REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/06
URBROJ: 238/02-01-14-02
Bistra, 25.09.2014.

ZAPISNIK
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Bistra
održane 25.09.2014. godine u 19,30 sati u
Kulturnom centru Bistra, Bistranska 98

NAZOČNI
VIJEČNICI:

OSTALI:

ODSUTNI:

Klementina Batina - zamjenik predsjednika Općinskog vijeća
Ivan Grgec – zamjenik predsjednika Općinskog vijeća
Marija Gregurović, Vedran Špoljar, Zvonimir Car, Mirjana Zrinjski, Senka Gulić,
Miroslav Rogina, Edvard Prihistal, Bajzec Franjo, Tea Kranjec
Krešimir Gulić – Općinski načelnik Općine Bistra,
Darko Sever-Šeni – zamjenik Općinskog načelnika
Željka Raženj – voditeljica financija
Nikolina Coha Godec – stručni suradnik
Karlo Novosel – stručni suradnik
Dražen Mufić – predstavnik medija
Vera Grgac , Nino Vrban, Davor Križanić, Danijel Drviš – svi opravdano

Zamjenica predsjednika općinskog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne, konstatira da je
nazočna većina članova Općinskog vijeća i da se stoga mogu donositi pravovaljane odluke te
predlaže slijedeći:
DNEVNI RED
-

Verifikacija zapisnika sa 7.,8.,9. sjednice Općinskog vijeća Općine Bistra
1. Aktualni sat
2. Utvrđivanje dnevnog reda
3. Izvješće općinskog načelnika o izvedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Bistra
4. Prijedlog odluke o II izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bistra za 2014. godinu
5. Prijedlog II izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2014.
godinu
6. Prijedlog II izmjene i dopune Programa javnih potreba u osnovnoškolskom obrazovanju za
2014. godinu
7. Prijedlog II izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
8. Prijedlog I izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu
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9. Prijedlog II izmjene i dopune Programa socijalnih potreba za 2014. godinu
10. Prijedlog II izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2014. godinu
11. Prijedlog II izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
12. Prijedlog I izmjene Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu
13. Prijedlog odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Bistra
14. Prijedlog odluke o subvenciji javnog prijevoza na području Općine Bistra
15. Prijedlog III izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu
16. Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene programa predškole u Dječjem vrtiću Kapljica za
pedagošku godinu 2014/15.
17. Odluka o konvalidaciji Odluke o razrješenju ravnatelja Dječjeg vrtića Kapljica
18. Odluka o konvalidaciji Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Kapljica
Verifikacija zapisnika sa 7.,8.,9. sjednice Općinskog vijeća
Primjedbi nema.
Zamjenica predsjednika Općinskog vijeća Klementina Batina daje na usvajanje zapisnik sa 7.,8.,9.
sjednice Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća zapisnik sa 7.,8.,9. sjednice Općinskog vijeća.
Ad 1. Aktualni sat
Nema pitanja općinskih vijećnika:
Ad 2. Utvrđivanje dnevnog reda
Kao dopuna dnevnog reda predlaže se točka:
19. Suglasnost na Odluku o odvodnji otpadnih voda za aglomeraciju Zaprešić
20. Mišljenje na idejno rješenje pogona za proizvodnju drvenog ugljena investitora Siniše
Putaka „Maksin“ Donja Bistra na lokaciji k.č.5420 i 5421 k.o. Donja Bistra
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red sa dopunom.
Ad. 3. Izvješće općinskog načelnika o izvedenim i planiranim aktivnostima na području
Općine Bistra

Općinski načelnik Krešimir Gulić navodi kako vrlo nepovoljni vremenski utjecaji nisu išli na
ruku građevinskoj operativi, ipak je dio radova odrađen te se nastavlja i nadalje saniraju
oštećenja kanalizacijske mreže, a prvi priključci očekuju unutar dva mjeseca. U prvoj fazi
priključilo bi se cca 700 domaćinstava, a raspisan je natječaj za još 250 priključaka. Ovih
dana kreće gradnja nogostupa od Novaka do Bukovja, a neke dionice su u pripremi
projekata i to: Krapinska, Bistranska (od D. Bistre do škole) te Potočna ulica. Do zime će se
asfaltirati desetak kratkih ulica, a 50% sredstava daje Županija. U istom financijskom
aranžmanu očekuje se i promjena krovišta na domu u Novakima, a veliki problemi uočeni su
s izvođačem radova na uređenju groblja u Poljanici. Već sad su rokovi debelo prekoračeni a
ne nazire se kraj radovima, te se traže načini kojim bi se naplatili penali. U 4. Izmjene
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Prostornog plana uključeno je reciklažno dvorište, ali je njegovo financiranje iz omjera 80%
fond a 20% općina okrenuto u 80% općina.Trenutno se odvija završetak izgradnje „zelenih
otoka“(na području općine biti će ih 7), lokacije su određene, osim u naselju Novaki.
Ovogodišnji veliki zahvat je Sportski centar u Donjoj Bistri.
Na Sljemenu smo suočeni s problemom klizišta. Upitno je održavanje SKI kupa, zbog
pucanja potpornog zida i ceste te njegova rušenja. Održan je sastanak sa potpisnicima
Sporazuma te se očekuje financijsko povećanje stavke održavanja kako bi se moglo sanirati
klizište.
Dana 21. studenog održat će se promocija monografije.
Za 05. prosinca planira se svečana sjednica Općinskog vijeća, na kojoj će biti dodijeljena
javna priznanja – natječaj je raspisan.

Ad. 4. Prijedlog odluke o II izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bistra za 2014. godinu

Općinski načelnik Krešimir Gulić navodi da je Proračun umanjen za gotovo 9% u odnosu na
prijedlog usvojen I. rebalansom, a jedan od najznačajnijih razloga je što se odustalo od
podizanja kredita.
Obrazlaže da se namjeravalo i za to je osigurana stavka u Proračunu, dignuti kredit kod
poslovne banke kako bi uspješno priveli kraju neke projekte za koje nismo uspjeli u
potpunosti zatvoriti financijsku konstrukciju, a od iznimne su važnosti u unapređenju
razvoja naše općine. Kako su sredstva tijekom godine ipak osigurana iz drugih izvora, od
zaduživanja se odustalo pa to znači i umanjenje na prihodovnoj strani.
Drugi razlog je neuspješna suradnja s tvrtkom Eksedra i ulaganja u gospodarsku zonu, te
potreba za preraspodjelom stavki unutar Proračuna. S jedne strane rashodovnih, a s druge
strane prihodovnih koje su promijenile svoje izvore.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o II izmjenama i dopunama Proračuna Općine
Bistra za 2014. godinu (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 5 Prijedlog II izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za
2014. godinu
Općinsko vijeće jednoglasno donosi II izmjene i dopune Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju za 2014. godinu (Tekst rješenje sastavni je dio zapisnika).
Ad. 6. Prijedlog II izmjene i dopune Programa javnih potreba u osnovnoškolskom
obrazovanju za 2014. godinu
Općinsko vijeće jednoglasno donosi II izmjene i dopune Programa javnih potreba u
osnovnoškolskom obrazovanju za 2014. godinu (Tekst programa sastavni je dio zapisnika).
Ad. 7. Prijedlog II izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
Općinsko vijeće jednoglasno donosi II izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi
za 2014. godinu (Tekst programa sastavni je dio zapisnika).
Ad. 8. Prijedlog I izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu
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Općinsko vijeće jednoglasno donosi I izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu
za 2014. godinu (Tekst programa sastavni je dio zapisnika).
Ad. 9. Prijedlog II izmjene i dopune Programa socijalnih potreba za 2014. godinu
Općinsko vijeće jednoglasno donosi I izmjene i dopune Programa socijalnih potreba za
2014. godinu (Tekst programa sastavni je dio zapisnika).
Ad. 10. Prijedlog II izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu
Općinsko vijeće jednoglasno donosi II izmjene i dopune Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu (Tekst programa sastavni je dio
zapisnika).
Ad. 11. Prijedlog II izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2014. godinu
Općinsko vijeće jednoglasno donosi II izmjene i dopune Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu (Tekst programa sastavni je dio zapisnika).
Ad. 12. Prijedlog I izmjene Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013.
godinu
Ad. 13. Prijedlog odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Bistra
Općinsko vijeće jednoglasno donosi
Općinski načelnik Krešimir Gulić predlaže da se Kristina Grgurić imenuje v.d. ravnateljicom
Općinske knjižnice Bistra do povratka ravnateljice Danijele Studak Čačić sa rodiljnog i roditeljskog
dopusta.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja
Općinske knjižnice Bistra – Kristine Grgurić (Tekst odluke sastavni je dio zapisnik).
Ad. 14. Prijedlog odluke o subvenciji javnog prijevoza na području Općine Bistra
Općinski načelnik Krešimir Gulić navodi da subvencija javnog prijevoza i dalje iznosi 1.700.000,00
kuna, subvencionirat će se sve kategorije osim srednjoškolaca obzirom da je Vlada donijela odluku
o sufinanciranju prijevoza srednjoškolaca u iznosu od 75%. Ušteda će se iskoristit će za subvenciju
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javnog prijevoza osnovnoškolaca koji nemaju pravo na posebni prijevoz koji je osigurala
Zagrebačka županija.
Općinsko vijeće većinom glasova donosi Odluku o subvenciji javnog prijevoza na području
Općine Bistra (1 glas suzdržan – Klementina Batina).Tekst Odluke sastavni je dio zapisnika.
Ad. 15. Prijedlog III izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu
Stručni suradnik Karlo Novosel navodi da se u Odluku o komunalnom redu dodaje novi članak 11a
kojim se uređuje način obračuna komunalnog doprinosa kod promjene namjene prostora.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi III izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu
Ad. 16. Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene programa predškole u Dječjem vrtiću
Kapljica za pedagošku godinu 2014/15.
Stručna suradnica N. Coha Godec navodi da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kapljica utvrdilo
ekonomsku cijenu programa predškole koja bi za 2014/15 godinu iznosila 311,20 kuna. Izračun
troškova prileži prijedlogu odluke.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene programa
predškole u Dječjem vrtiću Kapljica za pedagošku godinu 2014/15
Ad. 17. Odluka o konvalidaciji Odluke o razrješenju ravnatelja Dječjeg vrtića Kapljica
Stručna suradnica N. Coha Godec navodi da da je Odluka o razrješenju ravnatelja Dječjeg vrtića
Kapljica donesena na telefonskoj sjednici Općinskog vijeća. Ministarstvo uprave dostavilo je
mišljenje kao je potrebno sve odluke koju su donesene na telefonskim sjednicama predstavničkog
tijela konvalidirati na način da se ponovno o njima glasuje.
Predlaže se konvalidacija Odluke o razrješenju ravnatelja - Vlaste Mešalić Dječjeg vrtića Kapljica u
cijelosti.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o konvalidaciji Odluke o razrješenju ravnatelja
Dječjeg vrtića Kapljica (Tekst Odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 18. Odluka o konvalidaciji Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Kapljica
Stručna suradnica N. Coha Godec navodi da se prema istom principu predlaže glasovati o Odluci o
konvalidaciji Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja - Carmen Ankica Ljubić Dječjeg vrtića Kapljica.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluka o konvalidaciji Odluke o imenovanju v.d.
ravnatelja Dječjeg vrtića Kapljica (Tekst Odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 19. Suglasnost na Odluku o odvodnji otpadnih voda za aglomeraciju Zaprešić
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Suglasnost na Odluku o odvodnji otpadnih voda za
aglomeraciju Zaprešić (Tekst suglasnosti sastavni je dio zapisnika).
Ad. 20. Mišljenje na idejno rješenje pogona za proizvodnju drvenog ugljena investitora
Siniše Putaka „Maksin“ Donja Bistra na lokaciji k.č.5420 i 5421 k.o. Donja Bistra
Gosp. Siniša Putak predstavlja projekat:
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Navodi da posjeduje tvrtku koja se bavi proizvodnjom i distribucijom ugljena te se želi proširiti na
europsko tržište. Peći koje sada koristi rade po tradicionalnom načinu te nemaju certifikat, pa
samim time ne zadovoljavaju kvalitetu potrebnu za izvoz.. Da bi se zadovoljilo europsko tržište
potrebno im je uvođenje nove tehnologije, kupnja novih peći koje rade po sistemu pirolize, čime se
dobiva kvalitetniji proizvod. Takvim načinom proizvodnje uštedilo bi se i do 50% materijala
potrebnog za proizvodnju. Ostvarilo bi se na lokaciji koja je 500 m udaljena od naselja u skladu sa
važećim aktom. Ovom novom tehnologijom za sad se koristi jedan pogon u Francuskoj, Srbiji te
Bugarskoj. U početnoj fazi zaposlilo bi se 15 radnika, te već imaju osigurano tržište u Njemačkoj.
Želja je ostvariti ovo proširenje tvrtke zajedno sa Općinom Bistrom kao partnerom. Način
financiranja je putem bankarskih kredita.
Nakon provedene rasprave,
Općinsko vijeće jednoglasno donosi slijedeći zaključak:
IV izmjenom i dopunom Prostornog plana odredit će se lokacija za gospodarske objekte
navedene namjene. Lokacija navedena na projektu predviđena ja za trasu željezničke pruge.
Zamjenica predsjednika općinskog vijeća Klementina Batina zatvara sjednicu.
Dovršeno u 21,30 sat.

ZAPISNIČAR
Nikolina Coha Godec

ZAMJENICA PREDSJEDNIIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Klementina Batina
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