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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/14-01/53
URBROJ: 238/02-01-14-01
BISTRA, 27.11.2014.
Na temelju članka 37. st. 3. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju («Narodne novine», br. 10/97,
107/07, 94/13), članka 38. st. 2. Zakona o ustanovama
(Narodne novine 76/32, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 32.
točke 20. Statuta Općine Bistra («Službeni glasnik Općine
Bistra», br. 1/13) Općinsko vijeće Općine Bistra je na
sjednici održanoj dana 27.11.2014. godine donijelo
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Uputa o pravnom lijeku
Nezadovoljni kandidat ima pravo pregledati natječajnu
dokumentaciju u Dječjem vrtiću Kapljica i u roku od
30 dana od dana primitka ove Odluke tužbom pokrenuti
upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš

1

ODLUKU
O IMENOVANJU RAVNATELJICE
DJEČJEG VRTIĆA KAPLJICA
1. CARMEN-ANKICA LJUBIĆ, VŠS, odgajatelj
predškolske djece, s položenim stručnim ispitom za
odgajatelja, imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića
Kapljica.
2. Ravnateljica se imenuje na vrijeme od četiri godine,
počevši od dana stupanja na snagu ove odluke.
3. Ova odluka je konačna.
4. Ovaj akt stupa na snagu 8 dana od dana objave u
Službenom glasniku Općine Bistra.
Obrazloženje
Sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju
i Statuta Općine Bistra te Odluke o osnivanju Dječjeg
vrtića Kapljica upravno vijeće dječjeg vrtića, raspisalo
je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice, koji je
objavljen u „Novom listu« dana 28. rujna 2014. godine
sukladno članku 37. Zakona o predškolskom odgoju.
Na predmetni natječaj javila se samo jedna kandidatkinja
i to Carmen-Ankica Ljubić, v.d. ravnateljica Dječjeg
vrtića Kapljica, koja ispunjava uvjete za ravnatelja/cu
predviđene Zakonom o predškolskom odgoju, te uvjete iz
raspisanog natječaja.
Kandidatkinja ima višu stručnu spremu stečenu propisima
koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i ima više
od (potrebnih) pet godina radnog iskustva u djelatnosti
predškolskog odgoja, te položen stručni ispit za odgajatelja.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kapljica na sjednici
održanoj 22.10.2014. godine donijelo je prijedlog Odluke
za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Kapljica temeljem
raspisanog javnog natječaja KLASA: 601-04/14-04/37,
URBROJ: 238/02-124-14-37 kojim se Carmen-Ankica
Ljubić predlaže imenovati ravnateljicom Dječjeg vrtića
Kapljica
Stoga je odlučeno kao u izreci ove Odluke.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/14-01/54
URBROJ: 238/02-01-14-01
Bistra, 27.11.2014.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Bistra (Službeni
glasnik Općine Bistra br. 1/13) Općinsko vijeće Općine
Bistra na 11. sjednici održanoj dana 27.11.2014. godine
donosi
2

O D L U K U
O PONIŠTENJU ODLUKE O IMENOVANJU
VRŠITELJA DUŽNOSTI RAVNATELJA
OPĆINSKE KNJIŽNICE BISTRA
Članak 1.
Poništava se Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti
ravnatelja Općinske knjižnice Bistra KLASA: 021-01/1401/45, URBROJ: 238/02-01-14-01, od dana 25.09.2014.
u cijelosti.
Članak 2.
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
OPĆINA BISTRA
Općinsko vijeće
KLASA:021-01/14-01/55
URBROJ:238/02-01-14-01
BISTRA, 27.11.2014.
Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13) i članka 32. Statuta Općine Bistra Općinsko vijeće
Općine Bistra na svojoj sjednici održanoj dana 27.11.2014.
donosi
3

ODLUKU
O KOMUNALNOJ NAKNADI
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II. NASELJA U KOJIMA SE PLAĆA KOMUNALNA
NAKNADA
Članak 4.
Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz članka 5.
ove Odluke, koje se nalaze unutar građevinskog područja
naselja, kao i za stambeni i poslovni prostor izvan
građevinskog područja naselja na kojem se najmanje
obavljaju komunalne djelatnosti, održavanje javnih
površina, održavanje nerazvrstanih cesta i javna rasvjeta
i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom,
objektima za opskrbu električnom energijom i vodom,
prema mjesnim prilikama.
Na području Općine Bistra, komunalna naknada plaća se
u sljedećim naseljima: Gornja Bistra, Oborovo Bistransko,
Poljanica Bistranska, Donja Bistra, Bukovje Bistransko i
Novaki Bistranski.
III. OBVEZNICI
NAKNADE

PLAĆANJA

KOMUNALNE

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se naselja Općine Bistra u
kojima se naplaćuje komunalna naknada, područja zona
u Općini Bistra, koeficijenti namjene za poslovni prostor
i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja
poslovne djelatnosti, nekretnine važne za Općinu Bistra
koje se djelomično ili potpuno oslobađaju od plaćanja
komunalne naknade, obveznici plaćanja komunalne
naknade, visina komunalne naknade, uvjeti i razlozi
zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti
privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade i
drugi odnosi s tim u svezi.
Članak 2.
Komunalna je naknada prihod proračuna Općine Bistra.
Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju
obavljanja ovih komunalnih djelatnosti:
1. odvodnja atmosferskih voda,
2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje
javnih površina,
3. održavanje javnih površina,
4. održavanje nerazvrstanih cesta (ljetno i zimsko),
5. održavanje groblja,
6. javna rasvjeta.
Članak 3.
Općinsko vijeće Općine Bistra za svaku kalendarsku
godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima
financiranja donosi program održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 2. ove Odluke.
Načelnik Općine Bistra dužan je do kraja ožujka svake
godine Općinskom vijeću Općine
podnijeti izvješće o izvršenju programa iz stavka 1. ovog
članka, za prethodnu kalendarsku godinu.
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Članak 5.
Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:
• stambenog prostora,
• poslovnog prostora,
• garažnog prostora,
• građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja
poslovne djelatnosti,
• neizgrađenog građevinskog zemljišta.
Građevinskim zemljištem smatra se ono zemljište koje
se nalazi unutar granice građevinskog područja naselja, a
na kojemu se u skladu s prostornim planom, mogu graditi
građevine za stambene, poslovne, športske ili druge
namjene. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra
se zemljište iz prethodnoga stavka ovog članka, na kojemu
nije izgrađena nikakva građevina, ili na kojemu postoji
privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebno
odobrenje za gradnju.
Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i
zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine.
Obveznik plaćanja komunalne naknade (fizička ili pravna
osoba) dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka
obveze ili promjene osobe obveznika, pismenim putem
isto prijaviti Upravnom odjelu.
U slučaju iz prethodnog stavka novom vlasniku ili
korisniku izdaje se novo rješenje o obvezi plaćanja
komunalne naknade.
Članak 6.
Komunalna naknada ne plaća se za nekretnine:
1. koje se upotrebljavaju za djelatnost javnoga predškolskoga i osnovnoga obrazovanja;
2. koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i socijalne
skrbi u vlasništvu države i županije;
3. koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih službi;
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4. koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti;
5. za građevna zemljišta na kojima su spomen obilježja,
spomen područja i masovne grobnice;
6. zgrade i zemljište kojeg je vlasnik Općina Bistra, ili
se djelatnost većinskim dijelom financira iz općinskog
proračuna;
7. javno prometne i javno zelene površine;
8. zemljišta na kojima se nalaze komunalni objekti i uređaji komunalnih poduzeća za vodoopskrbu i odvodnju, za održavanje komunalija zajedničke potrošnje,
osim uredskih
9. gospodarske zgrade poljodjelaca sa dvorištem,
10. šumsko zemljište.
Izuzetno iz stavka 1. ovog članka, komunalna naknada se
plaća za prostorije i zemljište ukoliko ih vlasnici daju u
najam, podnajam, podzakup ili na privremeno korištenje.
IV.
ODREĐIVANJE
NAKNADE

VISINE

KOMUNALNE

Članak 7.
Obveza plaćanja komunalne naknade utvrđuje se
rješenjem.
Ako se na osnovi odluke Općinskog vijeća Općine Bistra
mijenja visina vrijednosti boda, izdaje se novo rješenje.
Članak 8.
Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se visina
komunalne naknade po m2 obračunske površine,
obračunska površina i mjesečni iznos komunalne naknade,
osim za nekretnine iz članka 15. točke 7. ove Odluke.
Članak 9.
Visina komunalne naknade određuje se ovisno o:
• vrsti nekretnine iz članka 5. ove Odluke.
• lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi
nekretnina
Članak 10.
Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za
stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne
površine, koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o
uvjetima i mjerilima za Utvrđivanje zaštićene najamnine
(„Narodne novine“ br. 40/97.), a za građevno zemljište po
jedinici stvarne površine.
Članak 11.
Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine
nekretnine utvrđuje se množenjem:
1. vrijednosti obračunske jedinice-boda (B), određene u
kunama po m2 (u daljnjem tekstu: vrijednost boda),
2. koeficijenta zone (Kz),
3. koeficijenta namjene (Kn).
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Članak 12.
Vrijednost boda (B) određuje odlukom Općinsko vijeće
Općine Bistra do kraja studenoga tekuće godine za
sljedeću kalendarsku godinu, nakon donošenja Odluke o
komunalnoj naknadi.
Vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka jednaka je
mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne
površine stambenoga prostora u prvoj zoni Općine Bistra.
Ako Općinsko vijeće Općine Bistra ne odredi vrijednost
boda iz stavka 1. ovoga članka najkasnije do kraja
studenoga tekuće godine, za obračun komunalne naknade
u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne
mijenja.
Ako Općinsko vijeće Općine Bistra do kraja studenoga
tekuće godine donese odluku kojom se mijenja važeća
vrijednost boda, obveznicima plaćanja komunalne
naknade izdaju se nova rješenja.
Članak 13.
Cijelo područje Općine Bistra predstavlja jednu zonu.
Koeficijent zone (Kz) područja Općine Bistra iznosi 1,00.
V. KOEFICIJENTI NAMJENE NEKRETNINA
Članak 14.
Koeficijent namjene ( Kn ) ovisi o vrsti nekretnine za koju
se prema ovoj Odluci plaća komunalna naknada i iznosi
za:
-

stambeni prostor

koeficijent 1,00

-

garažni prostor

koeficijent 1,00

-

neizgrađeno građevinsko
zemljište

koeficijent 0,05

Članak 15.
Koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor ovisi o vrsti
djelatnosti za koju se poslovni prostor koristi i iznosi za:
-

poslovni prostor koji koriste
neprofitne organizacije

koeficijent
1,00

-

poslovni prostor za proizvodne
djelatnosti, zatvorena skladišta i
pomoćni prostori

koeficijent
1,50

-

poslovni prostor za poljoprivrednu djelatnost (farma muznih krava, farma kokoši nesilica i slično)

koeficijent
1,00

-

poslovni prostor koji se koristi za
obavljanje poslovne djelatnosti
(ugostiteljske, bankarske, turističke, osiguravajuća društva,
veterinarske djelatnosti, zdravstvene djelatnosti, zlatarske,
cvjećarnice, slastičarnice, zatvorena skladišta i pomoćni prostori)

koeficijent
2,00
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-

poslovni prostor koji se koristi za
obavljanje poslovne djelatnosti
(trgovačke, mehaničarske, video
klubovi, vulkanizerske, zatvorena skladišta i pomoćni prostori) i
drugih djelatnosti koje nisu izričito navedene
poslovni prostor za uslužne djelatnosti (kao frizeri postolari, urari i slično te zatvorena skladišta i
pomoćne prostorije) i ostalo

Službeni glasnik Općine Bistra

koeficijent
2,00

koeficijent
2,00

-

hoteli

1,50%
godišnjeg
prihoda
prethodne
godine

-

građevno zemljište koje služi u
svrhu obavljanja poslovne djelatnosti , otvorena skladišta i manipulativni prostori - parkirališta

10%
pripadajućeg
koeficijenta

Za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu
obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna
djelatnost na obavlja duže od 6 mjeseci u kalendarskoj
godini, koeficijent namjene se umanjuje za 50%, ali pri
tome ne može biti manji od namjene za stambeni prostor,
odnosno koeficijenta za neizgrađeno građevno zemljište.
VI. NAČIN OBRAČUNA
Članak 16.
Komunalna naknada plaća se mjesečno, najkasnije do
20-og u mjesecu za protekli mjesec.
Obveznik koji ne plati komunalnu naknadu u roku
dospijeća, plaća i zateznu kamatu utvrđenu zakonom.
Članak 17.
Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje prvog dana
od početka stjecanja vlasništva ili korištenja stambenog,
poslovnog, garažnog prostora, ili građevnog zemljišta.
VII. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJAKOMUNALNE
NAKNADE
Članak 18.
Na zahtjev vlasnika ili korisnika nekretnine, odnosno
po službenoj dužnosti, mogu se privremeno osloboditi
plaćanja komunalne naknade vlasnicima i korisnicima
poslovnih i stambenih prostora te proizvodnih pogona,
koji pretrpe materijalnu štetu većih razmjera uslijed
požara, elementarnih nepogoda (tuče, poplave, snijega).
Zahtjev za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade
podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bistra,
koje o zahtjevu odlučuje rješenjem.
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U proračunu Općine Bistra za sljedeću godinu osigurat
će se sredstva za namirenje ukupnog iznosa oslobađanja
plaćanja komunalne naknade tokom tekuće godine.
Članak 19.
Načelnik Općine Bistra, može na pismeni prijedlog,
dužniku odgoditi naplatu dospjelog duga ili odobriti naplatu
duga u više obroka, ako naplata predstavlja neprimjereno
opterećenje dužnika, ili mu se naplatom cijelog iznosa
odjednom nanosi neprimjerena gospodarska šteta.
Članak 20.
Iznimno, ako se naplata duga ne može izvršiti ni u
postupku ovrhe, stečaja ili ako obveznik nakon otvaranja
stečajnog postupka ne obavlja poslovnu djelatnost, dug se
može otpisati i kao nenaplativ.
Obveze pravne osobe za plaćanje komunalne naknade
nastale do dana otvaranja stečajnog postupka zajedno sa
zakonskim zateznim kamatama prijavljuju se nadležnom
trgovačkom sudu.
Ako bi se izvršenjem naplate duga dovelo u pitanje nužne
životne potrebe dužnika ili članova njegova kućanstva,
dug se može, na zahtjev dužnika, iznimno otpisati u
cijelosti ili djelomice.
O potpunom ili djelomičnom otpisu duga odlučuje
načelnik Općine Bistra.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Općine
Bistra 4/08, 7/11).
Danom početka primjene ove Odluke sva postojeća
rješenja o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade
stavljaju se van snage i prestaju važiti.
Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
Službenim novinama Općine Bistra, a primjenjuje se od
01.01.2015. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš

godina XIX
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinsko vijeće

KLASA: 021-01/14-01/56
UR.BR.: 238/02-01-14-01
Bistra, 27.11.2014.

KLASA: 021-01/14-01/57
URBROJ: 238/02-01-14-01
BISTRA, 27.11.2014.

Temeljem članaka 25. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03, 84/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13) i članka 32. Statuta
Općine Bistra Službeni glasnik Općine Bistra br. 1/13),
Općinsko vijeće Općine Bistra, na 11. sjednici održanoj
dana 27.11.2014. godine, donijelo je

Na temelju članka 32. Statuta Općine Bistra («Službeni
glasnik Općine Bistra», br. 1/13) Općinsko vijeće Općine
Bistra je na sjednici održanoj dana 27.11.2014. godine
donijelo

4

ODLUKU
O VRIJEDNOSTI BODA (B) ZA OBRAČUN
KOMUNALNE NAKNADE
Članak 1.
Vrijednost boda za obračun komunalne naknade utvrđuje
se u iznosu od 0,50 kn/m2.
Članak 2.
Vrijednost boda iz članka 1. ove Odluke jednaka je
mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne
površine stambenog prostora na području Općine Bistra.

5

ODLUKU
Članak 1.
Fizičke i pravne osobe ne mogu ostvariti subvenciju
iz Proračuna Općine Bistra, ako nisu podmirile sva
dugovanja Općini Bistra.
Članak 2.
Dugovanjem se smatra svaka obveza korisnika vezanog
uz prebivalište fizičke odnosno sjedište fizičke i pravne
osobe prema Općini Bistra.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
Službenom glasniku Općine Bistra.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u Službenom glasniku Općine Bistra, stupanjem na snagu
ove odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda
(Službeni glasnik Općine Bistra br. 16/02).
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš

Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/14-01/58
URBROJ: 238/02-01-14-01
Bistra, 27.11.2014.
Temeljem članka 20. Zakona o održivom gospodarenju
otpadom (NN br. 94/13) i članka 32. Statuta općine Bistra
(Sl. glasnik Općine Bistra 01/13), Općinsko vijeće općine
Bistra na 11. sjednici održanoj dana 27.11. 2014. godine,
donosi:
6

ODLUKU
Članak 1.
Usvaja se Izvješće
načelnika o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Općine Bistra za 2014. godinu.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće.
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Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave i
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Bistra“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinski načelnik
KLASA: 022-01/14-01/78
URBROJ: 238/02-02-14-01
Bistra, 20.11.2014.
Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju
otpadom (NN br. 94/13) i članka 47. Statuta Općine Bistra
(Sl. glasnik Općine Bistra 01/13), općinski načelnik,
podnosi:
IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA
OTPADOM OPĆINE BISTRA
ZA 2014. GODINU
1. UVOD
Plan gospodarenja otpadom za općinu Bistra prihvatilo
je Općinsko vijeće Općine Bistra svojom Odlukom o
usvajanju plana gospodarenja otpadom za područje općine
Bistra koji se odnosi na razdoblje 2011-2018. godine
izrađenom od ovlaštene tvrtke Vizor d.o.o., Varaždin,
Koprivnička 1, sukladno odredbama članka 11. Zakona o
otpadu (NN br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), na svojoj 11.
sjednici dana 03.03.2011. godine (Klasa:021-01/11-01/05,
Urbroj: 238/02-01-11-01).
Plan je prihvatilo Općinsko vijeće, a sukladno članku 20.
Zakona, jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje
izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne)
samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu
kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom
glasilu, kao i jedinica područne (regionalne) samouprave
dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana Ministarstvu
i Agenciji za zaštitu okoliša do 31. svibnja tekuće godine
za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom
službenom glasilu i na svojim mrežnim stranicama.
2. OPĆINA BISTRA
Na području općine Bistra prema popisu stanovništva iz
2011. godine živi 6941 stanovnik.
3. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA
KOMUNALNOG OTPADA
Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u
domaćinstvima na području općine Bistra vrši tvrtka
Zaprešić d.o.o. Tako skupljeni otpad odvozi se na
odlagalište, a korisnici usluge odvoza i odlaganja otpada
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odlažu ga na različite načine: po domaćinstvima su
podijeljene posude 120 l ili 240 l kao i kod manjih pravnih
osoba.
Odvoz miješanog komunalnog otpada od domaćinstava
i pravnih osoba provodi se jedanput tjedno, a selektivno
odvojeni otpad plastika i papir odvozi se jednom mjesečno
prema rasporedu.
Veliki press kontejneri sa groblja odvoze se po pozivu.
Skupljanje izdvojenog otpada u 6 mjesnih odbora na
7 lokacija zelenih otoka provodi se sve dok kontejneri
(plastika, plastični čepovi, staklo, papir, biootpad, te
tekstil koji se nalazi na 3 od ukupno 7 zelenih otoka i to u
naselju Poljanica Bistranska, Gornja Bistra i Donja Bistra)
ne budu popunjeni, a tada se prazne i ponovo koriste.
Općina Bistra je zajedno sa komunalnim poduzećem
Zaprešić d.o.o. i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost osigurala je nabavu kanti za selektivno
odlaganje otpada (kanta za miješani otpad + kanta za
plastiku) i plastičnih vreća za papir.
Općina Bistra zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša
i energetsku učinkovitost u postupku je realizacije
reciklažnog dvorišta. Prostornim planom uređenja Općine
Bistra je osigurana lokacija za izgradnju reciklažnog
dvorišta, dok će se financiranje istog kandidirati na Fond
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
4. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH
DOMAĆINSTAVA U SUSTAV ORGANIZIRANOG
ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
Općina Bistra je donijela Odluku o obvezatnom korištenju
komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se
odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada
(Službeni glasnik Općine Bistra br. 5/2011). Trgovačkom
društvu Zaprešić d.o.o., Zaprešić, Pavla Lončara 2,
OIB 96412232479, temeljem Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Općine Bistra (Službeni glasnik
Općine Bistra 4/2010, 1/2011), dodjeljuje se obavljanje
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada,
kao i odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada,
otpadnog papira, metala, stakla, plastike, plastičnih
čepova, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog
otpada. Javna usluga prikupljanja komunalnog otpada
podrazumijeva prikupljanje miješanog otpada te plastike
i papira putem spremnika od pojedinih korisnika,
prijevoz, sortiranje, obradu te odlaganje na odlagalište
neopasnog otpada „Novi Dvori“ Zaprešić. Staklo, tekstil,
papir, plastika, plastični čepovi i biorazgradivi otpad se
prikupljaju putem spremnika na javnim površinama
(zeleni otoci). Metal i krupni (glomazni) komunalni otpad
odvozi se na zahtjev korisnika usluge jednom godišnje po
pozivu.
5. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD
ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG OTPADA
Na području Općine Bistra nema aktivnog legalnog
odlagališta komunalnog otpada, već Zaprešić d.o.o.
sakupljeni komunalni otpad odvozi na odlagalište
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neopasnog otpada „Novi Dvori“ Zaprešić.
6. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA I
NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA OTPADA
Divlja odlagališta su mjesta na koja neodgovorne pravne
i fizičke osobe odlažu svoj otpad bez ikakvih dozvola.
Takva odlagališta sukladno Planu gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske moraju se odmah sanirati i zatvoriti,
kako bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš, prvenstveno na
podzemne vode.
Na području Općine Bistra nema divljih odlagališta
otpada, već pravne i fizičke osobe sporadično odlažu svoj
otpad u neznatnim količinama na dvije lokacije:
1.
Krapinska ulica tzv. ‘’Vražji vir’’
2.
Ulica Svete Doroteje – granica Općine Bistra i
Općine Jakovlje
Zbrinjavanje otpada sa navedenih lokacija na inicijativu
općine vrši trgovačko društvo Komunalno gospodarstvo
Bistra d.o.o., koje je u vlasništvu Općine Bistra.
7. IZVORI I VISINA POTREBNIH SREDSTAVA ZA
PROVEDBU SANACIJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA
OTPADA OPĆINE BISTRA
Općina Bistra planira vlastitim sredstvima i sredstvima
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2015.
godini izraditi projektnu dokumentaciju za reciklažno
dvorište, te izgraditi reciklažno dvorište na već osiguranoj
i Prostornim planom uređenja općine Bistra planiranoj
građevnoj parceli.
Što se tiče divljeg odlaganja otpada općina će i dalje
nastojati u okviru svojih mogućnosti vršiti njegovo
zbrinjavanje.
U narednom razdoblju očekujemo intenziviranje aktivnosti
oko zaštite okoliša i načina zbrinjavanja otpada.
8. ZAKLJUČAK
Zakonske obveze Općine Bistra u pogledu gospodarenja
otpada ispunjene su većim dijelom:
 osigurani su uvjeti i provedba propisanih mjera za
gospodarenje komunalnim otpadom;
 uspostavljena je suradnja sa Gradom Zaprešićem ,te
je uz koordinaciju Zagrebačke županije osigurana
provedba odvojenog prikupljanja otpada;
 Prostornim planom uređenja Općine Bistra definirana
je lokacija, namjena i građevna čestica za reciklažno
dvorište.
Uvjeti za prikupljanje i kompostiranje biorazgradivih
vrsta otpada iz kućanstava i ostalih djelatnosti djelomično
su zadovoljeni putem spremnika smještenih unutar zelenih
otoka.
Potrebno je u kratkom vremenskom roku izgraditi
reciklažno dvorište.
Ističe se potreba za daljnjom kontinuiranom edukacijom
javnosti po pitanju smanjenja količine otpada, provođenja
unapređenja sustava odvojenog prikupljanja otpada
i recikliranja, izdvajanja otpada na mjestu nastanka,
prevencije nastajanja otpada i obveze postupanja po
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zakonskim odredbama. U edukaciju treba uključiti sve
korisnike i sudionike na području općine.
Postupanje s otpadom na području naše općine kao i
svih jedinica lokalne samouprave unutar Zagrebačke
županije, zahtijeva još jedno dodatno razvojno razdoblje
unutar kojeg bi se zajedničkim snagama, organizacijskim
i financijskim, a uz kvalitetnu koordinaciju i usmjeravanje
ostvarila dostatna razina gospodarenja otpadom.
Ovo Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Bistra za 2014. godinu objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Bistra».
Općinski načelnik
Krešimir Gulić
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/14-01/59
URBROJ: 238-02-01-14-01
Bistra, 27.11.2014.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Bistra („Službeni
glasnik Općine Bistra“ br. 1/13.) Općinsko vijeće Općine
Bistra na svojoj 11. sjednici, održanoj dana 27.11.2014.
godine, donijelo je sljedeću
7

ODLUKU
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Bistra prihvaća Izvješće o
obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na
području Zagrebačke županije KLASA:041-01/13-10/28,
URBROJ: 613-09-14-50 od 19. rujna 2014. godine, koju
je na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom
uredu za reviziju („Narodne novine“ br. 80/11.) obavio
Državni ured za reviziju, Područni ured Bjelovar.
Članak 2.
Zadužuju se upravna tijela Općine Bistra da u poslovanju
iz svoje nadležnosti, postupaju po preporukama Izvješća
iz točke I. ove Odluke, te sukladno zakonskoj regulativi.
Članak 3.
Izvješće iz točke I. daje se u prilogu ove Odluke, te čini
njezin sastavni dio.
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinsko vijeće

KLASA: 021-01/14-01/60
URBROJ: 238-02-01-14-01
Bistra, 27.11.2014.

KLASA: 021-01/14-01/61
URBROJ: 238/02-01-14-01
Bistra, 27.11.2014.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Bistra („Službeni
glasnik Općine Bistra“ br. 1/13.) Općinsko vijeće Općine
Bistra na svojoj 11. sjednici, održanoj dana 27.11.2014.
godine, donijelo je sljedeću

Na temelju članka 19. Odluke o javnim priznanjima
(Sl.glasnik Općine Bistra br. 17/02), Općinsko vijeće
Općine Bistra je na 11. sjednici održanoj 27. studenog
2014. godine donijelo

ODLUKU

ODLUKU
O DODJELI NAGRADE OPĆINE BISTRA

8

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Bistra prihvaća Izvješće o
obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja
u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području
Zagrebačke
županije
KLASA:
041-01/14-10/25
URBROJ: 613-05-14-41 od 14. listopada 2014. godine,
koju je na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o
Državnom uredu za reviziju („Narodne novine“ br. 80/11.)
obavio Državni ured za reviziju, Područni ured Sisak.
Članak 2.
Zadužuju se upravna tijela Općine Bistra da u poslovanju
iz svoje nadležnosti, postupaju po preporukama Izvješća
iz točke I. ove Odluke, te sukladno zakonskoj regulativi.
Članak 3.
Izvješće iz točke I. daje se u prilogu ove Odluke, te čini
njezin sastavni dio.
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš

9

Članak 1.
U znak priznanja dodjeljuje se nagrada Općine Bistra
 Gosp. dr. Ivanu-Željku Weissu – za dugogodišnji rad u
oblasti zdravstvene zaštite na području Općine Bistra i
poseban doprinos razvoju Bolnice za kronične bolesti
dječje dobi u Gornjoj Bistri.
 Nogometnom klubu Bistra za poseban doprinos
razvoju tjelesne kulture i sporta, izvrsne sportske
uspjehe i kvalifikaciju u drugu hrvatsku nogometnu
ligu.
Članak 2.
Dodijeljene nagrade će se uručiti na svečanoj sjednici
Općinskog vijeća povodom proslave Dana Općine Bistra,
05. prosinca 2014. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u Službenom glasniku Općine Bistra.
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinski načelnik
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su u Proračunu Općine Bistra za 2014. godinu na poziciji
R 105.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u Službenom glasniku Općine Bistra.

KLASA: 053-01/14-01/47
URBROJ: 238/02-02-14-02
Bistra, 01.10.2014.

Općinski načelnik
Krešimir Gulić

Temeljem članka 47. Statuta Općine Bistra (Službeni
glasnik Općine Bistra br.1/13) Općinski načelnik Općine
Bistra donosi
10

ODLUKU
Članak 1.
Odobrava se isplata Udruzi Prvi hrvatski redarstvenik,
Zagreb iz Proračuna općine Bistra za 2014. godinu u
iznosu 1.000,00 kuna za obilježavanje sportskih igra u
Yalbandonu.
Članak 2.
Sredstva u svrhu navedenu u čl. 1. ove Odluke biti će
osigurana u Proračunu Općine Bistra na poziciji R120, te
će se isplatiti na žiro račun udruge.
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: 022-01/14-01/70
URBROJ: 238/02-02-14-01
Bistra, 13.10.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinski načelnik
KLASA: 022-01/14-01/71
URBROJ: 238/02-02-14-01
Bistra, 20.10.2014.
Temeljem odredbi članka 11. Odluke o socijalnoj skrbi
Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra br.1/12)i
članka 47. Statuta Općine Bistra (Službeni glasnik Općine
Bistra 1/13) Općinski načelnik Općine Bistra donosi
12

ODLUKU
Članak 1.
Odobrava se jednokratna financijska pomoć Dorčić
Zlatku, iz Oborova Bistranskog, F. Gulića 74, a u svrhu
podmirenja osnovnih životnih potreba u iznosu od
3.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva u svrhu navedenu u čl. 1 ove Odluke osigurana
su u Proračunu Općine Bistra za 2014. godinu na poziciji
R-105.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u Službenom glasniku Općine Bistra.
Općinski načelnik
Krešimir Gulić

Temeljem odredbi članka 11. Odluke o socijalnoj skrbi
Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra br.1/12)
Općinski načelnik Općine Bistra donosi
11

ODLUKU
Članak 1.
Odobrava se jednokratna financijska pomoć Bertak
Anica, iz Bukovja Bistranskog, Stubička 328, a u svrhu
podmirenja osnovnih životnih potreba u iznosu od
3.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva u svrhu navedenu u čl. 1 ove Odluke osigurana
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u Službenom glasniku Općine Bistra.
Općinski načelnik
Krešimir Gulić

KLASA: 022-01/14-01/75
URBROJ: 238/02-02-14-01
U Poljanici Bistranskoj, 30.10.2014.
Na temelju članka 14. Zakona o koncesijama (Narodne
novine 143/12) i članka 47. Statuta Općine Bistra (Službeni
glasnik Općine Bistra br. 01/13) Općinski načelnik Općine
Bistra donosi
13

ODLUKU
O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA
ZA KONCESIJU ZA OBAVLJANJE
KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIJEVOZA
POKOJNIKA NA PODRUČJU OPĆINE BISTRA
Članak 1.
Imenuje se stručno povjerenstvo za koncesiju za obavljanje
komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području
Općine Bistra u sastavu:
1. Mirjana Zelić, bacc.oec.-za predsjednicu
2. Mirjana Zrinski – zamjenica predsjednice
3. Kristina Grgurić, prist.oec.- za člana
4. Karlo Novosel, dipl.ing.građ.- za člana
Članak 2.
Zadaci Stručnog povjerenstva za koncesiju su:
- pomoć davatelju koncesije pri pripremi potrebnih
analiza i/ili studija opravdanosti davanja koncesije,
pri pripremi i izradi uvjeta i dokumentacije za
nadmetanje, pravila i uvjeta za ocjenu ponuditelja i
primljenih ponuda te kriterija za odabir ponude,
- analiza projektnog prijedloga koncesije radi
utvrđivanja radi li se o projektu javno-privatnog
partnerstva, kako je određen propisima kojima se
uređuje javno-privatno partnerstvo,
- pregled i ocjena pristiglih ponuda,
- utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za davanje koncesije ili prijedloga odluke o
poništenju postupka davanja koncesije, i obrazloženje
tih prijedloga,
- obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o
namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje
općeg ili drugog dobra, te
- obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu
postupka davanja koncesije
Članak 3.
Članovi stručnog povjerenstva iz članka 1. ove Odluke
nisu u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj
nabavi, te su sukladno navedenom članku potpisali Izjave
o nepostojanju sukoba interesa.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinski načelnik
KLASA: 053-01/14-01/65
URBROJ: 238/02-02-14-02
Bistra, 25.11.2014.
Temeljem članka 47. Statuta Općine Bistra (Službeni
glasnik Općine Bistra br.1/13) Općinski načelnik Općine
Bistra donosi
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ODLUKU
Članak 1.
Odobrava se isplata Udruzi Hrvatskih vojnih invalida
Domovinskog rata iz Proračuna općine Bistra za 2014.
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 R120, te
će se isplatiti na žiro račun udruge.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u Službenom glasniku Općine Bistra.
Općinski načelnik
Krešimir Gulić

godina XIX

Službeni glasnik Općine Bistra

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinski načelnik
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Članak 2.
Ova Suglasnost objavit će se u Službenom glasniku
Općine Bistra.
Općinski načelnik
Krešimir Gulić

KLASA: 053-01/14-01/52
URBROJ: 238/02-02-14-01
Bistra, 28.11.2014.
Temeljem čl. 47. Statuta Općine Bistra (Službeni
glasnik Općine Bistra br.1/13) Općinski načelnik Općine
Bistra donosi
15

ODLUKU
Članak 1.
Odobrava se donacija Udruzi edukacijom protiv raka
dojke Zagrebačke županije u iznosu od 2.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva u svrhu navedenu u čl. 1 ove Odluke osigurana
su u Proračunu Općine Bistra za 2014. godinu na poziciji
R-121, a isplatit će se na žiro račun udruge.
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: 022-01/14-01/80
URBROJ: 238/02-02-14-01
Bistra, 28.11.2014.
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 2014. 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:
ZAHVALNICU

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinski načelnik
KLASA: 363-01/14-01/23
UR. BROJ: 238/02-02-14-02
Bistra, 29.11.2014.
Temeljem članka 56. Odluke o groblju (Službeni
glasnik Općine Bistra br. 7/11, 2/14)) i članka 47. Statuta
Općine Bistra (Službeni glasnik općine Bistra br. 1/13)
Općinski načelnik Općine Bistra izdaje slijedeću

1. RADOSLAVU ERŠEKU
za sudjelovanje u organizaciji dostave humanitarne
pomoći i uslugu prijevoza do poplavljenih područja.
2. JADRANKU MAROLTU
za sudjelovanje u organizaciji dostave humanitarne
pomoći i uslugu prijevoza do poplavljenih područja.
3. STJEPANU MIKIĆU
za svesrdnu pomoć u organizaciji priredbi, manifestacija i
svih društvenih događanja na području općine Bistra.

16

PRETHODNU SUGLASNOST
Članak 1.
Na prijedlog Odluke o visini grobnih naknada koju
je utvrdilo Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o. za
obavljanje komunalnih djelatnosti Ur.br. 238/02-11-141457-2 od dana 28.11.2014.

MEDALJU OPĆINE BISTRA
1. ANDRIJI MIKULJANU
za iznimne rezultate i niz osvojenih odličja u streljaštvu
tijekom 2014. godine
2. NICOLE FUMIĆ
za osvojena odličja i promoviranje taekwondo sporta i
Općine Bistra na županijskim i međunarodnim turnirima.
3. LUKI PRIHISTALU
za izvrsne rezultate u hrvačkom športu i osvojena prva
mjesta na međunarodnim turnirima i prvenstvu Hrvatske.
4. IVANU BREZOVIĆU
za izvrsne rezultate u hrvačkom športu i osvojena prva
mjesta na međunarodnim turnirima i prvenstvu Hrvatske.
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Službeni glasnik Općine Bistra

5. DRAGUTINU PEČNJAKU
za uspješnu športsku karijeru i osvojeno mjesto prvaka
Europe u elektroničkom pikadu
POVELJU OPĆINE BISTRA
1. ZDRAVKU PENGIĆU
Za višegodišnji angažman u Ženskom rukometnom klubu
Bistra, promicanje ženskog sporta na području Općine
Bistra te promoviranje Općine na razini Međužupanijske
lige.
2. FRANJI ŽILJAKU
za cjeloživotnu posvećenost Sljemenu i predanost radu na
skijaškim objektima i sljemenskim žičarama.
PLAKETU OPĆINE BISTRA
1. ŽUPNOM CARITASU ŽUPE BISTRA
za organizaciju prikupljanja humanitarne pomoći poplavljenim područjima.
2. BISTRAJNSKIM POTEPUHIMA
povodom 10-godišnjice postojanja Udruge, za njegovanje
narodnih običaja i sveukupni doprinos kulturnom životu
Bistre.
Članak 2.
Dodijeljena javna priznanja uručit će se nagrađenima na
svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu Dana Općine
Bistra koja će se održati 05.12.2014. godine.
Članak 3.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u Službenom glasniku Općine Bistra.
Općinski načelnik
Krešimir Gulić

stranica 14

Broj 5 · 01.12.2014

godina XIX

Službeni glasnik Općine Bistra

Broj 5 · 01.12.2014

stranica 15

godina XIX

stranica 16

Službeni glasnik Općine Bistra

Broj 5 · 01.12.2014

