REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/02
URBROJ: 238/02-01-14-03
Bistra, 15.05.2014.

ZAPISNIK
sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Bistra
održane 15.05.2014. godine u 19,00 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, Nino Vrban,
Senka Gulić, Tea Kranjec, Miroslav Rogina, Vera Grgac, Edvard Prihistal,
Bajzec Franjo

OSTALI:

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

ODSUTNI:

Davor Križanić– 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 5. 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. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.
godinu
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
6. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bistra za
2013. godinu
7. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu
8. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Bistra za 2014. godinu
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9. Prijedlog I izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2014.
godinu
10. Prijedlog I izmjene programa javnih potreba u osnovnoškolskom obrazovanju za 2014. godinu
11. Prijedlog I izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi u 2014. godini
12. Prijedlog I izmjene Programa socijalnih potreba za 2014. godinu
13. Prijedlog I izmjene i dopune programa zdravstvene zaštite za 2014. godinu
14. Prijedlog I izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.
godinu
15. Prijedlog I izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
16. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovan rad političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Bistra u 2014. godini
17. Prijedlog izmjene i dopune odluke o groblju
18. Prijedlog odluke o zaključivanju ugovora o darovanju pokretnine
19. Prijedlog odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Bistra
20. Odluka o pristupanju Općine Bistra LAG-u „Zeleni bregi“
Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik vijeća Danijel Drviš daje na usvajanje zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća.
Ad 1. Aktualni sat
Pitanja općinskih vijećnika:
Klementina Batina:
1. Hoće li se i kada regulirati potok Bistra od Kamenika do dvorca?
Ivan Grgec:
2. Gdje je zahtjev od Stjepana Grgaca za naknadu zemljišta, moli da se uputi Odboru za
pritužbe na razmatranje.
3. Što je sa zapuštenim poljoprivrednim zemljištem?
4. Zašto se PO Jakovlje i Luka odvajaju od Dječjeg vrtića Kapljica?
Vera Grgac:
5. Kada će se dovršiti nedovršeni dio nogostupa u Podgorskoj?
Marija Gregurović:
6. Što se poduzima protiv onih koji rade smetlište na izlazu iz Bistra prema Jakovlju?
Miroslav Rogina:
7. Hoće li KGB početi odrađivati uslužne djelatnosti?
Općinski načelnik Krešimir Gulić odgovara na pitanja Općinskih vijećnika redom:
1. Hrvatske vode su smanjile sredstva za vodoprivredu, a zeleni su se izborili za uređenje
vodotoka samo suhozidom pa sve to usporava radove. Ipak se dio potoka i dalje uređuje i
neće se stati dok svi ne budu uređeni.
2. Zahtjev Stjepana Grgaca je u Jedinstvenom upravnom odjelu i s njim se pregovaralo, no
radi nekorektnih zahtjeva još se nije došlo do rješenja. Ako je dopis upućen Općinskom
vijeće proslijedit će se na rješavanje Odboru za prigovore i pritužbe.
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3. Ako netko ima problema s neobrađenim poljoprivrednim zemljištem molimo da uputi
problem općini, komunalni redar će poslati dopis vlasniku, a ako vlasnik ne reagira KGB će
očistiti zemljište i poslati račun istom.
4. PO Jakovlje i Luka ukidaju se sa 31.08.2014. godine. Općina Jakovlje i Luka traže raskid
ugovora o zakupu jer očekuju da će samostalno moći jeftinije i bolje upravljati. Nadam se i
uvjeren sam u to, da ne traže raskid ugovora jer nam nisu vjerovali budući je poslovanje
bilo transparentno. Sad se postavlja i pitanje zaposlenika u tim vrtićima, no to će morati
riješiti te općine ili novi zakupnici vrtića.
5. Problem dovršetka dijela nogostupa u Podgorskoj ulici je naša mještanka Katica Kolaković
koja je legla pod bager i zaustavila radove. Mi smo uložili maksimalan napor s naše strane
da to riješimo, no ona, iako je pristala na nastavak radova, ponovno mijenja mišljenje i ne
dozvoljava provedbu radova. Sada taj dio preuzimaju Županijske ceste.
6. Vezano uz smetlište, to je problem i odlučili smo da ga riješimo do kraja. Prama mojim
saznanjima tamo je Kecerin navezao smeće, a slično je i ispod Stubičke ulice gdje Jura
Lukanić iskapa humus i navaža smeće. Poljoprivredni inspektori će na teren i ne želimo se
više zadovoljiti kaznama već konkretnim akcijama.
7. Vezano uz početak uslužne djelatnosti našeg komunalnog poduzeća, planovi jesu u tom
smjeru se ide. Očekujemo objavu cjenika i popisa poslova pa se nadamo da će i to vrlo
brzo zaživjeti u praksi.
Ad 2. Utvrđivanje dnevnog reda
Kao dopuna dnevnog reda predlaže se točka:
21. Zahtjev Župe sv. Nikole za suradnju s prijedlogom
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 najavio je radove na proširenju mosta kod Gospočića, koji je u
prvobitno bio planiran za rušenje i gradnju novog. Osim toga najavljuje se asfaltiranje Stubičke
ulice od Meštrovića do zgrade stare općine te dalje od Krapinske prema granici s Jakovljem.
Postoje i druge opcije, za koje pregovaramo s Hrvatskim cestama, ali ova opcija je za sada
najizglednija. Dio troškova preuzet će Hrvatske ceste čiji su kamioni dobrim dijelom uništili ove
prometnice za vrijeme radova na rekonstrukciji Zagorske magistrale. U tijeku su pripremni radovi
za projektnu dokumentaciju izrade nogostupa od Donje Bistre prema Poljanici te za još neke
dionice u ostalim naseljima. Radovi na kanalizaciji idu dalje prema planu, a odrađene su i pojedine
sanacije na šahtovima. Stavljanje kanalizacije u funkciju očekuje se do kraja ove godine, a za sada
ovisi o terminu uključenje struje na prepumpnim stanicama. Do kraja godine očekuje se i priprema
ugovora za građane pa će se znati koliko će tko priključke plaćati. Općina Bistra kreće i u
proširenje groblja te se očekuje investicija vrijedna milijun kuna (50 grobnih okvira i 10 grobnica).
Osim toga groblje će se u potpunosti digitalizirati, odnosno bit će evidentirano u elektronskom
obliku, a upravljanje se predaje Komunalnom gospodarstvu Bistra. Investiramo više od 50.000
kuna u nove table s natpisima ulica, ali i raznih turističkih i ostalih objekata, te očekujemo i nove
oglasne ploče u svim našim naseljima. Očekuje se i tehnički pregled dograđenog dijela dječjeg
vrtića te stavljanje u funkciju novoizgrađene sportske dvorane u vrtiću te primjerenih radnih
prostorija za zaposlenike koji su do sada radili u neljudskim uvjetima. Ove godine pristupit će se i
izradi projekata za dogradnju osnovne škole.
Od 31.05.-13.07. održat će se Dani Bistre pa ujedno poziva sve vijećnike da se odazovu na
događanja.
Ad. 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2013. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Pitanja nema.
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Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (Tekst odluke sastavni
je dio zapisnika).
Ad. 5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Pitanja nema.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 6. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine
Bistra za 2013. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Pitanja nema.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Bistra za 2013. godinu (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 7. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Pitanja nema.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013.
godinu (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 8. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Bistra za 2014. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Općinski vijećnik Grgec Ivan primjećuje da je pozicija udruge Vinogradara maknuta, te pita što je
sa Glasom Bistre obzirom da je pozicija smanjena za 30-40%.
Voditeljica financijskog poslovanja Željka Raženj navodi da je pozicija Vinogradara prebačena u
drugi program – Program poljoprivrede, a što se tiče Glasa Bistre pozicija je smanjena obzirom da
će ove godine biti 3 broja umjesto 4, te značajne uštede jer je promijenjen urednik Glasa Bistre, a i
za tisak je raspisan pozivni natječaj.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o I. izmjenama i dopunama proračuna Općine
Bistra za 2014. godinu (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 9. Prijedlog I izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za
2014. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Pitanja nema.
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Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o I izmjenama programa javnih potreba u
predškolskom odgoju i obrazovanju za 2014. godinu (Tekst odluke sastavni je dio
zapisnika).
Ad. 10. Prijedlog I izmjene programa javnih potreba u osnovnoškolskom obrazovanju za
2014. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Pitanja nema.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o I izmjenama programa javnih potreba u
osnovnoškolskom obrazovanju za 2014. godinu (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 11. Prijedlog I izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi u 2014. godini
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Pitanja nema.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o I izmjenama i dopunama javnih potreba u
kulturi u 2014. godini (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 12. Prijedlog I izmjene Programa socijalnih potreba za 2014. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Pitanja nema.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o I izmjenama Programa socijalnih potreba za
2014. godinu (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 13. Prijedlog I izmjene i dopune programa zdravstvene zaštite za 2014. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Pitanja nema.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o I izmjenama i dopunama programa
zdravstvene zaštite za 2014. godinu (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 14. Prijedlog I izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2014. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Pitanja nema.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o I izmjenama i dopunama programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu (Tekst odluke sastavni je dio
zapisnika).
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Ad. 15. Prijedlog I izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Pitanja nema.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o I izmjenama programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 16. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovan rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bistra u 2014. godini
Voditeljica financija Željka Raženj navodi da su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću raspoređena u iznosu od 8.467,22 što je 0,05% ostvarenih rashoda poslovanja
iz prethodno objavljenog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Pitanja nema.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspoređivanju sredstava za redovan rad
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bistra u 2014. godini (Tekst
odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 17. Prijedlog izmjene i dopune odluke o groblju
Stručna suradnica N. Coha Godec navodi da se ovom odlukom upravljanje grobljem zajedno sa
zaposlenicima predaje Komunalnom gospodarstvu Bistra d.o.o.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjeni i dopuni odluke o groblju. (Tekst
Odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 18. Prijedlog odluke o zaključivanju ugovora o darovanju pokretnine
Stručna suradnica N. Coha Godec navodi da se ovom odlukom ICB bager daruje bez naknade
Komunalnom gospodarstvu Bistra, temeljem koje će se zaključiti ugovor o darovanju.
Naime taj stroj Općina je kupila na leasing prije osnivanja tvrtke, pa su se istekom najamnine stekli
uvjeti za promjenom vlasništva.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o zaključivanju ugovora o darovanju
pokretnine (Tekst Odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 19. Prijedlog odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Bistra
Stručna suradnica N. Coha Godec navodi da se ovom odlukom uređuje prodaja robe izvan
prodavaonica (klupama, štandovima, šatorima i dr.) te utvrđuju naknade i lokacije javnih površina
na koja je omogućena prodaja robe izvan prodavaonica.
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Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o prodaji robe izvan prodavaonica na području
Općine Bistra (Tekst Odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad 20. Odluka o pristupanju Općine Bistra LAG-u „Zeleni bregi
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o (Tekst Odluke sastavni je dio zapisnika).
Općinski načelni Krešimir Gulić navodi da se u materijalima nalazi inicijativa za proširenje LAG-a
Zeleni bregi na općinu Bistra, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća. Cilj osnivanja LAGa je identifikacija lokalne razvojne strategije, sudjelovanje u poticanju ruralnog razvitka kroz
povezivanje, sudjelovanje u poticanju ruralnog razvitka kroz povezivanje, sudjelovanje u razvojnim
projektima te provođenje zajedničkih aktivnosti u prikupljanju i raspodjeli sredstava, a sve u cilju
unapređenja kvalitete življenja na području koje pokrivanju jedinice lokalne samouprave – osnivači.
Obzirom da je općina Jakovlje pristupila LAG-u Zeleni bregi otvorena je mogućnost i za Općinu
Bistra jer je time ispunjen uvjet prostorne povezanosti.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o pristupanju Općine Bistra LAG-u „Zeleni
bregi“ (Tekst Odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 21. Zahtjev Župe sv. Nikole za suradnju s prijedlogom
Općinski načelnik iznosi prijedlog Župe sv. Nikola:
Župa sv Nikole Bistra u suglasnosti s Zagrebačkom nadbiskupijom predlaže da Općina Bistra
preuzme obvezu izmirenja ovršnog duga u iznosu od 500.000,00 kuna prema tvrtki Graditeljstvo i
završni radovi Kovačićek, a za uzvrat stekne pravo upisa vlasništva na kat. čest. 2864, 2626,
2643/3, 2643/4, 2643/5, 2643/6 sve k.o Bistra Donja.
Općinski načelnik predlaže da se prihvati slijedeći zaključak:
Općina Bistra donirat će Župi sv. Nikole Bistra iznos od 500.000,00 kuna i to slijedećom
dinamikom: 2014. god – 300.000,00 kuna, 2015. god. – 100.000,00 kuna i 2016. god. 100.000,00
kuna., a Župa sv. Nikole Bistra darovat će Općini Bistra sve katastarske čestice gore navedene te i
sve druge sporne k.č. kako bi se riješilo vlasništvo groblja u Poljanici.
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća predloženi zaključak koji je sastavni dio zapisnika.
Predsjednik općinskog vijeća Danijel Drviš zatvara sjednicu.
Dovršeno u 21,00 sat.

ZAPISNIČAR
Nikolina Coha Godec

PREDSJEDNIIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Drviš
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