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Na temelju članka 113. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21) te članka 30.
Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/21), Općinsko vijeće Općine
Marija Bistrica na 7. sjednici održanoj 30. ožujka 2022. godine donijelo je
ODLUKU O SPRJEČAVANJU ODBACIVANJA OTPADA
Članak 1.
Ova Odluka sadrži mjere sprječavanja protuzakonitog odbacivanja otpada i mjere uklanjanja protuzakonito
odbačenog otpada na području općine Marija Bistrica.
Članak 2.
Mjere sprječavanja protuzakonitog odbacivanja otpada i mjere uklanjanja protuzakonito odbačenog otpada
su:
- postava znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na javnim površinama,
- uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o protuzakonito odbačenom otpadu i distribucija
informacija o načinu na koji je moguće prijaviti protuzakonito odbacivanje otpada i informacija o
načinu postupanja s komunalnim otpadom,
- uspostava sustava evidentiranja lokacija protuzakonito odbačenog otpada,
- informativno – edukativne aktivnosti
- učestala kontrola stanja spremnika za komunalni otpad na lokacijama kod korisnika usluge i na
javnim površinama, od strane komunalnog
redara
- provedba redovitog nadzora područja općine Marija Bistrica radi utvrđivanja postojanja
protuzakonito odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine
evidentirano postojanje odbačenog otpada (divlji deponiji), od strane komunalnog redara.
Članak 3.
Komunalni redar naređuje uklanjanje otpada osobi koja je nepropisno uskladištila, ostavila, odbacila i/ili
odložila otpad.
Ako osoba koja je nepropisno uskladištila, ostavila, odbacila i/ili odložila otpad nepoznata, komunalni
redar rješenjem naređuje uklanjanje otpada vlasniku nekretnine na kojoj je nepropisno uskladišten,
ostavljen, odbačen i/ili odložen otpad ili posjedniku nekretnine ako vlasnik nekretnine nije poznat ili osobi
koja sukladno posebnim propisima upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom
području (dobru) ili osobi koju je zatekao da odbacuje otpad izvan lokacije gospodarenja otpadom ili osobi
za koju se može dokazati da je otpad odbacila izvan lokacije gospodarenja otpadom.
Rješenjem se određuje: lokacija i procijenjena količina otpada, obveznik uklanjanja otpada, te obveza
uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji ne može biti
duži od šest mjeseci.
Članak 4.
Istekom roka određenog rješenjem iz članka 3. ove Odluke komunalni redar utvrđuje ispunjavanje obveze
određene rješenjem. Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem nije izvršena, općina je
dužna osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada na
trošak izvršenika.
Članak 5.
Općina Marija Bistrica dužna je podatke utvrđene rješenjem iz članka 3. ove Odluke unositi u sustav
evidentiranja lokacija odbačenog otpada.
Članak 6.
Sredstva za provedbu mjera iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u proračunu Općine Marija Bistrica.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Marija Bistrica“.
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KLASA: 351-03/22-01/1
URBROJ: 2140-22-02-22-1
Marija Bistrica, 30. ožujka 2022. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Teodor Švaljek, ing.
______________________________________________________________________________________
Temeljem članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine broj 28/10) Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na prijedlog općinskog načelnika na 7. sjednici
održanoj dana 30. ožujka 2022. godine donosi
ODLUKU O 3. IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENATA
ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE MARIJA BISTRICA
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 4/21, 7/21, 2/22; u
daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se članak 2. na način da se uz redni broj 13. uvodi novo radno mjesto
Pomoćni radnik na poslovima ukopa i održavanja groblja te sada glasi:
Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Marija Bistrica određuju se na način kako slijedi:
Red.
Naziv radnog mjesta
Koeficijent za Klasifikacijski
br.
obračun
Rang
1.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
3,20
1.
2.
Voditelj Odsjeka za financije i proračun
2,34
7.
3.
Voditelj Odsjeka za upravno-pravne poslove, javnu
2,34
7.
nabavu i EU fondove
4.
Voditelj Odsjeka za komunalne poslove
2,30
7.
5.
Voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti i opće poslove
2,20
7.
6.
Viši stručni suradnik za financije i proračun
2,35
6.
7.
Viši stručni suradnik - voditelj EU projekata
2,35
6.
8.
Računovodstveni referent
2,15
11.
9.
Referent - komunalno-prometni redar
2,15
11.
10. Referent - koordinator poslova na groblju
2,15
11.
11. Referent - poljoprivredni redar
2,15
11.
12. Radnik na poslovima ukopa i održavanja groblja
1,74
12.
13. Pomoćni radnik na poslovima ukopa i održavanja
1,73
13.
groblja
14. Spremač
1,38
13.
15. Čistač
1,38
13.
Članak 2.
Ova Odluka o 3. izmjeni Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Marija Bistrica.
KLASA: 120-01/22-01/2
URBROJ: 2140-22-2-22-2
Marija Bistrica, 30. ožujka 2022. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Teodor Švaljek, ing.
______________________________________________________________________________________
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KLASA: 245-06/22-01/1
URBROJ: 2140-22-02-22-1
Marija Bistrica, 30.03.2022. god.
Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i članka
30. Statuta Općine Marija Bistrica („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“, broj 4/21), Općinsko vijeće
Općine Marija Bistrica na svojoj 7. sjednici, održanoj 30.03.2022. godine, donosi
IZVJEŠĆE
o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara
na području Općine Marija Bistrica za 2021. godinu
UVOD
Zaštita od požara uređena je Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10) (u
daljnjem tekstu: Zakon) i predstavlja sustav koji se sastoji od planiranja, propisivanja i provođenja kao i
financiranja mjera zaštite od požara te ustrojavanja subjekata koji provode zaštitu od požara. Zaštitu od
požara provode, osim fizičkih i pravnih osoba, i pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost
i djelatnost civilne zaštite kao i jedinice lokalne te područne (regionalne) samouprave. Svaka fizička i
pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su
djelovati na način kojim ne mogu izazvati požar.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, temeljem članka 13. stavka 1. Zakona,
donose Plan zaštite od požara za svoje područje na temelju Procjene ugroženosti od požara, po prethodno
pribavljenom mišljenju MUP-a i nadležne vatrogasne zajednice. Planom zaštite od požara općine i gradovi
definiraju subjekte odgovorne za provođenje vatrogasne djelatnosti.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju Procjene ugroženosti donose
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje za čiju provedbu će osigurati
financijska sredstva. Godišnji provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara gradova i općina donose se
na temelju godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Županije.
Sukladno članku 13. stavak 8. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave jednom
godišnje razmatra Izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe Godišnjeg
provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara.
PLANSKI DOKUMENTI U PODRUČJU ZAŠTITE OD POŽARA
Dokumenti zaštite od požara Općine Marija Bistrica kojima se uređuju organizacija i mjere zaštite
od požara su Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara Općine Marija
Bistrica.
Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica je na svojoj 31. sjednici održanoj dana 30. svibnja 2016.
godine, usvojilo Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozija i Plan zaštite od požara za Općinu
Marija Bistrica („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“, broj 4/16), a po prethodnom mišljenju
Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Krapinsko-zagorske.
Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na svojoj 29. sjednici, održanoj 17. veljače 2021. godine,
donijelo je Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite
od požara na području Općine Marija Bistrica za 2020. godinu („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“,
broj 2/21).
Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na svojoj 29. sjednici, održanoj 17. veljače 2021. godine,
donijelo je Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Marija Bistrica za
2021. godinu („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“, broj 2/21).
Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na svojoj 29. sjednici, održanoj 17. veljače 2021. godine,
donijelo je Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine Marija Bistrica („Službeni glasnik
Općine Marija Bistrica“, broj 2/21).
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ORGANIZACIJA VATROGASTVA
Prema Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19), na području Općine Marija Bistrica
neposrednu vatrogasnu djelatnost provodi Vatrogasna zajednica Općine Marija Bistrica u koju su udružena
sljedeća dobrovoljna vatrogasna društva: Marija Bistrica kao središnje društvo, Selnica, Laz i Tugonica
Podgrađe. U Vatrogasnom domu DVD-a Marija Bistrica djeluje i ispostava Zagorske javne vatrogasne
postrojbe Zabok.
FINANCIRANJE
Sukladno Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19), sredstva za financiranje
vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica te za
opremanje njezinih članica, osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne samouprave čije područje
pokrivaju.
Proračunom Općine Marija Bistrica za 2021. godinu, za djelatnost Vatrogasne zajednice Općine
Marija Bistrica izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu 420.000,00 kuna.
STANJE PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD
POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2021. GODINU
1. Prema članku 13. stavku 6. i 7. Zakona, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje
jednom godišnje usklađuju planove zaštite od požara, a najmanje jednom u 5 godina usklađuju
procjene ugroženosti. Sukladno navedenom, Općina Marija Bistrica pristupit će usklađivanju Procjene
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara s novonastalim uvjetima.
2. Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica tijekom 2021. godine nije provodilo ažuriranje akata sa
sadržanim potrebnim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno odredbama
članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine" broj 20/18, 115/18, 98/19), s
obzirom na to da nije došlo do promjena koje bi zahtijevale ažuriranje.
3. Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije te Plana zaštite od požara Općine Marija Bistrica osigurava potreban broj operativnih
vatrogasaca. DVD Marija Bistrica kao središnje društvo ima najmanje 20 operativnih vatrogasaca, dok
ostala društva koja nisu određena kao središnja vatrogasna društva, za obavljanje vatrogasne djelatnosti
u svom sastavu imaju minimalno 10 operativnih vatrogasaca.
4. Općina Marija Bistrica omogućava nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora od strane inspektora
unutarnjih poslova Policijske uprave Krapinsko-zagorske.
5. Općina Marija Bistrica osigurava opremanje vatrogasnih postrojbi sukladno Pravilniku o minimumu
tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“, broj 43/95), Pravilniku o
minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih
društava („Narodne novine, broj 91/02), Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu
opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne
novine“, broj 31/11), odnosno temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana
zaštite od požara Općine Marija Bistrica. Sukladno članku 110. stavku 1. Zakona o vatrogastvu
(“Narodne novine”, broj 125/19), Općina Marija Bistrica u Proračunu osigurava sredstva za
financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava te za njihovo
opremanje.
6. Općina Marija Bistrica, od distributera vode na području Općine traži redovito provođenje ažuriranja
podataka o javnoj hidrantskoj mreži te dostavu istih na korištenje središnjim vatrogasnim postrojbama.
ZAKLJUČAK
Stanje zaštite od požara na području Općine Marija Bistrica je zadovoljavajuće, a kako bi se isto i
održalo, potrebno je provesti usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za
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Općinu Marija Bistrica te Plana zaštite od požara za Općinu Marija Bistrica, kao i provoditi stalnu
edukaciju stanovništva o opasnosti nastanka požara kao i preventivnom djelovanju.
S ciljem podizanja operativne spremnosti vatrogasne postrojbe potrebno je kontinuirano provoditi
osposobljavanje i usavršavanje pripadnika istih te pristupiti nabavci nove opreme i sredstava kao i
održavanju postojeće, te sustavno raditi na uključivanju što većeg broja mladih u vatrogasne postrojbe.
Predsjednik Općinskog vijeća
Teodor Švaljek, ing.
______________________________________________________________________________________
KLASA: 245-06/22-01/2
URBROJ:2140-22-02-22-1
Marija Bistrica, 30.03.2022. god.
Na temelju članka 12. stavka 3. i članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne
novine“, broj 92/10), Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Krapinskozagorske županije za 2022. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 56A/21) i članka
30. Statuta Općine Marija Bistrica („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“, broj 4/21), Općinsko vijeće
Općine Marija Bistrica na 7. sjednici održanoj 30.03.2022. godine, donosi
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Marija Bistrica za 2022. godinu
I.
U cilju unapređenja i postizanja učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara na području
Općine Marija Bistrica, donosi se Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje
Općine Marija Bistrica za 2022. godinu.
II.
Za unapređenje mjera zaštite od požara na području Općine Marija Bistrica, tijekom 2022. godine
potrebno je provesti sljedeće mjere:
7. Općina Marija Bistrica dužna je usklađivati Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
te Plan zaštite od požara u skladu s člankom 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“,
broj 92/10) i člankom 5. Pravilnika o planu zaštite od požara („Narodne novine“, broj 51/12) s
novonastalim uvjetima.
Izvršitelj zadatka:
Sudjelovatelji:

Rok:

Općina Marija Bistrica
Služba civilne zaštite Krapina
Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije
Vatrogasna zajednica Općine Marija Bistrica
Kontinuirano

8. Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica dužno je kontinuirano ažurirati akte sa sadržanim
potrebnim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno odredbama
članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine", broj 20/18, 115/18, 98/19).
Izvršitelj zadatka:
Rok:

Općina Marija Bistrica
Kontinuirano

9. Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije te Plana zaštite od požara za Općinu Marija Bistrica, potrebno je osigurati potreban
broj operativnih vatrogasaca, te ih kontinuirano osposobljavati i obučavati za različite
specijalnosti u vatrogastvu.
Izvršitelj zadatka:

Općina Marija Bistrica
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Vatrogasna zajednica Općine Marija Bistrica
Kontinuirano

10. Općina Marija Bistrica dužna je omogućiti nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora od strane
inspektora unutarnjih poslova Policijske uprave Krapinsko-zagorske te postupati po zahtjevima
i naredbama inspektora.
Izvršitelj zadatka:
Sudjelovatelj:
Rok:

Općina Marija Bistrica
Služba civilne zaštite Krapina
Kontinuirano

11. Općina Marija Bistrica dužna je osigurati opremanje vatrogasnih postrojbi sukladno Pravilniku o
minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“, broj 43/95),
Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi
dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine, broj 91/02), Pravilniku o tehničkim
zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste
prilikom vatrogasne intervencije („Narodne novine“, broj 31/11), odnosno temeljem Procjene
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za Općinu Marija
Bistrica.
Izvršitelj zadatka:

Rok:

Općina Marija Bistrica
Vatrogasna zajednica Općine Marija Bistrica
DVD Marija Bistrica
DVD Selnica
DVD Laz
DVD Tugonica-Podgrađe
Kontinuirano

12. Temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara za
Općinu Marija Bistrica potrebno je utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske
mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi
zaustavljanja širenja šumskog požara, kao i pravne osobe zadužene za ostale oblike logističke
potpore kod složenijih vatrogasnih intervencija. Popis pravnih osoba s pregledom raspoložive
teške građevinske mehanizacije te ostalih oblika logističke potpore, s razrađenim planom
aktiviranja, dostaviti županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Izvršitelj zadatka:
Sudjelovatelj:
Rok:

Općina Marija Bistrica
Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije
Vatrogasna zajednica Općine Marija Bistrica
travanj 2022.

13. Od distributera vode tražiti redovito provođenje ažuriranja podataka o javnoj hidrantskoj mreži
(položaj i ispravnost hidranata), redovito provođenje geodetskog snimanja vanjskih hidranata,
ucrtavanja lokacija hidranata kao i segmenata naselja na odgovarajuće karte te dostavu istih na
korištenje središnjoj vatrogasnoj postrojbi.
Izvršitelj zadatka:
Sudjelovatelj:

Rok:

Općina Marija Bistrica
Vatrogasna zajednica Općine Marija Bistrica
DVD Marija Bistrica
DVD Selnica
DVD Laz
DVD Tugonica-Podgrađe
travanj 2022.
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14. Sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne i
dostupne u svrhu nesmetane vatrogasne intervencije, osigurati stalnu prohodnost i dostupnost
označenih vatrogasnih pristupa i prolaza kao i putova za evakuaciju.
Izvršitelj zadatka:
Rok:

Općina Marija Bistrica
kontinuirano

III.
Ovaj Plan dostavit će se svim izvršiteljima zadataka i sudjelovateljima.
IV.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Marija
Bistrica”.
Predsjednik Općinskog vijeća
Teodor Švaljek, ing.
______________________________________________________________________________________
KLASA: 972-01/22-01/2
URBROJ: 2140-22-02-22-1
Marija Bistrica, 30. ožujka 2022. godine
Sukladno Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja
za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Verzija 2.0. koje je, temeljem članka 15. stavka 6. Zakona o
regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18), donijela
ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Odluka o donošenju, KLASA: 910-08/21-07/1,
URBROJ: 538-06-3-1/2080-21-7 od 12. srpnja 2021.) te temeljem članka 15. stavka 5. Zakona o
regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17, 118/18) i članka 30.
Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/21) Općinsko vijeće Općine
Marija Bistrica na svojoj 7. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2022. godine donijelo je
O D L U K U o davanju pozitivnog mišljenja na
Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana
Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027.
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica razmotrilo je dostavljen Nacrt Komunikacijske strategije i
komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027.,
izrađenog sukladno Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih
područja za financijsko razdoblje 2021.-2027. te čl. 15. st. 6. Zakona o regionalnom razvoju Republike
Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18), nositelja izrade Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo,
ekološku održivost i strategijsko planiranje.
Članak 2.
Na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane
aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. iz čl. 1. ove Odluke, Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica
izdaje pozitivno mišljenje.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Marija Bistrica.
Predsjednik Općinskog vijeća
Teodor Švaljek, 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
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