

2. nema postavljen koš za smeće, 
3. ne ostavi prostor u prvobitnom stanju. 

 
 Za iste prekršaje pravna osoba plaća kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna. 
  V. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 13. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na 
području  Općine Marija Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 
7a/07). 

Članak 14. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Općine Marija 
Bistrica“. 

KLASA:335-02/16-01/1 
URBROJ:2113/02-03-16-2 
Marija Bistrica 26. travnja 2016 

Općina Marija Bistrica 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Teodor Švaljek 
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Na temelju članka 31. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija 
Bistrica 3/13), Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na  30. sjednici, održanoj dana 26.  travnja 
2016.  godine donijelo je  

 
ODLUKU 

o poticaju u poljoprivredi na području Općine Marija Bistrica 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poljoprivredne proizvodnje, krediti i pristojbe za koje 
se dodjeljuju bespovratna novčana sredstva (u daljnjem tekstu: općinski poticaji), opći uvjeti, 
kriteriji i postupak dodjele, te prava i obveze korisnika općih poticaja. 
 

Članak 2. 
 Općina Marija Bistrica će poljoprivredna gospodarstva na svom području poticati: 
A) U POLJOPRIVREDI 
1. povećanje broja stoke i svinja 
2. uzgoj i držanje krava 
B) U RURALNOM RAZVITKU 
1. sufinanciranje kamata na poljoprivredne kredite 
 

Članak 3. 
 Korisnici općinskih poticaja iz članka 2. ove Odluke jesu poljoprivredna gospodarstva 
koja su upisana u Upisnik Poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u Krapinsko-
zagorskoj županiji te domaćinstva na području Općine Marija Bistrica. 
 Korisnici općinskog poticaja ne mogu biti farme, poljoprivredna gospodarstva i 
domaćinstva koja posjeduje više od 5 grla. 
 

Članak 4. 
 Sredstava za općinske poticaje iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu 
Općine Marija Bistrica do iskorištenja sredstava predviđenih u Proračunu za tekuću godinu. 
 Općinski poticaju isplaćuju se korisnicima za pristigle zahtjeve u toku tekuće godine. 
 Podnositelji zahtjeva koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Marija Bistrica ne 
mogu ostvariti općinski poticaj. 
 

Članak 5. 
 Uz zahtjeve za dodjelu poljoprivrednih poticaja potrebno je dostaviti: 
1. dokaz o prebivalištu na području Općine Marija Bistrica – preslika osobne iskaznice 
2. dokaz o podmirenim svim obvezama prema Općini Marija Bistrica - potvrda o podmirenim 
obvezama prema Općini Marija Bistrica u svojstvu fizičke i/ili pravne osobe 
3. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u Krapinsko-
zagorskoj županiji (ako je podnositelj zahtjeva poljoprivredno gospodarstvo) 
4.Dokaz za poticaj u stočarskoj proizvodnji - karton matične evidencije Hrvatske poljoprivredne 
agencije i karton o obilježavanju goveda 
5. Dokaz za poticaj za povećanje broja stoke i svinja – dokaz o upisu u jedinstveni registar 
domaćih životinja (za svinje ako ima), račun o obavljenom osjemenjivanju. 
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1. povećanje broja stoke i krmača 
 

Članak 6. 
 Općinski poticaji za povećanje broja stoka i svinja ostvaruje se prema podnesenom 
zahtjevu za povrat sredstava umjetnog osjemenjivanja i dostavljenom računu od Veterinarske 
ambulante o obavljenom umjetnom osjemenjivanju krava i krmačavlasnika krava ili krmača. 
 Subvencija osjemenjivanja krava i krmača dodjeljuje se po osjemenjenoj kravi i krmači 
samo za prvo osjemenjivanje u iznosu od 100,00 kuna. 
   
 
2.  držanja krava 
 

Članak 7. 
 Poticaj za uzgoj i držanje krava odobriti će se domaćinstvu i poljoprivrednom 
gospodarstvu za kravu upisanu u jedinstveni registar domaćih životinja sukladno članku 3. ove 
Odluke. 
 Poticaj se dodjeljuje u iznosu od 500,00 kuna.   
 Pravo na isplatu poticaja ostvaruje se po domaćinstvu do najviše dvije (2) krave u 
kalendarskoj godini. 
 
B) U RURALNOM RAZVITKU 
1. sufinanciranje kamate na poljoprivredne kredite 
 

Članak 12. 
 Sufinanciranje kamata na poljoprivredne kredite u visini od 1% odobriti će se za ranije 
preuzete obveze do donošenja ove Odluke o  poticaju prema otplatnom planu otplate, a novi 
zahtjevi će se preuzimati u suradnji i prema pozivu Krapinsko-zagorske županije. 
 

Članak 13. 
 Odobrena novčana sredstava sukladno ovoj Odluci uplaćuju se na žiro-račun ili tekući 
račun korisnika općinskih poticaja odnosno podnositelja zahtjeva. 
 Korisniku koji je u prethodnoj godini dobio poticaj Općine Marija Bistrica, novi se poticaji 
mogu odobriti isključivo ako su odobrene poticaje utrošili namjenski te dostavili izvješće o 
namjenskom utrošku sredstava. 
 

Članak 14. 
 Korisnik subvencije dužan je dostaviti izvješće o namjenskom utrošku sredstava te je 
dužan omogućiti davatelju poticaja kontrolu namjenskog utroška dobivenih poticaja.  
 Ukoliko je korisnik općinskih poticaja odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu 
dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom 
stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u općinski proračun, te 
će biti isključen iz svih općinskih poticaja u poljoprivredi u narednih pet (5) godina. 
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Članak 15. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o poticaju u poljoprivredni 
na području Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 8/08.). 
 

Članak 16. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Marija Bistrica. 
 

 
KLASA: 320-01/16-01/1 
URBROJ: 2113/02-03-15-1 
Marija Bistrica, 26. travnja 2016. god. 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 
Teodor Švaljek 
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Na temelju članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 
91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 
153/09., 143/12. i 152/14.) i članka 31. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine 
Marija Bistrica 3/13.), u svezi s primjenom Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u 
svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (Narodne novine 80/11.) Općinsko vijeće Općine 
Marija Bistrica na 30. sjednici, održanoj dana 26. travnja 2016.  godine, donijelo je slijedeću 

 
ODLUKU  O OSNIVANJU PRAVA SLUŽNOSTI 

 
Članak 1.  

  Osniva se pravo služnosti na nekretnini oznake kčbr. 7675/2, PUT LUG, 7805čhv (2170 
m2),  z.k. uložak: PI, k.o. Poljanica Bistrička, u korist Zagorskog vodovoda d.o.o., za 
proizvodnju i distribuciju vode, Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, a prema zahtjevu Hrvatskih 
cesta d.o.o., Vončinina 3, Zagreb. 

Nekretnina iz prethodnog stavka obuhvaćena je Elaboratom nepotpunog izvlaštenja, 
REKONSTRUKCIJA VODOVODA, Brza cesta: Popovec – Marija Bistrica - Zabok, dionica: 
Zlatar Bistrica – Andraševec - III.faza, koji je izradio GEOPROJEKT d.o.o., V. Ravnice 4, 
Zagreb, temeljem Lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/07-01/212, URBROJ: 531-06-2-1-
08-36 KM, od 16. prosinca 2008., produžena KLASA:UP/I-350-05/11-01/17, URBROJ:531-06-
2-1-11-2, od 07. veljače 2011. i dopune KLASA:UP/I-350-05/12-01/232, URBROJ:531-05-13-
14-KM od 23. travnja 2013. god. 
 

Članak 2. 
 Pravo služnosti osniva se dijelom nekretnine iz članka 1. ove Odluke na način da se 
vodovod proteže u smjeru JI - SZ počevši od sjeverne međe prema jugu u dužini od cca 12 m, 
sukladno grafičkom prikazu Elaborata nepotpunog izvlaštenja. 
 

Članak 3. 
 Za osnovanu služnost na nekretnini iz članka 1. ove Odluke korisnik služnosti Zagorski 
vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok ne plaća novčanu naknadu Općini Marija 
Bistrica, sukladno Zakonu o utvrđivanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje 
infrastrukturnih građevina (Narodne novine broj 80/11.). 
 

Članak 4. 
 Pravo služnosti iz članka 1. i 2. ove Odluke osniva se na vrijeme dok traje potreba za 
postojanje istog. 
 

Članak 5. 
 Načelnik Općine Marija Bistrica će, sukladno ovoj Odluci, zaključiti Ugovor o osnivanju 
prava služnosti kojim će se detaljnije utvrditi prava i obveze. 
 

Članak 6. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Marija Bistrica. 
 
KLASA: 940-01/16-01/1 
URBROJ:2113/02-03-16-6 
Marija Bistrica, 26. travnja 2016. god. 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Teodor Švaljek 
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Na temelju članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 
91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 
153/09., 143/12. i 152/14.) i članka 31. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine 
Marija Bistrica 3/13.), u svezi s primjenom Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u 
svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (Narodne novine 80/11.) Općinsko vijeće Općine 
Marija Bistrica na 30. sjednici, održanoj dana 26. travnja 2016.  godine, donijelo je slijedeću 

 
ODLUKU  O OSNIVANJU PRAVA SLUŽNOSTI 

 
Članak 1.  

   Osniva se pravo služnosti na nekretnini oznake  kčbr. 6454/1, PUT DOMA, 6362čhv 
(1769 m2), z.k. uložak: PI, k.o. Selnica u korist PLINACRO d.o.o, Savska cesta 88a, Zagreb, a 
prema zahtjevu Hrvatskih cesta d.o.o., Vončinina 3, Zagreb. 

Nekretnina iz prethodnog stavka obuhvaćena je Elaboratom nepotpunog izvlaštenja, 
REKONSTRUKCIJA PLINOVODA, Brza cesta: Popovec - Marija Bistrica - Zabok, dionica: 
Zlatar Bistrica – Andraševec - III.faza, koji je izradio GEOPROJEKT d.o.o., V. Ravnice 4, 
Zagreb, temeljem Lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/07-01/212, URBROJ: 531-06-2-1-
08-36 KM, od 16. prosinca 2008., produžena KLASA:UP/I-350-05/11-01/17, URBROJ:531-06-
2-1-11-2, od 07. veljače 2011. i dopune KLASA:UP/I-350-05/12-01/232, URBROJ:531-05-13-
14-KM od 23. travnja 2013. god. 
 

Članak 2. 
 Pravo služnosti osniva se dijelom nekretnine iz članka 1. ove Odluke na način da se 
plinovod proteže u smjeru Z - I udaljen od osi buduće trase prometnice cca 14m, (paralelan s 
trasom) i udaljen od južne međe cca 5m u dužini 7m, sukladno grafičkom prikazu Elaborata 
nepotpunog izvlaštenja. 
 

Članak 3. 
 Za osnovanu služnost na nekretnini iz članka 1. ove Odluke korisnik služnosti 
PLINACRO d.o.o, Savska cesta 88a, Zagreb ne plaća novčanu naknadu Općini Marija Bistrica, 
sukladno Zakonu o utvrđivanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih 
građevina (Narodne novine broj 80/11.). 
 

Članak 4. 
 Pravo služnosti iz članka 1. i 2. ove Odluke osniva se na vrijeme dok traje potreba za 
postojanje istog. 
 

Članak 5. 
 Načelnik Općine Marija Bistrica će, sukladno ovoj Odluci, zaključiti Ugovor o osnivanju 
prava služnosti kojim će se detaljnije utvrditi prava i obveze. 
 

Članak 6. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Marija Bistrica. 
 
KLASA: 940-01/16-01/3 
URBROJ:2113/02-03-16-6 
Marija Bistrica, 26. travnja 2016. god. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Teodor Švaljek 
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Na temelju članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 
91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 
153/09., 143/12. i 152/14.) i članka 31. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine 
Marija Bistrica 3/13.), u svezi s primjenom Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u 
svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (Narodne novine 80/11.) Općinsko vijeće Općine 
Marija Bistrica na 30. sjednici, održanoj dana 26. travnja 2016.  godine, donijelo je slijedeću 

 
ODLUKU  O OSNIVANJU PRAVA SLUŽNOSTI 

 
Članak 1.  

  Osniva se pravo služnosti na nekretninama pod oznakom kčbr. 7824/1, PUT LUG U 
ČRNILU, 1318čhv (4740 m2), z.k. uložak:PI, k.o. Selnica i  kčbr. 7826/1, PUT PRI KRAPINI, 
površine 4625čhv (16636m2), z.k. uložak: PI, k.o. Selnica, u korist HEP-a d.o.o. operator 
distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Zabok, Matije Gupca 57, Zabok, a prema zahtjevu 
Hrvatskih ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb. 

Nekretnine iz prethodnog stavka obuhvaćene su Elaboratom nepotpunog izvlaštenja, 
REKONSTRUKCIJA DALEKOVODA DV, uslijed izgradnje Brze ceste: Popovec–Marija 
Bistrica-Zabok, dionica: Zlatar Bistrica – Andraševec - III.faza, koji je izradio GEOPROJEKT 
d.o.o., V. Ravnice 4, Zagreb, temeljem Lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/07-01/212, 
URBROJ: 531-06-2-1-08-36 KM, od 16. prosinca 2008., produžena KLASA:UP/I-350-05/11-
01/17, URBROJ:531-06-2-1-11-2, od 07. veljače 2011. i dopune KLASA:UP/I-350-05/12-
01/232, URBROJ:531-05-13-14-KM od 23. travnja 2013. god. 
 

Članak 2. 
 Pravo služnosti osniva se dijelom nekretnine iz članka 1. ove Odluke na način da se 
dalekovod  proteže u smjeru S - J počevši od južne međe i ide prema sjeveru u dužini od cca 5 
m, sukladno grafičkom prikazu Elaborata nepotpunog izvlaštenja. 
 

Članak 3. 
 Za osnovanu služnost na nekretnini iz članka 1. ove Odluke korisnik služnosti HEP 
operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Zabok ne plaća novčanu naknadu Općini 
Marija Bistrica, sukladno Zakonu o utvrđivanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje 
infrastrukturnih građevina (Narodne novine broj 80/11.). 
 

Članak 4. 
 Pravo služnosti iz članka 1. i 2. ove Odluke osniva se na vrijeme dok traje potreba za 
postojanje istog. 
 

Članak 5. 
 Načelnik Općine Marija Bistrica će, sukladno ovoj Odluci, zaključiti Ugovor o osnivanju 
prava služnosti kojim će se detaljnije utvrditi prava i obveze. 
 

Članak 6. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Marija Bistrica. 
 
KLASA: 940-01/16-01/2 
URBROJ:2113/02-03-16-6 
Marija Bistrica, 26. travnja 2016. god. 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Teodor Švaljek 
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 “Bistrički glasnik” 

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARIJA BISTRICA 
IZDAJE: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARIJA BISTRICA 

NOVINE IZLAZE PO POTREBI 
ODGOVORNI UREDNIK: 

SANJA SLUNJSKI, dipl. oec. 
tel: 049/469-119; fax: 049/469-595 

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