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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinsko vijeće

KLASA; 021-01/13-01/57
URBROJ; 238/02-01-13-01
Bistra, 12.09.2013.

KLASA: 021-01/13-01/50
URBROJ: 238/02-01-13-01
U Poljanici Bistranskoj, 14.11.2013.

Na temelju članka 35.Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima (Narodne novine br.91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09
i 153/09, članka 103.st.2. Zakona o cestama ( Narodne
novine broj 84/11) i članka 32. Statuta Općine Bistra (
Službeni Glasnik Općine Bistra broj 01/13, Općinsko
vijeće Općine Bistra na sjednici održanoj 12.09.2013.
godine donijelo je

Na temelju članaka 26. Zakona o koncesijama (NN
143/12), članka 12. stavka 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), članka
12. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službeni
glasnik općine Bistra 03/13) i članka 32. Statuta Općine
Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra 01/13) Općinsko
vijeće Općine Bistra na 3. sjednici održanoj 14.11.2013.
godine donosi

1

ODLUKU
O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA U
OPĆOJ UPORABI
Članak 1.
Ukida se svojstvo javnog dobra u općoj uporabi na
nekretnini označenoj kao k.č.br. 6243/2, put u Kleste,
površine 465 m2, odnosno 129 čhv, upisana u zkul. POPIS
1, k.o. Podgorje Bistransko.
Članak 2.
Temeljem ove Odluke Zemljišnoknjižni odjel Općinskog
suda u Zaprešiću brisati će svojstvo javnog dobra na gore
navedenoj nekretnini i uknjižiti pravo vlasništva za korist
Općine Bistra.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će
se u Službenom Glasniku Općine Bistra.
Obraz loženje
Nekretnina iz točke I. ove Odluke upisana je u zemljišnim
knjigama kao javno dobro u općoj uporabi – put.
Obzirom se predmetna nekretnina ne koristi kao
nerazvrstana cesta, prestala je potreba za daljnjim
korištenjem u svojstvu javnog dobra u općoj uporabi.
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš
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ODLUKU O DAVANJU KONCESIJE
ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI
DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU
OPĆINE BISTRA
Članak 1.
Kao najpovoljniji ponuditelj u postupku davanja koncesije
za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
na području Općine Bistra, KONC-01/13-1, odabire se
DIMNJAČARSKI OBRT „ŠANTIĆ“vl. Anđelko Šantić,
Strojarska 1, 10290 D.Bistra, OIB: 66628860637, broj
ponude 01-13 od 16.09.2013. godine.
Članak 2.
Koncesija se daje na rok od 10 godina od dana zaključenja
Ugovora o koncesiji.
Članak 3.
Naknada za koncesiju iznosi 10.000,00 kuna godišnje.
Naknada za koncesiju uplaćuje se u roku od osam dana
od potpisa ugovora o koncesiji za prvu godinu koncesije,
a za preostale godine trajanja koncesije najkasnije do 01.
svibnja za tekuću godinu.
Članak 4.
Cijene za pružanje usluga obavljanja dimnjačarskih
poslova utvrđene su Troškovnikom dimnjačarskih poslova
na području Općine Bistra koji je sastavni dio ponude
odabranog ponuditelja.
Članak 5.
Na temelju ove Odluke, načelnik Općine Bistra će sklopiti
s odabranim ponuditeljem ugovor o koncesiji.
Ugovorom o koncesiji utvrditi će se sva prava i bveze
davatelja koncesije i koncesionara.
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Članak 6.
Koncesionar je dužan pridržavati se odredaba Odluke
o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službeni glasnik
Općine Bistra 03/13) kojom su detaljnije utvrđeni priroda
i opseg obavljanja djelatnosti koncesije kao i ostali uvjeti i
obveze koje tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati
odabrani najpovoljniji ponuditelj odnosno koncesionar.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/13-01/51
URBROJ: 238/02-01-13-01
Bistra, 14.11.2013.

Obrazloženje
Na temelju članka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i
spašavanju (Narodne novine br. 174/04, 79/07, 38/09 i
127/10) i članka 32. Statuta Općine Bistra (Sl.glasnik
Općine Bistra br. 01/13) Općinsko vijeće Općine Bistra na
3. sjednici održanoj 14.11.2013. godine donosi
3

Općina Bistra, Bistranska 98, Poljanica Bistranska,10298
Donja Bistra, OIB: 75454185661 kao davatelj
koncesije, provela je otvoreni postupak javne nabave za
davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području Općine Bistra, KONC01/13-1 objavom Obavijesti o namjeri davanja koncesije
za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg
ili drugog dobra u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Republike Hrvatske, broj objave 2013/S 01K-0070800 od
16.08.2013. godine i objavom iste na internetskoj stranici
Općine Bistra.
Stručno povjerenstvo za koncesiju je obavilo javno
otvaranje ponuda dana 17.09.2013. godine u 13,00 sati.
U roku za dostavu ponuda, pristigla je samo jedna ponuda
ponuditelja DIMNJAČARSKI OBRT „ŠANTIĆ“,
vl.Anđelko Šantić, Strojarska 1, 10290 D.Bistra.
Sukladno uvjetima koji su određeni u Dokumentaciji za
nadmetanje i Obavijesti o namjeri davanja koncesije,
a nakon postupka pregleda i ocjene ponuda, Stručno
povjerensto za koncesiju je utvrdilo da je ponuda pristigla
pravovremeno te je ocijenjena kao valjana ponuda
sposobnog ponuditelja koja u potpunosti zadovoljava sve
uvjete određene dokumentacijom za nadmetanje.
Slijedom navedenog i na temelju kriterija ekonomski
najpovoljnije ponude Stručno povjerensto za koncesiju
predložilo je DIMNJAČARSKI OBRT „ŠANTIĆ“vl.
Anđelko Šantić, Strojarska 1, 10290 D.Bistra za donošenje
odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
S odabranim ponuditeljem će se potpisati Ugovor o
koncesiji nakon isteka roka mirovanja koji iznosi 15
(petnaest) dana od dana dostave Odluke o davanju
koncesije. Početak roka mirovanja računa se od prvog
sljedećeg dana nakon dana dostave ove odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet)
dana od dana primitka ove Odluke, sukladno članku 146.
stavak 1. točka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine
90/11 i 83/13).
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu
postupaka javne nabave na način i po uvjetima propisanim
člankom 145. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine
90/11 i 83/13).
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš
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O D L U K U
O IMENOVANJU ČLANOVA STOŽERA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA OPĆINU BISTRA
Članak 1.
U stožer zaštite i spašavanja Općine Bistra imenuju se:
1. Darko Sever-Šeni, zamjenik načelnika - za načelnika
stožera Z i S
2. Danijel Tadić, direktor Komunalnog gospodarstva
Bistra – za člana
3. Marko Škrlin, zapovjednik DVD-a Bistra - za člana
4. Jadranka Car-Mikuljan - za člana
5. Predstavnik Područnog ureda zaštite i spašavanja – za
člana
6. Predstavnik PP Zaprešić – za člana
Članak 2.
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i
koordinirano tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema
akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi i koordinira
načelnik Općine.
Stožer zaštite i spašavanja aktivira se kada se proglasi
stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
Članak 3.
Operativne snage na razini Općine Bistra u čijem se
sastavu nalazi i stožer zaštite i spašavanja, djeluju na
temelju Odluke načelnika.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će
se u Službenom glasniku Općine Bistra.
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinsko vijeće

KLASA: 021-01/13-01/52
URBROJ: 238/02-01-13-01
Bistra, 14.11.2013.

KLASA: 021-01/13-01/53
URBROJ: 238/02-01-13-01
Bistra, 14.11.2013.

Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarne
nepogode (Narodne novine 73/97 i 174/04) i članka 32.
Statuta Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra
br. 1/13), Općinsko vijeće Općine Bistra na 3. sjednici
održanoj 14.11.2013. godine donosi

Na temelju članka 27. st. 4. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (Narodne novine 39/13) i članka 32. Statuta
Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra br. 1/13),
Općinsko vijeće Općine Bistra na 3. sjednici održanoj
14.11.2013. godine donosi

O D L U K U
O OPOZIVU I IMENOVANJU POVJERENSTVA
ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH
NEPOGODA

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA
O ODREĐIVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA
DODJELU ZAKUPA NA POLJOPRIVREDNOM
ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE
HRVATSKE

4

Članak 1.
Opoziva se povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda u sastavu:
1. Zvonimir Car - predsjednik
2. Zdravko Brezak - član
3. Mladen Štefanec – član
Članak 2.
U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda imenuju se:
1. Zvonimir Car - predsjednik
2. Miroslav Rogina – zamjenik predsjednika
3. Franjo Bajzec – član

5

Članak 1.
U povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom
zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske određuje se:
1.
Zvonimir Car dipl. ing. agr.
Članak 2.
Ovaj prijedlog zaključka prosljeđuje se Agenciji za
poljoprivredno zemljište na usvajanje.
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš

Članak 3.
Mandat članova Povjerenstva traje četiri godine.
Članak 4.
Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda
procjenjuje štetu, provodi i organizira procjenu, te obavlja
poslove utvrđene u članku 38. točki 3. Zakona o zaštiti od
elementarne nepogode.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u Službenom glasniku Općine Bistra.
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
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Općinsko vijeće

KLASA
: 021-01/13-01/54
URBROJ: 238/02-01-13-01
Bistra, 14.11.2013.

KLASA: 021-01/13-01/55
URBROJ: 238/02-01-13-01
BISTRA, 14.11.2013.

Na temelju članka 391. st. 2. Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 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 članka 32. Statuta
Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra br. 1/13)
Općinsko vijeće Općine Bistra na 3. sjednici održanoj
dana 14.11.2013. donosi

Na temelju članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Bistra
( Službeni glasnik Općine Bistra 01/13) Općinsko vijeće
Općine Bistra na 3. sjednici održanoj 14.11.2013. godine
donijelo je
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ZAKLJUČAK
O PRODAJI NEKRETNINE
Članak 1.
Općina Bistra prodaje, a društvo HEP – ODS d.o.o.
Elektra Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 Zagreb kupuje
nekretninu označenu kao:
- k.č.br. 4809 k.o. Bistra Donja, livada Lazine ukupne
površine 6837 m2 upisane u zk.ul. br 899 radi izgradnje transformatorske stanice 110/20 kV 2x63 MVA,
oznake TS BISTRA
Članak 2.
Kupac će vlasniku nekretnine iz članka I ovog zaključka
isplatiti kupoprodaju cijenu u iznosu od 195.000,00 kuna,
prema procjeni tržišne vrijednosti nekretnine sudskog
vještaka Marijana Gärtnera od 10.05.2012. godine.
Članak 3.
Općina Bistra i HEP – ODS d.o.o. sklopit će ugovor o
kupoprodaji nekretnine iz članka 1. ovog zaključka.
Članak 4.
Ovaj zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine
Bistra.
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš
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ODLUKU
O PRIJEVOZU PUTNIKA U JAVNOM PROMETU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se odlukom uređuju uvjeti i način obavljanja
prijevoza putnika u javnom prometu na području Općine
Bistra.
Članak 2.
Prijevoz putnika u javnom prometu (u daljnjem tekstu:
javni prijevoz) obavlja se autobusima.
Javni prijevoz autobusima obavlja se na određenim
linijama po unaprijed utvrđenom voznom redu, cijeni i
općim prijevoznim uvjetima.
Članak 3.
Javni prijevoz autobusima obavlja Zagrebački holding
d.o.o., Podružnica Zagrebački električni tramvaj (u
daljnjem tekstu: prijevoznik).
Članak 4.
Za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju
koje se kreću pomoću invalidskih kolica može se
organizirati javni prijevoz koji nije linijski već se obavlja
prema potrebama tih osoba.
Prijevoz iz stavka 1. ovoga članka organizira se na temelju
odluke načelnika Općine Bistra (u daljnjem tekstu:
načelnik).
Članak 5.
Prijevoznik je dužan osigurati trajno i kvalitetno obavljanje
javnog prijevoza putnika te poduzimati mjere i aktivnosti
radi povećanja kvalitete usluga i sigurnosti.
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Članak 6.
Općina Bistra može sporazumom s drugim zainteresiranim
jedinicama lokalne samouprave utvrditi linije i organizaciju
javnog prijevoza koje obuhvaćaju i područja izvan Općine
Bistra.
II. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA JAVNOG
PRIJEVOZA
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II.2. STAJALIŠTA
Članak 12.
Stajalište je uređena i označena prometna površina
namijenjena za zaustavljanje vozila na kojoj se putnicima
omogućava da sigurno i nesmetano uđu ili izađu iz vozila.
Stajališta se određuju u skladu s potrebama prijevoza
putnika i uvjetima organizacije prometa na određenoj
prometnici.

II.1. LINIJE JAVNOG PRIJEVOZA
Članak 7.
Linija javnog prijevoza je relacija ili skup relacija
obavljanja prijevoza od početnog do završnog stajališta na
kojoj se prevoze putnici prema registriranom i objavljenom
voznom redu s jednim ili više polazaka.
Načelnik odlučuje o uspostavljanju novih i ukidanju
postojećih linija.
Promjene na uspostavljenim linijama javnog prijevoza kao
što su produženje, skraćenje, izmjena trase, uspostavljanje
i ukidanje stajališta odobrava posebnim aktom načelnika.
Za promjene na linijama koje traju kraće od 24 sata nije
potreban akt iz stavka 3. ovoga članka.
Članak 8.
Jedinstveni upravni odjel Općine Bistra registrira linije
javnog prijevoza i ovjerava vozni red.
Prijevoznik je dužan obavljati javni prijevoz sukladno
ovjerenom voznom redu.
Članak 9.
Vozni red mora sadržavati:
- naziv prijevoznika;
- naziv, broj, vrstu i trasu linije;
- naziv i redoslijed stajališta s međustajališnim
udaljenostima (daljinar);
- vrijeme polaska;
- režim održavanja linije (radni dan, subota, nedjelja);
- minimalno vrijeme vožnje na liniji;
- broj uključenih vozila na liniji;
- datum početka važenja voznog reda.
Članak 10.
Vozni red mora biti izrađen tako da predviđena popunjenost
vozila u najopterećenijem satu ne prelazi 90% registriranog
kapaciteta.
Članak 11.
U slučaju iznenadnog zastoja ili kraćeg poremećaja u
prometu, prijevoznik je dužan u što kraćem roku poduzeti
mjere za ponovnu uspostavu redovitog prijevoza, odnosno
osigurati zamjenski prijevoz vlastitim vozilima ili vozilima
drugih prijevoznika.
O obustavi prijevoza i načinu osiguranja zamjenskog
prijevoza prijevoznik je dužan pravodobno obavijestiti
građane preko sredstava javnog informiranja.

Članak 13.
Stajalište se označava prometnim znakom stajališta, a po
potrebi i oprema nadstrešnicom za čekanje sa sjedalima
i prostorom za postavljanje prometnih informacija,
košarom za otpatke i zaštitnom ogradom (u daljnjem
tekstu: stajališna oprema).
Na stajalištu mora biti istaknuta oznaka vrste prijevoza,
naziv stajališta i izvadak iz voznog reda.
Prometni znak stajališta postavlja se na početku stajališnog
perona gledano u smjeru vožnje (izlazni dio perona) i
njime se određuje mjesto zaustavljanja vozila na stajalištu.
Članak 14.
Načelnik odlučuje o načinu postavljanja stajališne opreme,
odnosno uređenju stajališta (vizualni identitet).
Postavljanje i održavanje stajališne opreme, iz članka 13.
stavka 1. ove odluke, Općina Bistra povjerava fizičkoj
ili pravnoj osobi na temelju ugovora sukladno posebnim
propisima.
Prijevoznik postavlja i održava prometne informacije na
predviđenom mjestu na stajalištu.
Članak 15.
Prijevoznik je dužan bez odgode obavijestiti Jedinstveni
upravni odjel Općine Bistra o uočenim nedostacima i
oštećenjima na stajalištima i stajališnoj opremi javnog
prijevoza.
II.3. VOZILA
Članak 16.
Vozila moraju biti označena brojem linije, oznakom
odredišta vožnje i po potrebi relacijom kretanja vozila,
nazivom ili znakom tvrtke prijevoznika i garažnim
brojem, oznakom ulaza za osobe s invaliditetom, a mogu
biti postavljene i druge oznake.
Ako se vozilom ne obavlja javni prijevoz, na vozilu se
mora postaviti odgovarajuća oznaka (pokusna vožnja i
slično).
Oblik, boja i veličina brojeva i slova, grafičkih i tekstualnih
prikaza u vozilu i na vozilu, te boja vozila moraju biti
izvedeni tako da su vidljivi, razumljivi i prepoznatljivi
putnicima.
Članak 17.
Vozilo mora na prednjoj i na desnoj bočnoj strani imati
oznaku relacije vožnje ili odredišta i broja linije, a na
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stražnjoj strani oznaku broja linije.
Relacija vožnje vozila označava se nazivom početnog i
krajnjeg stajališta.
Oznake iz stavka 1. ovoga članka mogu biti izvedene u
obliku natpisnih ploča, pokretnih traka ili predočnika
(displeja) te zvučne najave.
Članak 18.
Stilizirani grb Grada Zagreba, naziv ili znak tvrtke te
sjedište prijevoznika mora biti istaknuto na vanjskim
bočnim stranama vozila.
Garažni broj vozila mora se istaknuti na svim stranama
vozila.
Znakovi obavijesti i natpisi na vozilima (ULAZ, IZLAZ,
IZLAZ ZA NUŽDU) moraju biti na hrvatskom jeziku,
a uz hrvatski mogu biti i na engleskom jeziku te mogu
biti označeni i međunarodno prepoznatljivim simbolima s
vanjske i unutarnje strane vozila, a označavanje određuje
prijevoznik.
Mjesta namijenjena za osobe s invaliditetom moraju biti
posebno označena.
Članak 19.
Vozila moraju biti u ispravnom stanju i prije dnevnog
upućivanja u promet očišćena i prozračena.
Prijevoznik je dužan vozilo isključiti iz prometa ako se
tijekom vožnje prostor vozila onečisti u tolikoj mjeri da
nije moguće nastaviti prijevoz putnika.
Ako tri dana uzastopno vanjska temperatura padne ispod
5°C, vozila moraju biti zagrijana.
II.4. PROMETNO OSOBLJE
Članak 20.
Vozač je dužan zaustaviti vozilo na svim stajalištima svoje
linije, a ulaženje i izlaženje putnika je dopušteno samo na
stajalištu dok vozilo stoji, osim u slučaju većih zastoja.
Iznimno, vozač autobusa nije dužan vozilo zaustaviti na
svim stajalištima svoje linije ako u vozilu nema putnika
koji žele izaći i na stajalištu nema putnika.
Vozaču je zabranjeno kretanje i vožnja vozila s otvorenim
vratima.
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Izgled službene odjeće određuje prijevoznik.
II.5. OBVEZE PUTNIKA
Članak 23.
Svi putnici ulaze na prednja vrata u vozilo.
Putnik je dužan za vrijeme vožnje imati valjanu voznu
kartu, te ju predočitiprilikom ulaska u vozilo.
Na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika ili vozača putnik
je dužan predočiti valjanu voznu kartu radi kontrole.
Putnik koji radi kontrole ne predoči valjanu voznu kartu
ne može ući u vozilo, a vozač ne može krenuti sa stajališta
dok isti nije napustio vozilo.
Ako putnik odbije napustiti vozilo , ovlaštena osoba
prijevoznika ili vozač može zatražiti pomoć policijske
uprave.
Ako ovlaštena osoba prijevoznika zatekne putnika
bez važeće vozne karte prijevoznik je dužan podnijeti
izvješće o počinjenom prekršaju nadležnom komunalnom
redarstvu.
Ako putnik odbije dati podatke o svojem identitetu,
ovlaštena osoba prijevoznika može zatražiti pomoć
policijske uprave.
Članak 24.
Putnik u vozilu smije zauzeti samo jedno sjedalo.
Osobe s invaliditetom, trudnice, osobe s malom djecom te
starije i nemoćne osobe imaju prednost pri ulasku u vozilo
i prilikom zauzimanja mjesta za sjedenje.
Članak 25.
U vozila ne smiju ulaziti osobe koje bi svojim ponašanjem,
prtljagom ili stvarima koje unesu u vozilo mogle ugroziti
sigurnost putnika te osobe mlađe od šest godina bez
pratnje odrasle osobe.

Članak 21.
Vozač je za vrijeme prijevoza dužan uljudno se odnositi
prema putnicima.
Za vrijeme vožnje vozač ne smije razgovarati s putnicima.
Prijevoznik je dužan obavijestiti putnike o promjeni
relacije ili odredišta kretanja vozila.

Članak 26.
Putnik može u vozilo unijeti ručnu prtljagu, dječja kolica,
invalidska kolica, sportsku opremu (skije, pribor za
ribolov i slično) i drugu prtljagu koja svojim dimenzijama
i svojstvima ne ugrožava sigurnost putnika.
Ručnu prtljagu potrebno je smjestiti tako da zauzima što
manje prostora u vozilu, da ne ometa niti da na bilo koji
način ne ugrožava ostale putnike.
Ručna prtljaga koja se unosi u vozilo ne smije biti
dimenzija većih od 80 x 50 x 40 cm ili teža od 30 kg.
Putnik je dužan voditi brigu o svojoj prtljazi.
S predmetima nađenim u vozilu prijevoznik je dužan
postupati sukladno posebnim propisima.

Članak 22.
Prometno osoblje dužno je za vrijeme obavljanja službe
nositi službenu odjeću.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, službenu odjeću ne
moraju nositi kontrolori voznih karata po ovlaštenju
prijevoznika (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba
prijevoznika).

Članak 27.
Zabranjeno je u vozilo unositi predmete koji mogu
ozlijediti, ugroziti život, zdravlje i imovinu putnika i
prometnog osoblja.
Iznimno, od stavka 1. ovoga članka, pripadnicima policije,
hrvatske vojske i zaštitarima koji imaju ovlast za nošenje
osobnog oružja kad su na službenom zadatku dopušteno
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je unošenje osobnog oružja u vozilo javnog prijevoza
sukladno posebnim propisima.
Članak 28.
Putnicima je zabranjeno:
- unositi u vozilo prtljagu, stvari i životinje suprotno
odredbama ove odluke;
- ometati prometno osoblje u obavljanju službe;
- uznemiravati ostale putnike;
- bacati otpatke i oštećivati vozilo i njegove oznake;
- konzumirati hranu, alkohol i pušiti u vozilu;
- ometati naplatu i kontrolu vozne karte, ulaženje i
izlaženje iz vozila i smještaj putnika u vozilo;
- ulaziti u vozilo kad vozač u vozilu objavi da vozilo ne
prima putnike ili da je već popunjeno;
- onemogućavati otvaranje i zatvaranje vrata kao i nasilno
otvarati vrata na vozilu;
- ulaziti i izlaziti iz vozila u pokretu, pridržavati se za
vozilo ili voziti na vanjskom dijelu vozila.
Prometno osoblje će od putnika koji postupa suprotno
stavku l. ovoga članka zatražiti da napusti vozilo.
Članak 29.
Slijepe osobe imaju pravo u vozilo uvesti psa vodiča,
osobe u invalidskim kolicima rehabilitacijskog psa, djeca
s teškoćama u razvoju uz pratnju roditelja i terapijskog
psa, a treneri pasa pse u školovanju.
Psi iz stavka 1. ovoga članka moraju nositi službenu ormu.
Članak 30.
Prijevoz kućnih ljubimaca u vozilima javnog prijevoza
nije dozvoljen.
Iznimno je dozvoljeno prevoženje kućnih ljubimaca u
vozilima javnog prijevoza u specijalno namijenjenim
kutijama za transport, te prijevoz pasa iz članka 32. ove
Odluke.
Članak 31.
Putnik iz članka 29. i 30. ove odluke dužan je:
- ulaziti na prednja vrata (uz vozača) i zadržavati se na
prednjem dijelu vozila;
- nositi pribor za čišćenje fekalija;
- očistiti površinu u vozilu koju njegov kućni ljubimac
onečisti.
III. CIJENA PRIJEVOZA
Članak 32.
Cijena prijevoza utvrđuje se tarifom.
Tarifu određuje prijevoznik uz gradonačelnikovu
suglasnost.
Obavijest o tarifi mora biti unaprijed objavljena i dostupna
korisnicima javnog prijevoza.
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IV. NADZOR
Članak 33.
Nadzor nad primjenom ove odluke obavlja komunalno
redarstvo.
U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:
- rješenjem narediti prijevozniku postupanje sukladno
odredbama ove odluke;
- naplatiti kaznu sukladno članku 34. stavku 3.
- izdati obavezni prekršajni nalog.
Protiv maloljetnih počinitelja prekršaja komunalni redar
podnosi optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog
postupka.
V. NOVČANE KAZNE
Članak 34.
Novčanom kaznom od 600,00 do 2.000,00 kuna, kaznit će
se za prekršaj prijevoznik - pravna osoba ako:
1. se ne pridržava ovjerenog voznog reda (članak 8. stavak
2. ove Odluke);
2. postupa suprotno članku 11. ove Odluke;
3. ne postavlja i ne održava prometne informacije na
predviđenom mjestu na stajalištu (članak 14. stavak 3. ove
Odluke);
4. bez odgode ne obavijesti Jedinstveni upravni odjel
Općine Bistra o uočenim nedostacima na stajalištima i
stajališnoj opremi (članak 15. ove Odluke);
5. vozilo nije označeno sukladno člancima 16., 17. i 18.
ove Odluke;
6. obavlja prijevoz neispravnim ili neočišćenim i
neprozračenim vozilom (članak 19. stavak 1. ove Odluke);
7. ne postupa sukladno članku 20. stavcima 1. i 3. ove
Odluke;
8. postupa suprotno članku 21. ove Odluke;
9. prometno osoblje za vrijeme obavljanja službe ne nosi
službenu odjeću (članak 22. stavak 1. ove Odluke).
Novčanom kaznom od 300,00 do 1.000,00 kuna kaznit će
se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj
iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 35.
Novčanom kaznom od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj
putnik ako:
1. na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika ne predoči
valjanu voznu kartu radi kontrole (članak 23. stavak 3.
ove Odluke);
2. postupa suprotno člancima 28. i 31. ove Odluke.
Za svaki slijedeći prekršaj kazna se uvećava za 100,00
kuna.
Počinitelju prekršaja iz stavka 1. točke 1. ovoga članka,
komunalni redari na temelju vjerodostojne dokumentacije
(izvješća prijevoznika) izdat će potvrdu o počinjenom
prekršaju u visini polovice propisanog minimuma novčane
kazne, odnosno 250,00 kuna, s rokom plaćanja od 8 dana.
Ako počinitelj prekršaja plati izrečenu novčanu kaznu,
neće se voditi prekršajni postupak.
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Ako počinitelj prekršaja ne plati izrečenu kaznu, izdat
će se obvezni prekršajni nalog s troškovima prekršajnog
postupka, s rokom plaćanja od 8 dana.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinski načelnik

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 36.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave
u Službenom glasniku Općine Bistra.

KLASA: 053-01/13-01/49
URBROJ: 238/02-02-13-02
Bistra, 30.09.2013.
Temeljem odredbi čl. 47. Statuta Općine Bistra
(Službeni glasnik Općine Bistra br.1/13) Općinski načelnik
Općine Bistra donosi
9

Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš

ODLUKU
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/13-01/56
URBROJ: 238/02-01-13-01
Bistra, 14.11.2013.
Na temelju članka 19. Odluke o javnim priznanjima
(Sl.glasnik Općine Bistra br. 17/02), Općinsko vijeće
Općine Bistra je na 3. sjednici održanoj 14. studenog
2013. godine donijelo
8

Članak 1.
Odobrava se isplata Udruzi dragovoljaca i veterana
Domovinskog rata RH iz Proračuna općine Bistra za 2013.
godinu u iznosu 1.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva u svrhu navedenu u čl. 1. ove Odluke biti će
osigurana u Proračunu Općine Bistra na poziciji R116, te
će se isplatiti na žiro račun.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u Službenom glasniku Općine Bistra.

ODLUKU
O DODJELI NAGRADE OPĆINE BISTRA ZA
ŽIVOTNO DJELO
Članak 1.
U znak priznanja dodjeljuje se nagrada Općine Bistra za
životno djelo
Gosp. Marijanu Špoljaru – za izniman doprinos i
dugogodišnji rad u oblasti društveno – političkog života
Općine Bistra.
Članak 2.
Dodijeljena nagrada će se uručiti na svečanoj sjednici
Općinskog vijeća povodom proslave Dana Općine Bistra,
06. prosinca 2013. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u Službenom glasniku Općine Bistra.
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš

Općinski načelnik
Krešimir Gulić
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinski načelnik
KLASA: 022-01/13-01/51
URBROJ: 238/02-02-13-01
Bistra, 01.10.2013.
10 Temeljem odredbi članka 11. Odluke o socijalnoj skrbi
Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra br.1/12)
Općinski načelnik Općine Bistra donosi

ODLUKU
Članak 1.
Odobrava se jednokratna financijska pomoć Eršek Zori, iz
Oborova Bistranskog, Eršekova 5, a u svrhu podmirenja
osnovnih životnih potreba u iznosu od 1.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva u svrhu navedenu u čl. 1 ove Odluke osigurana
su u Proračunu Općine Bistra za 2013. godinu na poziciji
R 112.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u Službenom glasniku Općine Bistra.
Općinski načelnik
Krešimir Gulić
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinski načelnik
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinski načelnik
KLASA: 053-01/13-01/66
URBROJ: 238/02-02-13-02
Bistra, 03.10.2013.
Temeljem odredbi čl. 47. Statuta Općine Bistra
(Službeni glasnik Općine Bistra br.1/13) Općinski načelnik
Općine Bistra donosi
12

KLASA: 053-01/13-01/53
URBROJ: 238/02-02-13-03
Bistra, 09.10.2013.

ODLUKU

Temeljem odredbi 47. Statuta Općine Bistra (Službeni
glasnik Općine Bistra br.1/13) Općinski načelnik Općine
Bistra donosi
11

ODLUKU
Članak 1.
Odobrava se isplata Obrtničkoj komori Zagreb, Udruženju
obrtnika Zaprešić iz Proračuna općine Bistra za 2013.
godinu u iznosu 20.000,00 kuna za sufinanciranje 15.
Sajma gospodarstva.

Članak 1.
Odobrava se isplata Udruzi kuhara bistranskog kraja
Proračuna općine Bistra za 2013. godinu u iznosu 5.000,00
kuna.
Članak 2.
Sredstva u svrhu navedenu u čl. 1. ove Odluke biti će
osigurana u Proračunu Općine Bistra na poziciji R116, te
će se isplatiti na žiro račun.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u Službenom glasniku Općine Bistra.

Članak 2.
Sredstva u svrhu navedenu u čl. 1. ove Odluke biti će
osigurana u Proračunu Općine Bistra na poziciji R179, te
će se isplatiti na žiro račun.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u Službenom glasniku Općine Bistra.
Općinski načelnik
Krešimir Gulić

Općinski načelnik
Krešimir Gulić
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinski načelnik
KLASA: 053-01/13-01/68
URBROJ: 238/02-02-13-02
Bistra, 09.10.2013.
Temeljem odredbi 47. Statuta Općine Bistra (Službeni
glasnik Općine Bistra br.1/13) Općinski načelnik Općine
Bistra donosi
13

ODLUKU
Članak 1.
Odobrava se isplata Hrvatskoj udruzi djelatnika hitne
medicinske pomoći iz Proračuna općine Bistra za 2013.
godinu u iznosu 1.000,00 kuna za sufinanciranje edukacije
i osposobljavanja.
Članak 2.
Sredstva u svrhu navedenu u čl. 1. ove Odluke biti će
osigurana u Proračunu Općine Bistra na poziciji R116, te
će se isplatiti na žiro račun.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u Službenom glasniku Općine Bistra.
Općinski načelnik
Krešimir Gulić
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinski načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinski načelnik
KLASA: 053-01/13-01/45
URBROJ: 238/02-02-13-02
Bistra, 20.08.2013.
Temeljem odredbi čl. 47. Statuta Općine Bistra
(Službeni glasnik Općine Bistra br.1/13) Općinski načelnik
Općine Bistra donosi
15

KLASA: 053-01/13-01/70
URBROJ: 238/02-02-13-02
Bistra, 18.10.2013.

ODLUKU

Temeljem odredbi čl. 47. Statuta Općine Bistra
(Službeni glasnik Općine Bistra br.1/13) Općinski načelnik
Općine Bistra donosi
14

ODLUKU
Članak 1.
Odobrava se isplata Udruzi kuhara bistranskog kraja
Proračuna općine Bistra za 2013. godinu u iznosu 2.000,00
kuna.
Članak 2.
Sredstva u svrhu navedenu u čl. 1. ove Odluke biti će
osigurana u Proračunu Općine Bistra na poziciji R116, te
će se isplatiti na žiro račun.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u Službenom glasniku Općine Bistra.
Općinski načelnik
Krešimir Gulić
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Članak 1.
Odobrava se isplata Udruzi roditelja poginulih branitelja
Domovinskog rata Zaprešić iz Proračuna općine Bistra za
2013. godinu u iznosu 3.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva u svrhu navedenu u čl. 1. ove Odluke biti će
osigurana u Proračunu Općine Bistra na poziciji R116, te
će se isplatiti na žiro račun.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u Službenom glasniku Općine Bistra.
Općinski načelnik
Krešimir Gulić
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POVELJU OPĆINE BISTRA
1. MIRKU FIOLIĆU
Za vrhunske rezultate u hrvačkom športu, sponzorstvo i
pomoć kod osnivanja škole hrvanja u Bistri

KLASA: 053-01/13-01/77
URBROJ: 238/02-02-13-02
Bistra, 07.11.2013.

PLAKETU OPĆINE BISTRA

Temeljem odredbi čl. 47. Statuta Općine Bistra
(Službeni glasnik Općine Bistra br.1/13) Općinski načelnik
Općine Bistra donosi
16

ODLUKU
Članak 1.
Odobrava se isplata Šahovskom klubu Ban Jelačić
Zaprešić iz Proračuna općine Bistra za 2013. godinu u
iznosu 2.000,00 kuna za rad članova kluba u 2013. godini
s područja Općine Bistra.
Članak 2.
Sredstva u svrhu navedenu u čl. 1. ove Odluke biti će
osigurana u Proračunu Općine Bistra na poziciji R103, te
će se isplatiti na žiro račun kluba.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u Službenom glasniku Općine Bistra.
Općinski načelnik
Krešimir Gulić

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinski načelnik
KLASA: 022-01/13-01/57
URBROJ: 238/02-02-13-01
Bistra, 14.11.2013.
Na temelju članka 19. Odluke o javnim priznanjima
Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra br. 17/02)
Općinski načelnik Općine Bistra donosi
17

ZAKLJUČAK
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA ZA 2013.
GODINU
Članak 1.
U znak javnog priznanja za uspjehe u poslovanju,
postignute rezultate u radu, donatorstvo i doprinos razvoju
i promidžbi Općine, Općinski načelnik dodjeljuje:

1. TAMBURAŠKOM SASTAVU „SUSEDI“
Za kontinuitet bavljenja tamburaškom glazbom i doprinos
organiziranju priredbi i manifestacija na području Općine
Bistra
2. MALONOGOMETNOM KLUBU GORBI
Za 25 godina postojanja, promicanje športa i društveno
korisnog rada te aktivno sudjelovanje u životu zajednice
3. ŽENSKOM RUKOMETNOM KLUBU BISTRA
Za promicanje športskog duha među mladima i doprinos
razvoju ženskog rukometa na lokalnoj razini
4. UDRUZI VINOGRADARA, PODRUMARA I
LJUBITELJA DOBROG VINA „SVETI NIKOLA
– BISTRA“
Za doprinos razvoju vinogradarstva i promicanje
tradicionalnih vinogradarskih običaja bistranskog kraja
MEDALJU OPĆINE BISTRA
1. ANDRIJI MIKULJANU
Za osvajanje titule seniorskog prvaka Hrvatske za 2013.
godinu u malokalibarskoj pušci
2. DRAGUTINU PEČNJAKU
Za uspješnu športsku karijeru i osvojeno mjesto viceprvaka
Europe u elektroničkom pikadu
3. DOMAGOJU ERŠEKU
za promicanje planinarstva u Bistri usponom na Mont
Blanc – najviši vrh središnje Europe
4. LUKI PRIHISTALU
Za osvojeno 1. mjesto na Prvenstvu Hrvatske u hrvanju
grčko-rimskim i slobodnim načinom
5. MARKU MINKOVIĆU
Za osvojeno 1. mjesto na Prvenstvu Hrvatske u hrvanju
slobodnim načinom i 2. mjesto grčko-rimskim načinom
6. KRISTIJANU MINKOVIĆU
Za osvojeno 2. mjesto na Prvenstvu Hrvatske u hrvanju
slobodnim načinom (kadeti)
7. DORI ŠČAPEC
Za vrhunske rezultate na taekwondo natjecanjima u 2013.
godini
ZAHVALNICU
1. ANI KUFNER
Za novčanu donaciju Općini Bistra u iznosu od 10.000,oo
EURA
2. ŠIMUNU ČAGLJU
Za organizaciju humanitarnih akcija na području Općine
Bistra
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3. STJEPANU DRVIŠU
Za doprinos radu Općinskog vijeća Općine Bistra u
razdoblju od 2009. do 2013. godine
4. EDUARDU KOVAČEVIĆU
Za doprinos radu Općinskog vijeća Općine Bistra u
razdoblju od 2009. do 2013. godine
5. PETRU BELUŠIĆU
Za doprinos radu Općinskog vijeća Općine Bistra u
razdoblju od 2009. do 2013. godine
6. IVANU MEDVIDOVIĆU
Za doprinos radu Općinskog vijeća Općine Bistra u
razdoblju od 2009. do 2013. godine
7. IVANU GRGURIĆU
Za doprinos radu Općinskog vijeća Općine Bistra u
razdoblju od 2009. do 2013. godine
8. MLADENU ŠTEFANCU
Za doprinos radu Općinskog vijeća Općine Bistra u
razdoblju od 2009. do 2013. godine
9. MAJI JEDVAJ
Za doprinos radu Općinskog vijeća Općine Bistra u
razdoblju od 2009. do 2013. godine
10. KRISTIJANU PISMARU
Za doprinos radu Općinskog vijeća Općine Bistra u
razdoblju od 2009. do 2013. godine
11. DRAGUTINU ŽILJAKU
Za doprinos radu Općinskog vijeća Općine Bistra u
razdoblju od 2009. do 2013. godine
12. ZDRAVKU BREZAKU
Za doprinos radu Općinskog vijeća Općine Bistra u
razdoblju od 2009. do 2013. Godine
13. RADOSLAVU ERŠEKU
Za pruženu pomoć i potporu zimskoj službi
14. GORANU ERŠEKU
Za pruženu pomoć i potporu zimskoj službi
15. TOMISLAVU FILIPČIĆU vlasniku obrta
FIL-KOP
Za pruženu pomoć i potporu zimskoj službi
16. UDRUZI BISTRAJNSKI POTEPUHI
Za aktivan doprinos kulturnom životu zajednice te
njegovanje i promicanje običajnih vrijednosti bistranskog
kraja
Članak 2.
Dodijeljena javna priznanja uručit će se nagrađenima na
svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu Dana Općine
Bistra koja će se održati 06.12.2013. godine.
Članak 3.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u Službenom glasniku Općine Bistra.
Općinski načelnik
Krešimir Gulić
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