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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinsko vijeće

KLASA: 021-01/17-01/13
URBROJ: 238/02-01-17-01
Bistra, 16.03.2016.

KLASA:021-01/17-01/17
URBROJ:238/02-01-17-01
Poljanica Bistranska, 16. ožujka 2017. g.

Temeljem članka 10. i 11. Odluke o proceduri
obračuna i naplate općinskih prihoda Klasa: 022-01/1601/59, URBROJ: 238/02-02-16-01 od 20.07.2016.g. i
članka 32. Statuta Općine Bistra ( Službeni glasnik Općine
Bistra br. 01/13 ), Općinsko vijeće Općine Bistra na 29.
sjednici održanoj 16.03.2016. godine donosi

Sukladno članku 23. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (Narodne novine br.: 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,
153/13, 147/14, 36/15) i članku 32. Statuta Općine Bistra
(Službeni glasnik Općine Bistra: 1/13), Općinsko vijeće
Općine Bistra na svojoj 29. sjednici održanoj dana 16. 3.
2017. g. donosi sljedeću

1

ODLUKU
O OTPISU POTRAŽIVANJA
Članak 1.
Ovom se Odlukom otpisuju dospjela, a nenaplaćena
potraživanja Općine Bistra radi nastupanja zastare i
nemogućnosti naplate prisilnim putem, kako slijedi:
- s osnova komunalne naknade za razdoblje do 31.12.2010.
godine u ukupnom iznosu od 129.240,03 kuna;
- s osnova grobne naknade za razdoblje do 31.12.2007.
godine u ukupnom iznosu od 113.493,40 kuna;
- s osnova naknade za potrošnju vode do 31.12.2012.
godine u ukupnom iznosu od 617.513,14 kuna.
Evidencija obveznika komunalne naknade, grobne
naknade i naknade za potrošnju vode s iznosima koji se
otpisuju čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Otpis potraživanja iz članka 1. ove Odluke provest će se u
poslovnim knjigama s danom donošenja ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš
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ODLUKU
O I. DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ
NAKNADI
Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Općine
Bistra br.: 5/14) (u daljnjem tekstu: Odluka) ispod članka
18. dodaje se novi članak 18.a koji glasi:
„Na obrazloženi i dokumentirani zahtjev Upravnog odbora
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bistra (u daljnjem
tekstu: Upravni odbor DVD-a) od plaćanja komunalne
naknade na godinu dana Općinsko vijeće Općine Bistra
može svojim zaključkom djelomično ili u potpunosti
osloboditi određeni broj obveznika koji su pripadnici
interventne postrojbe DVD-a ili nositelji zajedničkog
domaćinstva u kojem žive pripadnici interventne postrojbe
DVD-a na području Općine Bistra.
Ukoliko traži oslobađanje iz prethodnog stavka ovog
članka, Upravni odbor DVD-a dužan je najkasnije do
15. siječnja tekuće godine dostaviti u Jedinstveni upravni
odjel Općine Bistra zahtjev za oslobađanje od plaćanja
komunalne naknade pripadnika interventne postrojbe
DVD-a u tekućoj godini.
Uz zahtjev potrebno je dostaviti popis pripadnika
interventne postrojbe DVD-a za koje se traži oslobađanje.
Na popisu je potrebno navesti ime, prezime i adresu, a
ukoliko nije obveznik plaćanja komunalne naknade, uz
njegove podatke obvezno treba navesti i ime i prezime
obveznika plaćanja komunalne naknade za domaćinstvo
u kojem živi.“
Članak 2.
Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
Službenom glasniku Općine Bistra.
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš
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KLASA: 021-01/17-01/18
URBROJ: 238/02-01-17-01
Bistra, 16.03.2017.

KLASA: 021-01/17-01/19
UR.BR.: 238/02-01-17-01
Bistra, 16.03.2017.

Temeljem odredbi članka 48. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07,
94/13) i članka 32. Statuta Općine Bistra (Službeni glasnik
Općine Bistra br.1/13) Općinsko vijeće Općine Bistra na
svojoj 29. sjednici održanoj dana 16.03.2017. godine
donosi

Temeljem članaka 32. Statuta Općine Bistra Službeni
glasnik Općine Bistra br. 1/13), Općinsko vijeće Općine
Bistra, na 29. sjednici održanoj dana 16.03.2017. godine,
donijelo je
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ODLUKU
O I. DOPUNI ODLUKE O VISINI
SUFINANCIRANJA PROGRAMA
PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Članak 1.
U Odluci o visini suﬁnanciranja programa predškolskog
odgoja (Službeni glasnik Općine Bistra br. 1/14) u daljnjem
tekstu Odluka, iza članka 2. dodaje se novi članak 2.a koji
glasi:
Općina Bistra će po svim programima predškolskog
odgoja u razdoblju od godine dana subvencionirati boravak
djeteta u ustanovi koje je osnivač sa dodatnih 100,00 kuna
mjesečno po svakom djetetu čiji je roditelj pripadnik
interventne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Bistra (dalje u tekstu DVD Bistra), na obrazloženi i
dokumentirani zahtjev Upravnog odbora DVD-a Bistra.
Dokumentirani i obrazloženi zahtjev Upravni odbor DVD-a
Bistra dužan je predati navedeni zahtjev Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Bistra do 10. siječnja za tekuću
godinu.
Članka 2.
Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.
Članka 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
Službenom glasniku Općine Bistra.
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš
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ODLUKU
O III. DOPUNI ODLUKE O SUBVENCIJI JAVNOG
PRIJEVOZA NA PODRUČJU OPĆINE BISTRA
Članak 1.
U Odluci o subvenciji javnog prijevoza na području
Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra br. 4/14,
6/14, 6/16) u daljnjem tekstu Odluka, u članku 2. ispod
točke 7. dodaje se nova alineja 7.1. i glasi:
„7.1. Prema odluci Općinskog načelnika pripadnici
interventne postrojbe DVD-a Bistra te njihov bračni drug
i djeca koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
- da su prijavljeni Zavodu za zapošljavanje kao
nezaposlene osobe,
- da imaju prebivalište na području Općine Bistra“
Članak 2.
U tabeli ispod alineje 7. dodaje se nova alineja 7.1. i glasi:

7.1.

Prema
odluci
Općinskog
načelnika
pripadnici
interventne
postrojbe
DVD-a
Bistra te
njihov
bračni drug
i djeca

Mjesečna

230,00

310,00

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
Službenom glasniku Općine Bistra.
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš
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KLASA: 021-01/17-01/21
URBROJ: 238/02-01-17-01
Bistra, 16.03.2017.

KLASA: 021-01/17-01/22
URBROJ: 238/02-01-17-01
Bistra, 16.03.2017.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Bistra (Službeni
glasnik Općine Bistra broj 1/13), a u skladu sa člankom 16.
st. 13. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i
obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
(Narodne novine 71/16) Općinsko vijeće Općine Bistra na
29. sjednici održanoj 16.03.2017. godine donijelo je

Na temelju članka 32. Statuta Općine Bistra (Službeni
glasnik Općine Bistra broj 1/13), a u skladu sa člankom 16.
st. 13. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i
obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
(Narodne novine 71/16) Općinsko vijeće Općine Bistra na
29. sjednici održanoj 16.03.2017. godine donijelo je

ODLUKU
O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA
NA PODRUČJU OPĆINE BISTRA UNUTAR
MJERE 07 „TEMELJNE USLUGE I OBNOVA
SELA U RURALNIM PODRUČJIMA“ IZ
PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE
2014.-2020. – PROJEKT SPORTSKA DVORANA
U SKLOPU SPORTSKOG CENTRA BISTRA

ODLUKU
O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA
NA PODRUČJU OPĆINE BISTRA UNUTAR
MJERE 07 „TEMELJNE USLUGE I OBNOVA
SELA U RURALNIM PODRUČJIMA“ IZ
PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE
2014.-2020. – PROJEKT REKONSTRUKCIJA I
DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA KAPLJICA U
POLJANICI BISTRANSKOJ

5

Članak 1.
Daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području
Općine Bistra unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova
sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Predmetno ulaganje odnosi se na projekt Sportska dvorana
u sklopu Sportskog centra Bistra koji se prijavljuje
na Natječaj za provedbu podmjere 7.4. „Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
– provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.
Sastavni dio Odluke je Prilog „Opis projekta/operacije“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom
glasniku Općine Bistra.
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš
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Članak 1.
Daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području
Općine Bistra unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova
sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Predmetno ulaganje odnosi se na projekt Rekonstrukcija i
dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj
koji se prijavljuje na Natječaj za provedbu podmjere 7.4.
„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja
u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.
Sastavni dio Odluke je Prilog „Opis projekta/operacije“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom
glasniku Općine Bistra.
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/17-01/23
URBROJ: 238/02-01-17-01
BISTRA,16.03.2017.
Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o lokalnim
porezima (Narodne novine br. 115/16) i članka 32. Statuta
Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra 1/13)
Općinsko vijeće Općine Bistra na svojoj 29. sjednici
održanoj 16.03.2017. donosi
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ODLUKU O POREZIMA OPĆINE BISTRA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se sustav utvrđivanja i naplate
lokalnih poreza kao izvora ﬁnanciranja Općine Bistra.
Članak 2.
Općina Bistra uvodi sljedeće poreze:
1. Prirezu porezu na dohodak
2. Porez na potrošnju
3. Porez na kuće za odmor
II. PRIREZ POREZU NA DOHODAK
Članak 3.
Općinsko vijeće utvrdit će prirez porezu na dohodak
posebnom odlukom.
III. POREZ NA POTROŠNJU
Članak 4.
Porez za potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića
(vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih
vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.
Obveznik poreza na potrošnju je pravna i ﬁzička osoba
koja pruža ugostiteljske usluge.
Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića
koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije
uključen porez na dodanu vrijednost.
Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do
posljednjeg dana u mjesecu.
Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko
razdoblje iz stavka 3. ovog članka porezni obveznik
iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana
u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni
obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za
prethodni mjesec.
Članak 5.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.
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POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 6.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i ﬁzičke osobe
koje su vlasnici kuća za odmor.
Članak 7.
Porez na kuće za odmor plaća se 11,00 kuna /m2 korisne
površine kuće za odmor u jednokratnom godišnjem iznosu,
u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju
poreza.
Korisna površina je ukupna podna površina stana ili druge
samostalne prostorije, umanjena za širinu zidova, koji ju
prekidaju.
Prigodom izračunavanja korisne površine neće se uzeti
u obzir podrumske i tavanske prostorije, koje po svojoj
opremi, nisu prikladne za stambene ili poslovne svrhe, te
stubišta, otvoreni balkoni i terase.
Korisna površina, u pravilu izračunava se prema glavnom
projektu, koji je sastavni dio građevinske dozvole ili koji
je potvrđen po nadležnom tijelu.
Članak 8.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili
stana koji se koristi povremeno ili sezonski.
Članak 9.
Kućom za odmor u smislu ove Odluke ne smatra se:
• Zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva,
oruđa i drugog pribora
• Zgrada, dio zgrade ili stana koji se ne mogu koristiti
zbog starosti ili oštećenja te prirodnih nepogoda (poplava, potres, požar).
Članak 10.
Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnom
tijelu dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose
na mjesto gdje se nalazi objekt, korisnu površinu, te ostale
podatke koji su bitni koji su bitni za utvrđivanje obveze,
do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za
odmor.
V.

KAZNENE ODREDBE

Članak 11.
Protiv prekršitelja odredbi članka 4. i članka 10. ove
Odluke primijenit će se kaznene odredbe iz članka 56.
Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16).
VI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak. 12.
U slučaju nepravovremenog plaćanja obveza utvrđenih
ovom odlukom zaračunava se i naplaćuje zakonska
zatezna kamata.
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Članak 13.
Odredbe članka 6. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja
2018. godine
Članak 14.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o općinskim porezima (Službeni glasnik Općine
Bistra 15/01).

Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Općine
Bistra: 17/02, Narodne novine: 2/03)
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana u mjesecu koji
slijedi nakon mjeseca u kojem je objavljena.

Članak 15.
Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine
Bistra, a stupa na snagu 8 dana od dana objave.
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/17-01/24
URBROJ: 238/02-01/17-01
Poljanica Bistranska, 16.03.2017. g.
Na temelju članka 21. Zakona o lokalnim porezima
(Narodne novine: 115/16) te članka 32. Statuta Općine
Bistra (Službenik glasnik Općine Bistra: 1/13), Općinsko
vijeće na svojoj 29. sjednici održanoj dana 16.03.2017. g.
donosi sljedeću
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ODLUKU
O PRIREZU POREZU NA DOHODAK
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Bistra uvodi obveznicima poreza
na dohodak obvezu plaćanja prireza porezu na dohodak.
Osim obveznika ovom Odlukom određuje se visina stope
te način utvrđivanja i naplate prireza porezu na dohodak.
Članak 2.
Obveznici plaćanja prireza porezu na dohodak su svi
obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili
uobičajeno boravište na području Općine Bistra.
Članak 3.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.
Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak.
Članak 4.
Poslove u svezi sa utvrđivanjem, naplatom i ovrhom
prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava,
Ispostava Zaprešić, sukladno propisima koji reguliraju
predmetnu oblast.
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Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/17-01/25
URBROJ: 238/02-01-17-01
Poljanica Bistranska, 16.03.2017.
Na temelju članka 41. Zakona o lokalnim porezima
(Narodne novine: 115/16), članka 32. Statuta Općine Bistra
(Službeni glasnik Općine Bistra: 1/13) te Suglasnosti
da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja,
evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(Narodne novine: 1/17), Općinsko vijeće Općine Bistra
na svojoj 29. sjednici održanoj dana 16.03.2017. godine
donosi sljedeću:
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ODLUKU
O POVJERAVANJU POSLOVA OBRAČUNAVANJA
I NAPLATE POREZA NA POTROŠNJU I POREZA
NA KUĆE ZA ODMOR
Članak 1.
Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i
ovrhe prireza porezu na dohodak, poreza na potrošnju i
poreza na kuće za odmor obavlja Porezna uprava.
Članak 2.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa
zadužena za naplatu javnih prihoda (Financijska agencija)
da naknadu koja pripada Poreznoj upravi u visini od 5%
od ukupno naplaćenih prihoda, obračuna i uplati u Državni
proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom glasniku Općine Bistra“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš
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godina XXII

Službeni glasnik Općine Bistra

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPNIJA
OPĆINA BISTRA
Općinski načelnik
KLASA: 022-01/17-01/30
UR.BROJ: 238/02-02-17-01
Bistra, 16.03.2017.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Općine Bistra i na
www.bistra.hr., a primjenjuje se od 1. travnja 2017.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka
o radnom vremenu i uredovnim danima u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Bistra (Službeni glasnik Općine
Bistra br. 4/15).
Općinski načelnik
Krešimir Gulić

Na temelju članka 5. Pravilnika o unutarnjem redu
općinske uprave (“Službeni glasnik Općine Bistra br.
4/10), načelnik Općine Bistra, dana 16. ožujka 2017.
godine, donosi
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ODLUKU
O RADNOM VREMENU I UREDOVNIM
DANIMA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM
ODJELU OPĆINE BISTRA
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme i uredovni dani
za rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Bistra.
Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel Općine Bistra utvrđuje se radno
vrijeme kako slijedi:
• Ponedjeljak 7;00 – 17;00 sati,
• Utorak, srijeda, četvrtak 7;00 – 15;00 sati,
• Petak 7;00 – 13;00.
Članak 3.
Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta, a koristi se u
vremenu od 10,30 do 11,00 sati.
Članak 4.
Uredovno vrijeme za rad sa strankama Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Bistra određuje se kako slijedi:
• Ponedjeljkom 8;00 – 10;30 i 11;30 – 17;00 sati,
• Srijeda 8;00 – 10;30 i 11;30 – 14;30 sati,
• Petak 8;00 – 10;30 sati,
• Utorkom, četvrtkom stranke se ne primaju.
Članak 5.
Načelnik stranke prima utorkom od 8,00 - 11,00 sati sa
prethodnom najavom.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPNIJA
OPĆINA BISTRA
Općinski načelnik
KLASA: 022-01/17-01/32
URBROJ: 238-02-01-17-02
Bistra, 27.03.2017.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01, - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 47. Statuta
Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra 1/13) Općinski načelnik Općine Bistra dana 27.03 2017. godine,
donosi
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ZAKLJUČAK
O DOZNACI SREDSTAVA KAPITALNE
DONACIJE DOBROVOLJNOM VATROGASNOM
DRUŠTVU BISTRA
Članak 1.
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Bistra doznačit će se
kapitalna donacija u iznosu od 100.000,00 kuna za nabavu
navalnog vatrogasnog vozila.
Članak 2.
Sredstva iz I. točke ovog Zaključka će se isplatiti na žiro račun DVD-a Bistra broj: IBAN HR5723600001101396514
iz Razdjela 003 – Jedinstveni upravni odjel, iz Programa
– Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja koji se
provodi kroz Aktivnost – Protupožarna zaštita.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u Službenom glasniku Općine Bistra.
Općinski načelnik
Krešimir Gulić
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