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Službeni glasnik Općine Bistra je službeno glasilo Općine Bistra koja u njemu objavljuje svoje akte.
Uredništvo: Poljanica Bistranska, Bistranska 98.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINE BISTRA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/17-01/61
URBROJ: 238/02-01-17-01
Mjesto i datum 25.10.2017.
1

MIŠLJENJE
O STRATEGIJI RAZVOJA URBANE
AGLOMERACIJE ZAGREB
ZA RAZDOBLJE DO 2020. GODINE
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Bistra na sjednici Općinskog
vijeća održanoj dana 25.10. 2017. godine, iskazuje
pozitivno mišljenje o Konačnom nacrtu Strategije razvoja
Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine.
Predsjednica Općinskog vijeća
Marija Gregurović
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/17-01/62
URBROJ: 238/02-01-17-01
Bistra, 25.10.2017.
2 Na temelju članka 45. stavka 9. točke f. Zakona o
ﬁnanciranju lokalne i područne (regionalne) samouprave
( Narodne novine br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00,
59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07,
73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16 ) i članka 32. Statuta
Općina Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra br. 1/13),
Općinsko vijeće Općine Bistra na 3. sjednici održanoj
25.10.2017. godine donijelo je

ODLUKU
O KORIŠTENJU NAMJENSKIH SREDSTAVA
FONDA ZA RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH
PODRUČJA ZA FINANCIRANJE PROVEDBE
KAPITALNOG PROJEKTA OD INTERESA
ZA RAZVOJ OPĆINE BISTRA ZA PROJEKT
„PJEŠAČKI PLOČNIK I OBORINSKA
KANALIZACIJA U STUBIČKOJ ULICI“
Članak 1.
Općina Bistra je na svojoj 3. sjednici održanoj 25.10.2017.
godine donijela Odluku o korištenju namjenskih sredstava
Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za ﬁnanciranje
provedbe kapitalnog projekta „Pješački pločnik i oborinska
kanalizacija u Stubičkoj ulici“ u iznosu od 1.400.000,00
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kuna (slovima: jedanmilijunčetiristotisućakuna).
Članak 2.
Ovlašćuje se općinski načelnik da s Ministarstvom
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopi
ugovor za korištenje sredstava osiguranih iz ustupljenog
dijela poreza na dohodak ostvarenog na području Općine
Bistra za projekt naveden u točki I.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom
glasniku Općine Bistra.
Predsjednica Općinskog vijeća
Marija Gregurović
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/17-01/63
URBROJ: 238/02-01-17-01
Bistra, 25.10.2017.
Sukladno članku 141. Zakona o odgoju i obrazovanju
u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10,
105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) i članka
32. Statuta Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra
br. 01/13), Općinsko vijeće Općine Bistra na svojoj 3.
sjednici održanoj 25.10.2017. donijelo je sljedeću
3

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA FINANCIRANJE TOPLOG
OBROKA UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji temeljem kojih
učenici osnovne škole ostvaruju pravu na subvenciju
toplog obroka.
Pravo na subvenciju toplog obroka imaju učenici osnovnih
škola s prebivalištem na području Općine Bistra, ako to
pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi.
Članak 2.
Pravo na ﬁnanciranje 100% troškova toplog obroka imaju
učenici:
1. nezaposlenih roditelja (oba) bez primanja koja su
redovno prijavljena Zavodu za zapošljavanje (dužni
su dostaviti uvjerenje Zavoda za zapošljavanje),
2. samohranih roditelja sa dvoje ili više školske djece
(dužni su dostaviti dokaz o statusu samohranog
roditelja te dokaz o redovnom školovanju učenika/
studenta koji se ne školuju na području Općine Bistra),
3. djeca invalida ili hrvatskog ratnog vojnog invalida
iz Domovinskog rata sa minimalno 80% - tnim
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oštećenjem organizma (dužni su dostaviti kopiju
važećeg rješenja ili uvjerenja o invalidnosti koje
izdaje nadležno Ministarstvo),
4. Učenici koji ostvaruju pravo na osobnu invalidninu
(dužni su dostaviti kopiju važećeg rješenja ili uvjerenja
o invalidnosti koje izdaje nadležno Ministarstvo).
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u
Službeno glasniku Općine Bistra, danom stupanja na
snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima
za ﬁnanciranje toplog obroka učenika u osnovnoj školi
(Službeni glasnik Općine Bistra br. 1/14)
Predsjednica Općinskog vijeća
Marija Gregurović
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/17-01/64
URBROJ: 238/02-01-17-01
Bistra, 28.11.2017.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/17-01/65
URBROJ: 238/02-01-17-01
BISTRA, 28.11.2017.
Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o lokalnim
porezima (Narodne novine br. 115/16, 101/17) i članka
32. Statuta Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra
1/13) Općinsko vijeće Općine Bistra na svojoj 4. sjednici
održanoj 28.11.2017. donosi
5

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O POREZIMA OPĆINE
BISTRA
Članak 1.
U Odluci o porezima Općine Bistra (Službeni glasnik
Općine Bistra br. 2/17) u daljnjem tekstu Odluka, u članku
11. iza riječi (Narodne novine br. 115/16) dodaju se brojevi
101/17.
Članak 2.

Na temelju članka 19. Odluke o javnim priznanjima
(Službeni glasnik Općine Bistra br. 17/02), Općinsko
vijeće Općine Bistra je na 4. sjednici održanoj 28. studenog
2017. godine donijelo
4

ODLUKU
O DODJELI NAGRADA OPĆINE BISTRA
Članak 1.
U znak priznanja dodjeljuje se nagrada Općine Bistra
• DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU
BISTRA
povodom 80 godina postojanja - za odgovoran,
savjestan i stručan rad u oblasti protupožarne zaštite
• NOGOMETNOM KLUBU BISTRA
povodom 70 godina postojanja - za izvanredne
športske rezultate i doprinos razvoju športa na
području Općine Bistra
Članak 2.
Dodijeljene nagrade će se uručiti na svečanoj sjednici
Općinskog vijeća povodom proslave Dana Općine Bistra,
05. prosinca 2017. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u Službenom glasniku Općine Bistra.
Predsjednica Općinskog vijeća
Marija Gregurović
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Članak 13. se briše.
Članak 3.
Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.
Članak 4.
Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine
Bistra, a stupa na snagu 8 dana od dana objave.
Predsjednica Općinskog vijeća
Marija Gregurović
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinsko vijeće

KLASA:021-01/17-01/66
UR. BROJ: 238/02-02-17-01
Bistra, 28.11.2017.

KLASA: 021-01/17-01/67
URBROJ: 238/02-01-17-01
Bistra, 28.11.2017.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15) i članka 32. Statuta Općine Bistra (Službeni
glasnik općine Bistra br. 1/13) Općinsko vijeće Općine
Bistra na 4. sjednici održanoj 28.11.2017. donosi

Na temelju članaka 86., 87. i 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 32. Statuta Općine
Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra br. 01/13), po
prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka za
zaštitu okoliša Zagrebačke županije (KLASA: 351-03/1703/51; URBROJ: 238/1-18-02/4-17-2 od 08.08.2017.) danom temeljem članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom
uređenju i članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša
Općinsko vijeće Općine Bistra na 4. sjednici održanoj
28.11.2017. godine, donosi

6

ZAKLJUČAK
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG
SPORAZUMA O ODRŽAVANJU CESTE GORNJA
BISTRA – CRVENI SPUST ZA 2018. GODINU
Članak 1.
Daje se suglasnost na prijedlog Sporazuma o održavanju
ceste Gornja Bistra – Crveni spust za 2018. godinu kojim
se ugovara ﬁnanciranje održavanja ceste Gornja Bistra –
Crveni spust u jednakim omjerima u iznosu od 749.326,13
kn sa PDV-om između Grada Zagreba, Hrvatskih šuma
d.o.o., Općine Bistra i Zagrebačke županije na rok od
godine dana.
Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja te će se
objaviti u Službenom glasniku Općine Bistra.
Predsjednica Općinskog vijeća
Marija Gregurović

7

ODLUKU
O IZRADI I. IZMJENA I DOPUNA
DETALJNOG PLANA UREĐENJA DONJA
BISTRA – POLJANICA I IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE BISTRA
Članak 1.
Pravna osnova za donošenje odluke
Općina Bistra pristupa izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog
plana uređenja Donja Bistra – Poljanica i izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Bistra (dalje u tekstu:
izmjene Plana) temeljem članaka 86., 87. i 113. Zakona
o prostornom uređenju (NN 153/13) (dalje u tekstu ZPU).
Izmjene Plana će se izraditi i donijeti u skladu sa ZPU,
Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza,
obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) te
drugim propisima iz područja prostornog uređenja.
Članak 2.
Obuhvat plana
Obuhvat važećeg DPU određen je slijedećim granicama:
sa sjevera Bistranskom ulicom, s jugoistoka ulicom Pešćenka, sa zapada Gajevom ulicom do sjeverne granice
k.č.br. 3366/2 k.o. Donja Bistra, te zapadnim granicama
k.č.br. 3333, 3365/11 i 3365/5 do Bistranske ulice. Sve
vlasničke čestice u obuhvatu plana nalaze se unutar obuhvata zahvata urbane komasacije.
Ovom odlukom se obuhvat zahvata urbane komasacije
mijenja u sjeveroistočnom dijelu na način da se iz obuhvata urbane komasacije isključuju k.č.br. 3357/1, 3357/2,
3357/3, 3357/4, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362 i 3363 u
cijelosti te dio k.č.br. 3353.
Izmjene obuhvata zahvata urbane komasacije prikazane su
na graﬁčkom prilogu ove odluke.
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Sukladno stavku 2. članka 113. ZPU izmjena DPU i izmjena PPUO izraditi će se i donijeti istodobno.
Članak 3.
Ocjena stanja u obuhvatu plana
Plan obuhvaća neizgrađeni dio građevinskog područja
između naselja Donja Bistra i Poljanica koji je iznimno
atraktivno područje za širenje naselja jer se u njegovoj
blizini nalaze svi postojeći javni i poslovni sadržaji:
osnovna škola, dječji vrtić, ambulanta, ljekarna, sportski
centar te trgovački i drugi komercijalni sadržaji.
Članak 4.
Ciljevi i programska polazišta prostornog plana
Detaljnim planom uređenja planirana je provedba urbane
komasacije u cijelom obuhvatu. U sjeveroistočnom dijelu obuhvata planirana je izgradnja kružnog toka na spoju
Bistranske ulice i ulice Pešćenka. Obzirom da je urbana
komasacija dugotrajni postupak ovim izmjenama plana
iz obuhvata urbane komasacije izuzimaju se čestice koje
graniče s ulicom Pešćenka i Bistranskom ulicom. Te će
se čestice parcelirati u posebnom postupku u kojem će se
riješiti imovinsko pravni odnosi s vlasnicima, te će se na
taj način omogućiti izgradnja kružnog toka znatno prije
provedbe postupka urbane komasacije.
Obuhvat urbane komasacije određen je Prostornim planom uređenja općine te ga je i u PPUO potrebno izmijeniti
i uskladiti. Sukladno stavku 2. članka 113. ZPU izmjene i
dopune prostornih planova različite razine mogu se izrađivati i donositi istodobno. Slijedom toga provest će se
jedinstveni postupak izmjene DPU i PPUO.
Članak 5.
Popis potrebnih stručnih podloga za izradu plana
Za izradu plana nisu potrebne posebne stručne podloge.
Članak 6.
Način pribavljanja stručnih rješenja
Stručna rješenja izradit će stručni izrađivač plana.
Članak 7.
Način pribavljanja katastarskih planova potrebnih za
izradu plana
Plan će se izraditi na digitalnom vektorskom formatu
katastarskog plana dopunjenog topografskim podacima.
Članak 8.
Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima,
koja daju zahtjeve, podatke, planske smjernice i druge
propisane dokumente za izradu prostornog plana iz
područja svog djelokruga, te drugih sudionika, koji će
sudjelovati u izradi prostornog plana
U izradi plana sudjelovat će sljedeća javnopravna tijela:
1. Zagrebačka županija, Županijski zavod za prostorno
uređenje, Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb
2. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica Ivana Lučića
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2a/VI; 10000 Zagreb
3. Zagrebačka županija, Županijska uprava za ceste,
Remetinečka 3, 10000 Zagreb
4. Ministarstvo poljoprivrede, uprava za poljoprivredno
zemljište, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
5. Ministarstvo poljoprivrede, uprava šumarstva, lovstva
i drvne industrije; Ulica Grada Vukovara 78, 10000
Zagreb
6. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za
zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
7. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zagrebu,
Mesnička 49, 10000 Zagreb
8. Hrvatske vode; VGO za gornju Savu; Ulica grada
Vukovara 271/VIII; 10000 Zagreb
9. HEP, Distribucijsko područje ELEKTRA ZAPREŠIĆ,
Bana Josipa Jelačića 14, 10290 Zaprešić
10. Hrvatski operator prijenosnog sustava, Kupska 4,
10000 Zagreb
11. Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti, R.F.
Mihanovića 9, 10000 Zagreb
12. Plinacro, Savska 88a, 10000 Zagreb
13. MUP PU Zagrebačka; Sektor upravnih inspekcijskih i
poslova civilne zaštite; Inspektorat unutarnjih poslova;
Petrinjska 30; 10000 Zagreb
14. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, područni
odjel Zagreb, Ksaverska cesta 109, 10000 Zagreb
15. Komunalno poduzeće “Zaprešić”, Pavla Lončara 2,
10290 Zaprešić
16. Zagorski metalac d.o.o., Celine 2, 49210 Zabok
17. Mjesni Odbori Donja Bistra i Poljanica Bistranska
Članak 9.
Rokovi za izradu plana
Sve aktivnosti i radnje u postupku izrade i donošenja plana
vršit će se u skladu sa člancima 86. do 113. ZPU.
Nositelj izrade će po objavi odluke o izradi plana
obavijestiti javnost o izradi plana na mrežnoj stranici
Općine i kroz informacijski sustav putem Zavoda. (čl. 88.)
Izrađivač plana će uz punomoć nositelja izrade dostaviti
nadležnim javnopravnim tijelima odluku o izradi plana s
pozivom da mu u roku od trideset dana dostave zahtjeve za
izradu plana koji nisu sadržani u informacijskom sustavu.
(čl. 89.)
Po isteku ovog roka izrađivač će izraditi nacrt prijedloga
plana i dostaviti ga nositelju izrade.
Nositelj izrade utvrdit će prijedlog plana i provesti javnu
raspravu.
Javna rasprava o prijedlogu plana lokalne razine objavit će
se u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Ministarstva
i Općine. (čl. 96.)
Nositelj izrade dostavit će obavijest o javnoj raspravi
javnopravnim tijelima navedenim u ovoj odluci i mjesnim
odborima u području obuhvata plana. (čl. 97.)
Prijedlog plana stavit će se na javni uvid u prostorijama
Općine i na mrežnim stranicama Općine. (čl. 98.)
U toku javnog uvida nositelj izrade i izrađivač održat će
javno izlaganje prijedloga plana.
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Javnopravna tijela koja su dala zahtjeve za izradu
plana sudjeluju u javnoj raspravi davanjem mišljenja o
prihvaćanju danih zahtjeva. Ako javnopravna tijela ne
dostave mišljenje u toku javne rasrpave smatrat će se da
su suglasna s prijedlogom plana. (čl. 101.)
Izrađivač plana i nositelj izrade će najkasnije 15 dana
nakon završetka javne rasprave izraditi izvješće o javnoj
raspravi i nacrt konačnog prijedloga plana i dostaviti ga
načelniku Općine radi utvrđivanja konačnog prijedloga
plana.
Nositelj izrade će konačni prijedlog plana uputiti
Županijskom zavodu za prostorno uređenje radi davanja
mišljenja. (čl. 107.)
Po dobivanju mišljenja Županijskog zavoda za prostorno
uređenje nositelj izrade će uputiti konačni prijedlog plana
Općinskom vijeću na donošenje, o čemu će uputiti pisanu
obavijest sudionicima javne rasprave s obrazloženjem
o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog
prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.
Sukladno prethodnom mišljenju Upravnog odjela za
prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša danom
temeljem članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom
uređenju i članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša
provest će postupak ocjene o potrebi provedbe strateške
procjene u kojem će se na temelju kriterija za utvrđivanje
vjerojatno značajnog utjecaja plana na okoliš utvrditi da li
je za plan potrebno provesti stratešku procjenu.
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene provest će
Upravni odjel Općine Bistra sukladno odredbama članaka
68. – 75. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 78/15).
Članak 10.
Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata
kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno
građenje, tijekom izrade i donošenja plana
Do usvajanja plana u području njegovog obuhvata
odobrenja za građenje će se izdavati sukladno važećem
Detaljnom planu uređenja Donja Bistra - Poljanica.
Članak 11.
Izvori ﬁnanciranja plana
Izrada plana ﬁnancirat će se iz proračuna općine Bistra.
Članak 12.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u
Službenom glasniku Općine Bistra.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinsko Vijeće
KLASA: 021-01/17-01/68
URBROJ: 238/02-01-17-01
Bistra, 28.11.2017.
Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15), članka 3. stavka 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (NN 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, i
36/15), članka 109. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13,
54/13, 148/13 i 92/14) te članka 32. Statuta Općine Bistra
(Službeni glasnik Općine Bistra 1/13) Općinsko vijeće
Općine Bistra, na sjednici održanoj 28.11.2017. godine,
donijelo je
8

ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA
Članak 1.
U Odluci o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik
Općine Bistra br. 2/13) u daljnjem tekstu Odluka, iza
članka 1. dodaje se novi članak 1a., koji glasi:
‘’Utvrđuje se da su sve ceste koje su navedene u
registru nerazvrstanih cesta koji je sastavni dio Odluke
o nerazvrstanim cestama, bile evidentirane i utvrđene
kao nerazvrstane ceste na području Općine Bistra, na
dan 28. srpnja 2011. godine.’’
Članak 2.
Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
Službenom glasniku Općine Bistra.
Predsjednica Općinskog vijeća:
Marija Gregurović

Predsjednica Općinskog vijeća
Marija Gregurović
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinski načelnik
KLASA: 022-01/17-01/61
URBROJ: 238/02-02-17-01
Bistra, 26.09.2017.
Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti
okoliša (NN 80/13, 78/15) i članka 23. stavka 3. Uredbe o
strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN
3/17) članka 47. Statuta Općine Bistra (Službeni glasnik
Općine Bistra broj 01/13), po prethodno pribavljenom
mišljenju Zagrebačke županije, Upravnog odjela za
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka
za zaštitu okoliša (KLASA: 351-03/16-03/17 URBROJ:
238/1-18-02/6-17-10 od 31. ožujka 2017.) načelnik
Općine Bistra 26. rujna 2017. donosi
9

ODLUKU
DA NIJE POTREBNO PROVESTI POSTUPAK
STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
ZA V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG
PLANA UREĐENJA OPĆINE BISTRA
Članak 1.
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš (u daljnjem tekstu: OCJENA) V. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Bistra (u daljnjem
tekstu: PLAN) proveden je temeljem Odluke o provedbi
Ocjene KLASA: 022-01/16-01/42, URBROJ: 238/02-0116-01 od 17.06.2016.
Postupak Ocjene proveo je Jedinstveni upravni odjel
Općine Bistra.
Članak 2.
Razlozi za pokretanje izrade plana utvrđeni su Odlukom o
izradi plana (Klasa: 021-01/16-01/27 Urbroj: 238/02-0116-01 od 31.05.2016.).
Članak 3.
Nositelj izrade Plana je Općina Bistra. Izrađivač Plana je
tvrtka Arhitektonski atelier deset d.o.o. iz Zagreba.
Odlukom o izradi Plana utvrđeni su slijedeći ciljevi izrade:
1. Određivanja površine javne namjene na kojemu se
planira gradnja kompleksa Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi
2. Drugi zahtjevi koji će se iskazati u toku javne rasprave
Članak 4.
U postupku ocjene Upravni odjel uputio je, sukladno
odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 78/15),
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa
na okoliš (NN 64/08) i odredbama posebnih propisa,
zahtjeve za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene
slijedećim javnopravnim tijelima:
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1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode; Uprava za zaštitu prirode; Radnička cesta 80; 10000 Zagreb
2. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta
80, 10000 Zagreb
3. Zagrebačka županija; Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša; Ulica Grada Vukovara
72/V; 10000 Zagreb
4. Zagrebačka županija; Upravni odjel za gospodarstvo;
Ulica Grada Vukovara 72/V; 10000 Zagreb
5. Zagrebačka županija; Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu; Ulica Grada Vukovara 72/V;
10000 Zagreb
6. Zagrebačka županija; Upravni odjel za poljoprivredu,
ruralni razvitak i šumarstvo; Ulica Grada Vukovara
72/V;10000 Zagreb
7. Zagrebačka županija; Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb; Ulica Grada Vukovara 72/V;10000 Zagreb
8. Zagrebačka županija; Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu; Ulica Grada Vukovara
72/V;10000 Zagreb
9. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima
i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području
Zagrebačke županije; Ulica 151. Samoborske brigade
HV 1, 10430 Samobor
10. Hrvatske šume; Uprava šuma Zagreb; Nazorova 7;
10000 Zagreb
11. Hrvatske vode; VGO za gornju Savu; Ulica grada Vukovara 271/VIII; 10000 Zagreb
12. Vodopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Pavla Lončara
2, 10290 Zaprešić
13. Zagorski metalac d.o.o., Celine 2, 49210 Zabok
14. Ministarstvo kulture; Konzervatorski odjel u Zagrebu;
Mesnička 49; 10000 Zagreb
Članak 5.
Temeljem zahtjeva mišljenja o potrebi strateške procjene
dostavila su slijedeća javnopravna tijela:
1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode je dopisom KLASA: 612-07/16-58/230
URBROJ: 517-07-2-2-16-2 od 12.07.2016. godine,
dostavila mišljenje da NE TREBA provesti postupak.
2. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu je dopisom
KLASA: 612-07/16-42/89 URBROJ: 427-07-21-16-2
od 9.9.2016. godine, PROSLIJEDILA ZAHTJEV NA
NADLEŽNO POSTUPANJE u Ministarstvo zaštite
okoliša i prirode, koje se očitovalo da NE TREBA
provesti postupak.
3. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša je dopisom KLASA:
351-03/16-03/17 URBROJ: 238/1-18-02/6-16-7 od
04.07.2016. godine, dostavio mišljenje da NE TREBA
provesti postupak.
4. Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo
je dopisom KLASA: 35103/17-03/05; URBROJ:
238/1-10-17-02 od 10.02.2017.godine, dostavio mišljenje da NE TREBA provesti postupak.
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5. Zagrebačka županija, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu NIJE ODGOVORIO na zahtjev.
6. Zagrebačka županija; Upravni odjel za poljoprivredu,
ruralni razvitak i šumarstvo NIJE ODGOVORIO na
zahtjev.
7. Zagrebačka županija; Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb NIJE ODGOVORIO na zahtjev.
8. Zagrebačka županija; Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu NIJE ODGOVORIO na
zahtjev.
9. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i
drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije NIJE ODGOVORILA na zahtjev.
10. Hrvatske šume; Uprava šuma Zagreb je dopisom URBROJ: ZG-06-14-2661/06 od 04.07.2016. dostavila
mišljenje da NE TREBA provesti postupak.
11. VGO za gornju Savu; je dopisom KLASA: 350-02/1601/355 URBROJ: 374-25-1-16-6 od 03.08.2016. dostavio mišljenje da NE TREBA provesti postupak.
12. Vodopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. je dopisom
URBROJ: 2046/16-PU-44/IP od 21.07.2016. dostavila mišljenje da NE TREBA provesti postupak.
13. Zagorski metalac d.o.o. NIJE ODGOVORIO na zahtjev.
14. Ministarstvo kulture; Konzervatorski odjel u Zagrebu
NIJE ODGOVORIO na zahtjev.
Članak 6.
Od 14 pozvanih javnopravnih tijela, 1 tijelo nije bilo
nadležno za postupanje, 7 ih nije odgovorilo na zahtjev
,a 6 javnopravnih tijela je temeljem uvida u opseg Plana
dostavilo mišljenje da NE TREBA provesti postupak
strateške procjene utjecaja na okoliš.
Dostava zahtjeva uredno je iskazana sa danom 02.02.2017.
godine, te je utvrđeno da je 6.3.2017. godine istekao rok od
30 dana za izdavanje mišljenja, stoga se sukladno članku
70. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13,
78/15), smatra da nadležna tijela ne zahtijevaju provedbu
postupka strateške procijene utjecaja na okoliš.
Članak 7.
U granicama Općine Bistra nalazi se više područja
zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode: posebni
rezervat šumske vegetacije „Markovčak – Bistra“,
spomenik prirode „Tisa u Šupljaku“, spomenik parkovne
arhitekture „Park u Gornjoj Bistri“ i dio parka prirode
„Medvednica“, međutim obuhvat izmjena i dopuna ne
nalazi se u blizini zaštićenih područja niti u blizini zaštićenih
područja, niti se nalazi na području rasprostranjenosti
ugroženih i rijetkih tipova staništa i vrsta niti na području
velike bioraznolikosti.
Na području Općine Bistra nalazi se dio ekološke mreže
– područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove
(POVS) HR2000583 Medvednica, međutim obuhvat
izmjena i dopuna ne nalazi se unutar područja ekološke
mreže.
U provedenom postupku Ocjene sagledan je mogući utjecaj
planiranih izmjena i dopuna Plana na sastavnice okoliša te
je zaključeno da se ne očekuju značajni negativni utjecaji
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na bioraznolikost, na područja zaštićena temeljem Zakona
o zaštiti prirode i na područja ekološke mreže.
Stoga se donosi odluka da nije potrebno provesti stratešku
procjenu utjecaja Plana na okoliš.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljena u Službenom glasniku Općine Bistra.
Općinski načelnik
Krešimir Gulić
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Ured načelnika
KLASA : 022-01/17-01/62
URBROJ : 238/02-02-17-01
U Bistri 26.09.2017.
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ZAKLJUČAK
O UTVRĐIVANJU KONAČNOG PRIJEDLOGA
V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE BISTRA
Članak 1.
Javna rasprava o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Bistra provedena je od 12.07.2017.
do 21.07.2017. Po završetku javne rasprave izrađeno je
izvješće o javnoj raspravi.
Izvješće o javnoj raspravi sa svim prilozima objavit će
se, sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju,
na oglasnoj ploči, na mrežnim stranicama Općine i na
mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja i
graditeljstva.
Sukladno članku 106. ZPU sudionicima postupka izrade
plana i javne rasprave čiji prijedlozi i primjedbe nisu
prihvaćeni uputit će se pisana obavijest s obrazloženjem
o razlozima neprihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi
Članak 2.
Temeljem izvješća o javnoj raspravi izrađivač plana,
Arhitektonski Atelier Deset iz Zagreba, izradio je elaborat
konačnog prijedloga plana.
Elaborat konačnog prijedloga plana sastoji se od:
1. Prijedlog odluke o donošenju Plana (Odredbe za
provođenje)
2. Graﬁčki prilozi plana:
1.
KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
2.1. PROMETNA MREŽA
2.2. ELEKTROENERGETSKA MREŽA
ODVODNJA OTPADNIH I
2.6.
OBORINSKIH VODA
UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I
3.1.
ZAŠTITE PROSTORA
4.
GRAĐEVINSKA PODRUČJA

1:25000
1:25000
1:25000
1:25000
1:25000
1:5000
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3. Obrazloženje plana
4. Izvješće o javnoj raspravi
5. Prilozi izvješću o javnoj raspravi
6. Imenovanje odgovornog voditelja izrade i opći podaci o
tvrtci izrađivača plana
Općinski načelnik
Krešimir Gulić
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinski načelnik
KLASA: 022-01/17-01/69
URBROJ: 238/02-02-17-01
Bistra, 30.10.2017.
Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite (‘’Narodne novine’’ broj 82/2015), članka
6. stavak 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te
uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika
i članova stožera civilne zaštite(‘’Narodne novine’’ broj
37/2016.) Općinski načelnik Općine Bistra donosi
12

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinski načelnik
KLASA: 022-01/17-01/66
URBROJ: 238/02-02-17-01
Bistra, 16.10.2017.

ODLUKU
O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA
CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE BISTRA

Temeljem odredbi 47. Statuta Općine Bistra (Sl.
glasnik Općine Bistra br. 0/13) Općinski načelnik općine
Bistra donosi
11

O D L U K U
O SUBVENCIONIRANJU OBRAZOVANJA
ODRASLIH U 2017. GODINI ZA ZANIMANJE
DADILJA
Članak 1.
Općina Bistra će iz svojeg proračuna subvencionirati
troškove obrazovanja odraslih za zanimanje dadilja za
polaznike s područja Općine Bistra u iznosu od 2.100,00
kn po polazniku.
Članak 2.
Ugovor o subvencioniranju obrazovanja odraslih
za zanimanje dadilja zaključit će se sa Ustanovom
za obrazovanje odraslih po dostavljenom izvješću o
provedenom osposobljavanju.
Članak 3.
Pravo na bespovratno suﬁnanciranje imaju stanovnici s
područja Općine Bistra koji imaju podmirene ﬁnancijske
obveze prema Općini Bistra.
Članak 4.
Odredbe iz ove Odluke primjenjuju se od 01.06.2017.
godine do 31.12.2017. godine.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će
se u Službenom glasniku Općine Bistra.
Općinski načelnik
Krešimir Gulić
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Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Općine
Bistra te imenuje načelnik, zamjenik načelnika i članovi
stožeri.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno
tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih snaga
sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka
posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja
mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i
katastrofama.
Članak 2.
Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera,
a kada se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima
Općinski načelnik Općine Bistra.
Članak 3.
Administrativne i tehničke poslove za Stožer civilne zaštite
obavljati će Jedinstveni upravni odjel Općine Bistra.
Članak 4.
Način rada Stožera civilne zaštite urediti će se
poslovnikom, kojeg je na temelju članka 21. stavak 5.
Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine“ broj
82/15) ovlašten donijeti općinski načelnik.
Članak 5.
U Stožer civilne zaštite općine Bistra imenuju se:
1. za načelnika: DANIJEL DRVIŠ, zamjenik načelnika
Općine Bistra
2. za zamjenika načelnika: DARKO SEVER-ŠENI,
voditelj Odsjeka za razvoj i društvene djelatnosti
3. za članove Stožera:
3.1. HRVOJE GULIĆ, zapovjednik DVD-a Bistra
3.2. DANIJEL TADIĆ, direktor Komunalnog gospodarstva
Bistra d.o.o.
3.3. Čelna osoba zdravstvene ustanove
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3.4. Predstavnik Crvenog križa
3.5. Predstavnik Područnog ureda zaštite i spašavanja
3.6. Predstavnik Policijske postaje Zaprešić.
Članak 6.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine
Bistra Klasa: 021-01/13-01/51, Urbroj: 238/02-01-13-01
od 14.11.2013. godine.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
Službenom glasniku Općine Bistra.
Općinski načelnik
Krešimir Gulić
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinski načelnik
KLASA: 022-01/17-01/70
URBROJ: 238/02-02-17-01
Bistra, 30.10.2017.
Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o sustavu
civilne zaštiti („Narodne novine“, broj: 82/15) i temeljem
članka 19. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te
uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika
i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj:
37/16 i 47/16), Općinski načelnik Općine Bistra donosi
13

POSLOVNIK
O RADU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE BISTRA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Stožera
civilne zaštite Općine Bistra (u daljnjem tekstu: Stožer),
pripremanje, sazivanje i rad na sjednicama Stožera,
donošenje odluka iz njegovog djelokruga rada, prava i
dužnosti članova Stožera, te druga pitanja od značaja za
rad Stožera.
Članak 2.
Stožer obavlja poslove koji proizlaze iz Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.), Pravilnika
o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne
zaštite („ Narodne novine“, broj. 37/16 i 47/2016), i
drugim zakonima, propisima i općim aktima kojima su
uređena pitanja civilne zaštite.
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Članak 3.
U obavljanju poslova iz svojeg djelokruga Stožer surađuje
s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – Područnim
uredom za zaštitu i spašavanje Zagreb, zdravstvenim,
komunalnim, građevinskim, humanitarnim i drugim
ustanovama i poduzećima, te pravnim osobama koje se
civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću ili su
na drugi način od značaja za sustav civilne zaštite.
Članak 4.
Tijekom planiranja i provođenja aktivnosti operativnih
snaga i ukupnih ljudskih i
materijalnih resursa u Općini, Stožer surađuje i koordinira
sa stožerima civilne zaštite ugroženih općina i gradova
Zagrebačke županije.
II. PRIPREMANJE, SAZIVANJE I NAČIN RADA
NA SJEDNICAMA STOŽERA
Članak 5.
(1) Stožer obavlja poslove iz svoje nadležnosti na
sjednicama. Sjednica se može održati i mogu se donositi
valjane odluke, ako je prisutna većina od ukupnog broja
članova Stožera.
(2) U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu, član
Stožera dužan je obavijestiti načelnika Stožera najkasnije
24 sata prije održavanja sjednice.
(3) U izvanrednim situacijama koje zahtijevaju hitno
djelovanje, Stožer može održavati sjednice i donositi
valjane odluke, i kada nije prisutna većina članova iz
stavka 1. ovoga članka.
Članak 6.
(1) Sjednice Stožera saziva, predlaže dnevni red i vodi
sjednice načelnik Stožera, odnosno, u slučaju njegove
spriječenosti, zamjenik načelnika Stožera.
Članak 7.
(1) Stručni materijali i druga dokumentacija za Stožer
pripremaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Bistra, operativnim tijelima u sustavu civilne zaštite
osnovanima na razini Općine i drugim tijelima kojima je
civilna zaštita redovna djelatnost.
(2) Zamjenik načelnika Stožera ili član Stožera kojeg
ovlasti načelnik, osim o tehničkoj pripremi sjednica,
sudjeluje u stručnoj obradi materijala za sjednice i pripremi
odluka i zaključaka.
Članak 8.
(1) Redovne sjednice Stožera sazivaju se dostavljanjem
pisanog poziva najkasnije tri dana prije održavanja
sjednice.
(2) U hitnim slučajevima sjednice Stožera sazivaju se
telefonom, faks porukom, elektronskom poštom,odnosno
na način predviđen Planom pozivanja članova Stožera.
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Članak 9.
1) Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice.
(2) Prijedlog dnevnog reda može se mijenjati odnosno
dopuniti na prijedlog načelnika ili pojedinog člana Stožera.
(3) Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, predlagatelj
je dužan pripremiti i materijale za predloženu dopunu.
Dnevni red je usvojen kada ga prihvati većina prisutnih
članova Stožera.
(4) Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu
po pojedinim točkama utvrđenog dnevnog reda.
(5) Uvodno usmeno izlaganje pojedine točke podnosi
načelnik ili izvjestitelj određen u pripremi sjednice.
III. ODLUČIVANJE
Članak 10.
(1) Nakon rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda
načelnik daje na glasanje utvrđeni prijedlog odluke
odnosno zaključka.
(2) Na sjednicama Stožera odlučuje se javnim glasovanje
većinom glasova nazočnih članova Stožera.
Članak 11.
(1) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, Stožer
donosi odluke i zaključke.
(2) Kada Stožer obavlja zadaće koje se odnose na
prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o
mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku
veliku nesreću i katastrofu priprema detaljne i speciﬁčne
radne operativne postupke od značaja za koordiniranje
djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite,
upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja
poslove informiranja javnosti, Stožer donosi odluke u
pisanom obliku. O ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti,
Stožer odlučuje donošenjem zaključaka.
(3) Odluke i zaključke potpisuje načelnik Stožera, a u
njegovoj odsutnosti zamjenik načelnika Stožera.
Članak 12.
(1) Načelnik Stožera prati provođenje odluka i zaključaka
i s tim u svezi:
- donosi odluku o stavljanju Stožera u pripravnost,
- donosi odluku o aktiviranju i načinu rada Stožera, i
angažiranju dodatnih stručnjaka,
- predlaže proglašenje velike nesreće,
- rukovodi radom Stožera do proglašenja velike
nesreće, kada rukovođenje preuzima općinski
načelnik,
- poziva povjerenike i zamjenike povjerenika civilne
zaštite,
- u velikoj nesreći operativno usklađuje djelovanje
kapaciteta sustava civilne zaštite,
- aktivira pravne osobe koje su Odlukom određene
od interesa za sustav civilne zaštite da sa svojim
ljudskim snagama i materijalnim resursima sudjeluju
u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite,
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donosi odluku za preventivno provođenje prisilne
evakuacije ugroženih osoba, životinja i pokretne
imovine iz ugroženih objekata ili područja,
određuje koordinatora na lokaciji za procjenjivanje
situacije i usklađivanje djelovanja operativnih snaga,
šalje zahtjeve (uz prethodnu suglasnost) za pružanje
pomoći načelniku Stožera civilne zaštite više razine

Članak 13.
(1) O sjednicama Stožera vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik se vodi u skraćenom obliku, a u njega se
osobito unose donijete odluke odnosno zaključci po
pojedinim pitanjima.
(3) Zapisnik vodi osoba koju zaduži načelnik Stožera,
a potpisuju ga načelnik ili zamjenik načelnika Stožera i
zapisničar.
Članak 14.
Ovisno o potrebi i situaciji Stožer obavješćuje javnost
preko načelnika Stožera.
Članak 15.
Na zahtjev načelnika Stožera, u radu Stožera mogu
sudjelovati predstavnici tijela i ustanova iz
djelatnosti koje mogu doprinijeti uspješnijem otklanjanju
posljedica katastrofa i većih nesreća, kao i čelnici upravnih
tijela, koji nisu članovi Stožera.
Članak 16.
(1)
Stožer
osigurava
javnost
svoga
rada.
(2) Načelnik Stožera će odlučiti, kada će sjednica Stožera
biti zatvorena za javnost.
IV.

TROŠKOVI RADA STOŽERA

Članak 17.
Sredstva za rad Stožera osiguravaju se u proračunu Općine
Bistra.
Članak 18.
(1) Za vrijeme službenih putovanja radi stručnog
usavršavanja i osposobljavanja iz područja
sustava civilne zaštite, članovi Stožera imaju pravo na
dnevnicu te naknadu troškova smještaja i prijevoza, ako
za to vrijeme to pravo ne koriste po drugom osnovu.
(2) Dnevnice iz stavka 1. ovog članka isplaćuju se u iznosu
koji pripada službenicima Općine.
V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja i objaviti
će se u Službenom glasniku Općine Bistra.
Općinski načelnik
Krešimir Gulić
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POVELJU OPĆINE BISTRA
•

KLASA: 022-01/17-01/73
URBROJ: 238/02-02-17-01
Bistra, 24.11.2017.

UDRUZI RODITELJA POGINULIH
BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA
ZAPREŠIĆ
- za čuvanje ugleda i dostojanstva poginulih
branitelja i brigu o njihovim obiteljima

PLAKETU OPĆINE BISTRA
Na temelju članka 19. Odluke o javnim priznanjima
Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra br. 17/02)
Općinski načelnik Općine Bistra donosi
14

ZAKLJUČAK
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA
ZA 2017. 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
•
•
•
•
•
•
-

DAMIRU JURAKU tajniku Ženskog rukometnog
kluba Bistra
za doprinos očuvanju postojanja kluba i stalnom
napretku rukometa na području Općine Bistra
VERI GRGAC
za doprinos radu Općinskog vijeća Općine Bistra u
razdoblju od 2013. do 2017. godine
BRANKU CVIJANOVIĆU
za doprinos radu Općinskog vijeća Općine Bistra u
razdoblju od 2015. do 2017. godine
SENKI GULIĆ
za doprinos radu Općinskog vijeća Općine Bistra u
razdoblju od 2013. do 2017. godine
ZDENKU JURAKU
za doprinos radu Općinskog vijeća Općine Bistra u
razdoblju od 2015. do 2017. godine
MIRJANI ZRINJSKI
za doprinos radu Općinskog vijeća Općine Bistra u
razdoblju od 2013. do 2015. godine

•
•
-

RADIO SLJEMENU
za dugogodišnju uspješnu suradnju i značajan
doprinos promicanju Općine Bistra
PLANINARSKOM DRUŠTVU BISTRA
povodom 10 godina postojanja i promicanje
planinarstva na području Općine Bistra
FRANJI BAJZECU
Za dugogodišnji doprinos radu Općinskog vijeća
Općine Bistra u razdoblju od 1997. do 2001.
godine te 2005. do 2017.
IVANU GRGECU
Za dugogodišnji doprinos radu Općinskog vijeća
Općine Bistra u razdoblju od 2001. do 2017.
godine
MIROSLAVU ROGINI
Za dugogodišnji doprinos radu Općinskog vijeća
Općine Bistra u razdoblju od 2009. do 2017.
godine
KRISTIJANU MINKOVIĆU
Za osvajanje prvog mjesta na Seniorskom
prvenstvu države u hrvanju slobodnim načinom

Članak 2.
Dodijeljena javna priznanja uručit će se nagrađenima na
svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu Dana Općine
Bistra koja će se održati 05.12.2017. godine.
Članak 3.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u Službenom glasniku Općine Bistra.
Općinski načelnik
Krešimir Gulić

MEDALJU OPĆINE BISTRA
•

ŠAHOVSKOJ GRUPI OSNOVNE ŠKOLE
BISTRA
- Za osvojeno prvo mjesto na natjecanju osnovnih
škola Zaprešićkog kraja i treće mjesto na
županijskom natjecanju
• ŠKOLSKOM ŠPORTSKOM KLUBU OSNOVNE
ŠKOLE BISTRA - SEKCIJI MALOG
NOGOMETA
- Za osvojeno prvo mjesto na međuškolskom
natjecanju, prvo mjesto na regionalnom natjecanju
i drugo mjesto u Republici Hrvatskoj
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