
                 
        REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA MARIJA BISTRICA 

 

KLASA:  021-05/16-01/3 
URBROJ: 2113/02-04/2-16-2 
Marija Bistrica,  26. travnja 2016. god. 
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 30. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
26. travnja 2016. godine u 19:00 sati 

u vijećnici Općine Marija Bistrica 
 

NAZOČNI:    Teodor Švaljek, Ignac Babić, Ivan Bertović, Stjepan Gorički, Stjepan Meštrović Željko Novak, 
Josip Dolčić, Ivan Palanović, Sanja Kovačić, Damir Milošić 

ODSUTNI: Branimira Glavica, Dubravka Boc, Katica Habazin, Stjepan Muhek,  Nikola Meštrović, 
GOSTI: Josip Milički-općinski načelnik, Sanja Slunjski, pročelnica JUO,  Suzana Hajnić-samostalni 

upravni referent, Elvis Lacković - RMB 
ZAPISNIČARKA:   Suzana Hajnić 
 

Gosp. Švaljek otvara 30. 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 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica  
2. Prijedlog imenovanja članova  Nadzornog odbora poduzeća Lijepa Bistrica d.o.o. 
3. Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 
4. Prijedlog Odluke o poticaju u poljoprivredi na području Općine Marija Bistrica 
5. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti – brza cesta Popovec – Marija Bistrica- Zabok, kč.7675/2 

k.o. Poljanica Bistrica 
6. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti – brza cesta Popovec – Marija Bistrica- Zabok, kč.6454/1 

k.o. Selnica 
7. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti – brza cesta Popovec – Marija Bistrica- Zabok, kč.7824/1 i 

7826/1  k.o. Selnica 
8. Slobodna riječ   

 
Gosp. Švaljek utvrđuje da je dnevni red jednoglasno prihvaćen. 

 
Ad.1.  
 Usvajanje Zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica 
Predsj. Općinskog vijeća daje na raspravu Zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća, nema primjedbi te isti daje 
na glasovanje. 
Zapisnik usvojen sa 8 glasova za i dva suzdržana. 
 
Ad. 2.  
 Prijedlog imenovanja članova  Nadzornog odbora poduzeća Lijepa Bistrica d.o.o. 
 Načelnik navodi kako je osnivanje komunalnog poduzeća u visokoj fazi. Napravljena je revizija imovine 
u svrhu prebacivanja dijela imovine Općine u komunalno poduzeće. Potrebno je da ovlaštena revizijska kuća 
napravi procjenu i reviziju imovine. Dostavlja se prijedlog za  imenovanje članova nadzornog odbora. Nakon 
imenovanja članova kreće se u finalizaciju osnivanja poduzeća, kad se sve pravno riješi provesti će se i natječaj 
za direktora. 
U Općini će se ugasiti  komunalni odjel, postojeće djelatnike staviti u komunalno poduzeće, čistače i djelatnike 
na vodovodu. 



 Namjera je da se prvo preuzme groblje, zatim parkiralište, javne površine, a u budućnosti kad proradi 
Piškornica planira se i sakupljanje otpada sa područja Općine, koje trenutno obavlja Komunalac Konjščina.  
Načelnik predstavlja predložene članove nadzornog odbora. 
 Gosp. Meštrović postavlja pitanje kolika je ukupna vrijednost imovine koja je procijenjena i koliko 
treba uložiti u opremu da bi se moglo pokriti osnovno. 
 Načelnik odgovara da nije potrebno dodatno ulaganje jer se ima sva oprema, flakserice, kosilice, 
malčer, ostali alat, radno vozilo-Lada, alat za čišćenje snijega, te da će za početak poduzeće biti maksimalno 
opremljeno. Vrijednost imovine je cca oko 75.000,00 kuna. 
 Načelnik se dalje nadovezuje kako je predloženo imenovanje privremenog direktora u svrhu osnivanja, 
pročelnica Sanja Slunjski, nakon što se sve posloži planira se natječaj i zapošljavanje direktora. Namjera je bila 
ta da se ne zaposli direktora dok poduzeće ne počne funkcionirati. 
 Što se tiče vođenja knjigovodstva planira se vanjski knjigovodstveni servis i revizor koji mora biti po 
Zakonu. 
 Predsj. Općinskog vijeća daje takav prijedlog članova na glasovanje. 
 Prijedlog je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova. 
 
 
Ad. 3.  

Prijedlog Odluke o  ugostiteljskoj djelatnosti 
Pročelnica obrazlaže da je trenutno na snazi Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti iz 2007. godine te je 

zbog promjene zakonske regulative potrebno donijeti novu odluku i uskladiti sa zakonom. Bilo je potrebno 
zatražiti mišljenje Turističke zajednice vezano za duže radno vrijeme ugostitelja te je dobiveno pozitivno 
mišljenje.  

Načelnik  se nadovezuje da većinom ostaje sve isto što se tiče ugostitelja, točnije radnog vremena. 
Gosp. Bertović traži pojašnjenje članka 3. Odluke u odnosu na udaljenost ugostiteljskog objekta od 

stambenih objekata. Pročelnica odgovara da je takva odredba propisana Zakonom o ug. djelatnosti. 
Načelnik navodi da se to odnosi na noćne barove za koje opet tehničke uvjete izdaje Ured drž. uprave. 

Mi samo propisujemo radno vrijeme kakvo dozvoljava Zakon i na način da pomognemo našim ugostiteljima. 
Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje istu na glasovanje, te utvrđuje kako je 

jednoglasno, sa 10 glasova donesena; 
 
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Marija Bistrica. 

 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad.4.  Prijedlog Odluke o poticaju u poljoprivredni na području Općine Marija Bistrica 
 Načelnik navodi kako je bilo promjena što se tiče poticaje u poljoprivredi vezano za direktive Europske 
unije. Malo općina ima poticaje u poljoprivredi upravo zbog promjena. 
  Prethodnih godina Općina je imala poticaje u poljoprivredi za umjetno osjemenjivanje, kamate za 
poljoprivredne kredite, međutim zakonskim promjenama isto je ukinuto. Sada bi se išlo na poticaje za držanje 
krava i krmača, zatim za umjetno osjemenjivanje i kamate za kredite koje općina podmiruje prema postojećim 
ugovorima ili nakon natječaja Županije. Krenulo se sa navedenim poticajima za početak pa ćemo vidjeti koliki će 
biti odaziv, a onda naknadno možemo raditi promjene. U općini ima 254 krava dok za krmače nemamo 
podataka. Htjeli bi pomoći poljoprivrednicima i na neki način potaknuti poljoprivrednu proizvodnju i to onima 
koji drže do 5 krava, na način da se poticaj daje za 2 krave. To je početak, kad ćemo vidjeti novčanu projekciju 
možemo mijenjati. 
 Odlukom su propisani uvjeti na koji način se mogu ostvariti poticaji. Isto će se provoditi nakon što 
dobijemo potrebne suglasnosti. 
 Gosp. Palanović postavlja pitanje koliko je u Proračunu predviđeno za poljoprivredu. Načelnik 
odgovara 150.000,00 kuna, ali ukoliko se pokaže da je potrebno više raditi će se rebalans ili će biti promjena u 
proračunu za iduću godinu. Gosp. Palanović navodi da se nekom računicom smanji broj krava u općini kad se 
isključe veliki pa da li je moguće da se onda iznos poveća primjerice na 750,00. Načelnik navodi kako tu ulaze i 
krmače, te će se približiti predviđenom iznosu. Gosp. Palanović navodi da prethodnih godina nije iskorišten sav 
iznos.  
 Predsj. Općinskog vijeća navodi kako je lijepo da svi tako pozitivno razmišljaju, da općina sa malim 
sredstvima daje poticaj poljoprivrednicima te da se možda time na neki način potakne da se vrate krave u staje. 
 Gosp. Meštović navodi da se daje poticaj za do 5 krava, dakle poticaj za dvije krave, ali se daje poticaj 
za osjemenjivanje i za te poljoprivrednike do 5 krava, dakle ne daje se samo za krave nego i poticaj 
osjemenjivanja što iznosi više od 500,00 kuna poticaja po kravi. 



 Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje istu na glasovanje, te utvrđuje kako je 
jednoglasno, sa 10 glasova donesena; 
 Odluka  o poticaju u poljoprivredi na području Općine Marija Bistrica 
 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad. 5.  
 Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti – Brza cesta Popovec–Marija Bistrica- Zabok, kč.7675/2 
k.o. Poljanica Bistrica 
 Načelnik navodi kako se radi o Brzoj cesti i katastarskim česticama  za koje smo već prethodno donosili 
Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra, te je prema uputama Hrvatskih cesta potrebno donijeti i navedenu 
Odluku prije sklapanja ugovora o služnosti. 
 Suzana Hajnić ukratko pojašnjava navedenu Odluku, te da je prema uputi od Hrvatskih cesta potrebno 
donijeti Odluke o osnivanju prava služnosti dok se ugovori o osnivanju služnsoti sa distributerima mogu 
potpisati kasnije. Hrvatskih cestama su takve odluke potrebne zbog hitnosti u pokretanju postupka za 
dobivanje građevinske dozvole kako ne bi morali čekati Ugovore sa distributerima. 
Gosp. Meštrović pita čije su to čestice, gđa. Hajnić navodi da su na upravljanu Općini, javno dobro-put. 
 te nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje istu na glasovanje, te utvrđuje kako je jednoglasno, 
sa 10 glasova donesena; 
 Odluka o osnivanju prava služnosti 
 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad. 6. 
  Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti - Brza cesta Popovec-Marija Bistrica-Zabok, kč.6454/1 
k.o. Selnica 
 Načelnik navodi kako se radi o Brzoj cesti i katastarskim česticama  za koje smo već prethodno donosili 
Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra, te je prama uputama Hrvatskih cesta potrebno donijeti i navedenu 
Odluku. 
 Suzana Hajnić ukratko pojašnjava navedenu Odluku, te nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog 
vijeća daje istu na glasovanje, te utvrđuje kako je jednoglasno, sa 10 glasova donesena; 
 Odluka o osnivanju prava služnosti 
 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 

Ad. 7. 
 Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti - Brza cesta Popovec-Marija Bistrica-Zabok, kč.7824/1 i 
7826/1  k.o. Selnica 
 Načelnik navodi kako se radi o Brzoj cesti i katastarskim česticama  za koje smo već prethodno donosili 
Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra, te je prama uputama Hrvatskih cesta potrebno donijeti i navedenu 
Odluku. 
 Suzana Hajnić ukratko pojašnjava navedenu Odluku, te nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog 
vijeća daje istu na glasovanje, te utvrđuje kako je jednoglasno, sa 10 glasova donesena; 
 
 Odluka o osnivanju prava služnosti 
 Tekst Odluke se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad. 8.  
Slobodna riječ.  
 Gosp. D. Milošić pita da li imamo informacije o dinamici izgradnje te Brze ceste. 
 Načelnik navodi da je dionica Bračak-Bedekovčina predviđena za kraj 10 mjeseca otvaranje. Dok je za 
Bedekovčinu-Zlatar Bistrica natječaj raspisan, najpovoljnija ponuda od Hrv. firme, Vijadukt. Rok izvođenja je 
nekih dvije i  pol godine. Sada je potrebno riješiti  imovinsko-pravne odnose prije građevinske dozvole, sve to 
usporava investicije. 
Nakon kraćih rasprava, predsjednik Općinskog vijeća zahvaljuje vijećnicima i završava sjednicu. 
 
Sjednica je dovršena u 19:55 sati. 

 
                                    Predsjednik 
                        Općinskog vijeća 
                                                         Teodor Švaljek 


