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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinsko vijeće
KLASA:021-01/18-01/05
UR. BROJ: 238/02-01-18-02
Bistra, 06.03.2018.
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 31. Statuta Općine Bistra (Službeni
glasnik općine Bistra br. 1/18) Općinsko vijeće Općine
Bistra na svojoj sjednici održanoj 06.03.2018. donosi
2

Temeljem odredbi članka 43. Statuta Općine Bistra
(Službeni glasnik Općine Bistra broj 1/18) i članka 4.
Poslovnika Općinskog vijeća Bistra (Službeni glasnik
Općine Bistra broj 5/09 i 1/13), Mandatna komisija
Općinskog vijeća Općine Bistra na sjednici dana
06.03.2018. godine donosi slijedeći
1

SUGLASNOST
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Temeljem članka 79. st. 7. Zakona o lokalnim izborima
(NN 144/12) mandatna komisija Općinskog vijeća Općine
Bistra konstatira da je član predstavničkog tijela Tonči
Jelavić, Bistranska 6, Donja Bistra OIB: 25690124322
članu Hrvatske demokratske zajednice stavio mandat
u mirovanje u predstavničkom tijelu Općine Bistra
podnošenjem pisane izjave dana 26. veljače 2018. godine.
Članak 2.
Temeljem članka 81. st. 2. Zakona o lokalnim izborima
(NN 144/12) člana predstavničkog tijela izabranog na
kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani
kandidat s iste liste s koje je izabran i član koji je mandat
stavio u mirovanje, a određuje ga politička stranka koja je
bila predlagatelj kandidacijske liste.

Članak 1.
Na prijedlog Ugovora o ﬁnanciranju gradnje i gradnje
dijela objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
gospodarskoj zoni Bistra čiji iznos troškova gradnje se
projicira na 2.300.000,00 kuna između Općine Bistra i
Torense industry d.o.o. iz Zagreba
Članak 2.
Sastavni dio ove Suglasnosti je navedeni Ugovor kojim su
detaljno propisana prava i obveze obiju strana koje će ga
zaključiti.
Članak 3.
Ova suglasnost stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u Službenom glasniku Općine Bistra.
Predsjednica Općinskog vijeća
Marija Gregurović

Članak 3.
Utvrđuje se da je Koalicija Hrvatske demokratske zajednice
i Hrvatske stranke umirovljenika dopisom od 06.03.2018.
godine KLASA: 021-01/18-03/02 URBROJ: 238/02-0118-01 odredila da člana Predstavničkog vijeća zamijeni
u Predstavničkom tijelu i radnim tijelima Predstavničkog
tijela Općine Bistra slijedeći neizabrani kandidat s iste
liste: Jela Minković, Poljanica Bistranska, Dubravice 11,
OIB:26560074075.
Članak 4.
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine
Bistra.
Predsjednik Mandatne komisije
Vedran Špoljar
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ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinsko vijeće

REDOVNA
KAMATNA
STOPA:

6 mjesečnih EURIBOR uvećan
za 2,10 postotnih poena godišnje,
promjenjivo.
Redovna kamatna stopa se
sastoji od promjenjivog dijela u
visini referentne kamatne stope 6
mjesečnog EURIBOR-a i ﬁksnog
dijela u visini 2,10 postotnih poena,
koji se mijenjaju za cijelo vrijeme
važenja ovog ugovora.
Promjenjivi dio kamatne stope
predstavlja referentnu kamatnu
stopu koja je u visini 6 mjesečnog
EURIBOR-a važećeg na dan prvog
korištenja kredita i vrijedi do kraja
obračunskog razdoblja (30. lipnja
i 31. prosinca) Na posljednji dan
polugodišta utvrđuje se važeća
kamatna stopa koja se primjenjuje
od prvog dana sljedećeg
obračunskog razdoblja (1 siječnja
i 1. srpnja) te vrijedi do kraja
obračunskog razdoblja (30. lipnja
i 30. prosinca), kada dolazi do
promjene. EURIBOR koji je važeći
na određeni dan i primjenjuje se
za izračun kamatne stope utvrđen i
objavljen dva dana ranije.
Ukoliko u trenutku utvrđivanja
kamatne stope ili u novom
obračunskom razdoblju vrijednost
referentne stope iznosi 0, u tom
slučaju za obračun kamatne stope
primjenjuje se referentna stopa 0
Interkalarna kamata je promjenjiva,
te se obračunava i naplaćuje u
visini redovne kamatne stope,
mjesečno na iskorišteni iznos
kredita u razdoblju od dana
korištenja do dana stavljanja
kredita u otplatu.

ZATEZNA
KAMATNA
STOPA:

U visini zakonske zatezne kamatne
stope.

POVEĆANJE
REDOVNE
KAMTNE
STOPE:

U slučaju kašnjenja s plaćanjem,
ugovorena redovna kamatna stopa
uvećana za 1,5 postotna poena.

KLASA: 021-01/18-01/06
URBROJ: 238/02-01-18-01
Bistra, 06.03.2018.
Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne
novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta
Općine Bistra (“Službeni glasnik Općine Bistra 1/18)
Općinsko vijeće Općine Bistra, na sjednici održanoj 6.
ožujka 2018. godine donijelo je
3

ODLUKA
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZADUŽENJE
TRGOVAČKOM DRUŠTVU
KOMUNALNO GOSPODARSTVO BISTRA d.o.o.
Članak 1.
Daje se suglasnost za dugoročno zaduženje trgovačkom
društvu KOMUNALNO GOSPODARSTVO BISTRA
d.o.o. u iznosu od 120.000,00 € (stodvadesettisuća eura)
u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a
važećem na dan korištenja kredita za nabavu bagera uz
sljedeće uvjete:
VRSTA
ZADUŽENJA:

Dugoročni kredit

NAMJENA
KREDITA:

Nabava samohodnog bagera

NAČIN I ROK
KORIŠTENJA
KREDITA:

Kredit će se koristiti sukcesivno,
namjenski, nakon prezentacije

NAČIN I ROK
VRAĆANJA
KREDITA:

5 godina, mjesečno. Kredit se
otplaćuje u kunama po srednjem
tečaju HNB-a za euro važećem na
dan plaćanja.
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NAKNADA ZA
1,5 % za iznos prijevremenog
PRIJEVREMENU povrata glavnice, ako je povrat
OTPLATU:
izvršen 30 i više dana prije
dospijeća, minimalno 500 kn

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave
u Službenom glasniku Općine Bistra te će se dostaviti
Ministarstvu ﬁnancija u zakonskom roku.
Predsjednica Općinskog vijeća
Marija Gregurović
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Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se
u Službenom glasniku Općine Bistra.
Predsjednica Općinskog vijeća
Marija Gregurović

KLASA: 021-01/18-01/07
URBROJ: 238/02-01-18-01
Bistra, 06.03.2018.
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o ﬁnanciranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne
novine“ broj 24/11. 61/11, 27/13, 2/14, 96/16) i članka 31.
Statuta Općine Bistra („Službeni glasnik Općine Bistra“
broj 1/18.), Općinsko vijeće Općine Bistra na sjednici
održanoj dana 06.03.2018. godine donosi
4

ODLUKU
O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA
REDOVAN RAD POLITIČKIH STRANAKA
ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU
OPĆINE BISTRA U 2018. GODINI
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva osigurana u
Proračunu Općina Bistra za 2018. godinu u iznosu od
9.265,30 kuna, a koriste se za redovan rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bistra
(u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način
da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana
Općinskog vijeća tako da pojedinoj političkoj stranci
pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova
Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog
vijeća.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća
podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada
i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po
svakom članu Općinskog vijeća.
Članak 3.
Raspoređena ukupna sredstva iz članka 3. ove Odluke
doznačuju se na žiro račun političke stranke tromjesečno
u jednakim iznosima.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinski načelnik
KLASA: 022-01/18-01/08
URBROJ: 238/02-02-18-01
Bistra, 29.01.2018. godine
Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti ( Narodne novine 79/07,
113/08, 43/09, 130/17 ) i članka 47. Statuta Općine Bistra
(Službeni glasnik Općine Bistra br. 01/13) Općinski
načelnik Općine Bistra donosi
5

ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA MJERA I
PROVEDBENOG PLANA MJERA DDD
ZA 2018. GODINU
Članak 1.
Usvaja se Program mjera suzbijanja patogenih
mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i
štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno
suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
od javnozdravstvene važnosti za područje Općine Bistra i
Provedbeni plan preventivne i obvezne preventivne DDD
kao posebne mjere na području Općine Bistra koje je
predložio Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije
za 2018. godinu, a koji su u privitku ove Odluke i čine
njezin sastavni dio.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u Službenom glasniku Općine Bistra.
Općinski načelnik
Krešimir Gulić

Članak 4.
U pogledu korištenja sredstava, podnošenja ﬁnancijskih
izvještaja i drugih prava i obveza u vezi provedbe ove
Odluke političke stranke zastupljene u Općinskom
vijeću dužne su postupati sukladno odredbama Zakona o
ﬁnanciranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.
Članak 5.
Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira
da li se koriste u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na
jednak način i muški i ženski rod.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinski načelnik
KLASA: 022-01/18-01/10
URBROJ: 238/02-02-18-01
Bistra, 02.2.2018.
6 Na temelju čl. 7. Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave („ Narodne novine“ broj 65/16),
Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za
područje Zagrebačke županije KLASA:022-01/17-01/09,
URBROJ: 238/1-03-17-38, od 13.veljače 2017. godine
Općinski načelnik Općine Bistra dana 02. 2. 2018. donosi,

ODLUKU
O POSTUPKU IZRADE PROCJENE RIZIKA
OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU BISTRU
I OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU
PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA
ZA OPĆINU BISTRU
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se postupak izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Bistru, osniva Radna
skupina za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za
Općinu Bistru te određuju koordinatori, nositelji i izvršitelji izrade Procjene rizika.
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Bistru izrađuje se sukladno Smjernicama za izradu procjene rizika
od velikih nesreća za područje Zagrebačke županije.
Postupak izrade procjene rizika obuhvaća primjenu metodologije za izradu Procjene rizika, korištenje uputa za
izradu svakog pojedinog scenarija, izradu matrica i karata
rizika i prijetnji te analizu sustava civilne zaštite.
Članak 2.
Ovom Odlukom određuju se koordinator, nositelji te izvršitelji za svaki pojedini rizik.
Koordinator organizira i koordinira izradu svakog pojedinog rizika koji će se obrađivati u Procjeni rizika od velikih
nesreća za Općinu Bistru.
Nositelj/i izrade procjene rizika dužni su surađivati s koordinatorom te u okviru svoje nadležnosti doprinositi razradi
scenarija. Nositelji predloženi u Prilogu 1. Odluke su promjenjivi na način da koordinator sukladno potrebama tijekom izrade scenarija, može odrediti druge nositelje, pored
imenovanih i uključivati nove nositelje.
Izvršitelj/i izrade Procjene rizika dužni su surađivati s koordinatorom i nositeljima te u okviru svoje nadležnosti
doprinositi razradi scenarija. Izvršitelji predloženi u Prilogu 1. Odluke su promjenjivi na način da koordinator ,
sukladno potrebama tijekom izrade scenarija mogu odrediti druge izvršitelje, pored imenovanih i uključivati nove
izvršitelje.
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Popis koordinatora, nositelja i izvršitelja nalazi se u Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Osniva se Radna skupina za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Bistru. Članovi radne skupine su:
načelnik Stožera civilne zaštite kao koordinator, predstavnici JUO Općine Bistre i pravnih osoba iz javnog sektora
kao nositelji i izvršitelji.
Za potrebe izrade Procjene rizika ugovorom će se angažirati ovlaštenici za prvu grupu stručnih poslova u području
planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta.
Članak 4.
Obaveze koordinatora:
- Izrada scenarija za određene rizike,
- Odgovornost za sadržaj i podatke korištene za analizu rizika,
- Odgovornost za razradu rizika navedenih u Prilogu
1.Ove Odluke,
- Koordinacija sa svim nadležnim tijelima državne
uprave i pravnim osobama u svrhu prikupljanja podataka važnih za Procjenu.
Članak 5.
Obaveze nositelja:
- Sudjelovanje u izradi scenarija za određene rizike,
- Odgovorni su za vjerodostojnost podataka iz svoje
nadležnosti,
- Sudjelovanje u analizi i vrednovanju onog rizika za
koji su prema Prilogu 1. ove Odluke utvrđeni nositeljem,
- Kontaktiraju s nadležnim tijelima državne uprave i
pravnim osobama u svrhu prikupljanja podataka za
analiziranje i vrednovanje rizika,
- Redovito obavještavaju koordinatora o tijeku prikupljanja podataka,
- Dostavljanju koordinatoru sve potrebne podatke i surađuju na izradi Procjene rizika.
Članak 6.
Obaveze izvršitelja:
- Prikupljaju podatke za analizu i vrednovanje rizika,
- Sudjeluju u izradi scenarija za pojedini rizik,
- U Nacrtu prijedloga procjene rizika od velikih nesreća
za Općinu Bistru daju mišljenje na: analizu sustava
civilne zaštite, vrednovanje rizika, matrice i karte prijetnji i karte rizika.
Članak 7.
Općinski načelnik dostavlja Nacrt Procjene rizika od velike nesreće općinskom vijeću radi donošenja.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Općinski načelnik
Krešimir Gulić
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Prilog 1. Popis rizika i sudionika radne skupine
Popis rizika

Koordinator

Nositelj/i

Izvršitelj/i

Potres

Danijel Drviš, ing. el.
Zamjenik načelnika
Općine Bistra
Načelnik
Stožera civilne zaštite

Karlo Novosel,dipl.ing.građ.
Voditelj Odsjeka za komunalne
djelatnosti, prostorno uređenje i
graditeljstvo

Danijel Tadić, ing.građ.
Direktor Komunalnog
gospodarstva Bistra d.o.o.

Poplava

Danijel Drviš, ing.el.
Načelnik
Stožera civilne zaštite

Marin Prpić, ing. građ.
Voditelj tehničke službe
Komunalnog gospodarstva
Bistra d.o.o.

Hrvoje Gulić
Zapovjednik DVD-a Bistra

Epidemije i
pandemije

Danijel Drviš, ing.el.
Načelnik
Stožera civilne zaštite

Dubravko Markotić
Komunalni redar

Dr. Mario Cvetko
Liječnik opće prakse u
Ambulanti Bistra

Ekstremne
temperature

Danijel Drviš, ing.el.
Načelnik
Stožera civilne zaštite

Tomislav Majdančić, dipl.ing.građ.
Voditelj tehničke službe Vodovoda
i odvodnje Bistra d.o.o.

Darko Sever-Šeni
Voditelj Odsjeka za razvoj i
društvene djelatnosti

Konzultant: Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor, Zagrebačka 71, 42 000 Varaždin.
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