REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/07
URBROJ: 238/02-01-14-02
Bistra, 27.11.2014.

ZAPISNIK
sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Bistra
održane 27.11.2014. godine u 18,30 sati u
Kulturnom centru Bistra, Bistranska 98

NAZOČNI
VIJEČNICI:

Danijel Drviš – predsjednik Općinskog vijeća
Klementina Batina - zamjenik predsjednika Općinskog vijeća
Ivan Grgec – zamjenik predsjednika Općinskog vijeća
Marija Gregurović, Vedran Špoljar, Zvonimir Car, Mirjana Zrinjski, Senka Gulić,
Edvard Prihistal, Bajzec Franjo, Tea Kranjec, Vera Grgac, Nino Vrban

OSTALI:

Krešimir Gulić – Općinski načelnik Općine Bistra,
Darko Sever-Šeni – zamjenik Općinskog načelnika
Nikolina Coha Godec – stručni suradnik
Karlo Novosel – stručni suradnik
Damir Novotny - T&MC Groupe
Petra Kale - T&MC Groupe

ODSUTNI:

Davor Križanić, Rogina Miroslav – svi opravdano

Predsjednik 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 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Bistra
1. Aktualni sat
2. Utvrđivanje dnevnog reda
3. Prijedlog odluke o usvajanju Strategije ekonomskog razvoja Općine Bistra za razdoblje
2014.-2020. godine
4. Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Kapljica
5. Prijedlog odluke o poništenju odluke o imenovanju v.d. ravnateljice Općinske knjižnice Bistra
6. Prijedlog odluke o komunalnom redu
7. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi
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8. Prijedlog odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
9. Prijedlog odluke o ukidanju subvencije iz proračuna Općine Bistra pravnim i fizičkim osobama
koje imaju nepodmirene obveze prema Općini Bistra
10. Prijedlog odluke o prihvaćanju izvješća Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu
11. Prijedlog odluke o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja
otpadom
12. Prijedlog odluke o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u
opremanje i razvoj poduzetničkih zona
13. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Bistra
Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća
Primjedbi nema.
Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Drviš daje na usvajanje zapisnik sa 10. sjednice Općinskog
vijeća.
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća.
Ad 1. Aktualni sat
Nema pitanja općinskih vijećnika.
Ad 2. Utvrđivanje dnevnog reda
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red.
Ad. 3. Prijedlog odluke o usvajanju Strategije ekonomskog razvoja Općine Bistra za
razdoblje 2014. – 2020. godine
Gosp. Damir Novotny predstavio je Strategiju ekonomskog razvoja Općine Bistra za razdoblje
2014. – 2020. godine. Prijedlog strategije nalazi se u prilogu zapisnika.
Općinske vijećnice Klementina Batina i Tea Kranjec iznose komentare na prijedlog Strategije koji
se nalaze u prilogu ovog zapisnika.
Nakon provedene rasprave predlaže se provesti analizu komentara i doraditi strategiju u skladu s
navedenim te provesti konzultacije s općinskim načelnikom.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi zaključak o prolongiranju donošenja odluke o
Strategiji ekonomskog razvoja Općine Bistra za razdoblje 2014. – 2020. godine za slijedeću
sjednicu općinskog vijeća.
Ad. 4. Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Kapljica
Stručna suradnica Nikolina Coha Godec navodi se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Kapljica predlaže
imenovati Carmen - Ankica Ljubić jedina koja se javila na javni natječaj i zadovoljava uvjete iz
natječaja raspisanog od Upravnog vijeća dječjeg vrtića Kapljica.
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Općinski vijećnik Ivan Grgec upućuje kritiku Upravnom vijeću

Dječjeg vrtića Kapljica zbog

objavljivanja natječaja u Riječkom Novom listu a ne u javnim glasilima koja su dostupna velikoj
većini građana kao npr. Jutarnji ili Večernji list.
Općinsko vijeće većinom glasova (1 glas suzdržan gosp. Ivan Grgec) donosi odluku o
imenovanju v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića Kapljica (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 5. Prijedlog odluke o poništenju odluke o imenovanju v.d. ravnateljice Općinske
knjižnice Bistra
Stručna suradnica Nikolina Coha Godec predlaže poništiti Odluka o imenovanju v.d. ravnateljice
Općinske knjižnice Bistra zbog zakonske odredbe o raspisivanju javnog natječaja u roku 30 dana
za imenovanje ravnatelja u slučaju imenovanja v.d. ravnatelja. Dosadašnja ravnateljica je
privremeno nesposobna za rad (rodiljni dopust) što nije razlog za raspisivanje javnog natječaja već
će ravnateljica dati ovlast za potpis dokumentacije knjižnice za vrijeme svoje privremene
odsutnosti.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o poništenju odluke o imenovanju v.d.
ravnateljice Općinske knjižnice Bistra (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 6. Prijedlog odluke o komunalnom redu
Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti Eduard Prihistal smatra da Odbor nije imao dovoljno
vremena za analizu dostavljenog prijedloga odluke te predlaže da se donošenje odluke o
komunalnom redu prolongira za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća. Prijedloge se obvezuje
dostaviti nakon ponovnog razmatranja Odbora za komunalne djelatnosti.
Ad. 7. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi
Općinski načelnik navodi da je primoran predložiti povećanje komunalne naknade zbog smanjenja
plana prihoda proračuna za 2015. godinu, koji se prvenstveno smanjuje zbog poreza na dohodak
te pomoći iz državnog proračuna na ime poreza na dobit.
Općinski vijećnik Ivan Grgec navodi da su se nedavno znatno povećala naknade za potrošnju vode
te da je ovo još jedan udar na kućni buđet.
Općinski načelnik navodi da se komunalna naknada nije povećala 17 godina.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o komunalnoj naknadi (Tekst odluke sastavni je
dio zapisnika).
Ad. 8. Prijedlog odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
Općinski načelnik predlaže da vrijednost boda za obračun komunalne naknade iznosi 0,50 kn/m2.
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Općinsko vijeće većinom glasova (1 glas protiv – Ivan Grgec i 1 glas suzdržan -Verica
Grgac) donosi odluku o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade (Tekst odluke
sastavni je dio zapisnika).
Ad. 9. Prijedlog odluke o ukidanju subvencije iz proračuna Općine Bistra pravnim i fizičkim
osobama koje imaju nepodmirene obveze prema Općini Bistra
Općinski načelnik predlaže donošenje navedene odluke radi bolje naplate komunalne naknade i
ostalih naknada koje su dužni plaćati vlasnici odnosno korisnici.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o ukidanju subvencije iz proračuna Općine
Bistra pravnim i fizičkim osobama koje imaju nepodmirene obveze prema Općini Bistra
(Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 10. Prijedlog odluke o prihvaćanju izvješća Plana gospodarenja otpadom za 2014.
godinu
Stručni suradnik Karlo Novosel navodi da je izvješće Plana gospodarenja otpadom Općine Bistra
za 2014. godinu izrađenu u skladu sa Planom gospodarenja otpadom za razdoblje 2011.-2018.
godine, te obuhvaća provedene mjere Plana – Izvješće se nalazi u prilogu predložene odluke i čini
njen sastavni dio, te se predlaže usvojiti.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća Plana gospodarenja
otpadom za 2014. godinu (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 11. Prijedlog odluke o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti
gospodarenja otpadom
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji
učinkovitosti gospodarenja otpadom (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 12. Prijedlog odluke o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i
ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji
učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona (Tekst odluke
sastavni je dio zapisnika).
Ad. 13. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Bistra
Općinski načelnik predlaže da se nagrada Općine Bistra dodijeli Ivanu-Željku Weissu za
dugogodišnji rad u oblasti zdravstvene zaštite na području Općine Bistra i poseban doprinos
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razvoju Bolnice za kronične bolesti dječje dobi u Gornjoj Bistri, te Nogometnom klubu Bistra za
poseban doprinos razvoju tjelesne kulture i sporta, izvrsne sportske uspjehe i kvalifikaciju u drugu
hrvatsku nogometnu ligu.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Bistra (Tekst
odluke sastavni je dio zapisnika).
Predsjednik općinskog vijeća Danijel Drviš zatvara sjednicu.
Dovršeno u 21,20 sati.

ZAPISNIČAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikolina Coha Godec

Danijel Drviš

5

