REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/15-01/03
URBROJ: 238/02-01-15-02
Bistra, 31.03.2015.

ZAPISNIK
sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Bistra
održane 31.03.2015. godine u 19,00 sati u
Kulturnom centru Bistra, Bistranska 98

NAZOČNI
VIJEČNICI:

Danijel Drviš – predsjednik Općinskog vijeća
Klementina Batina - zamjenica predsjednika Općinskog vijeća
Marija Gregurović, Vedran Špoljar, Zvonimir Car, Mirjana Zrinjski, Senka
Gulić, Edvard Prihistal, Tea Kranjec, Vera Grgac, Rogina Miroslav

OSTALI:

Krešimir Gulić – Općinski načelnik Općine Bistra,
Darko Sever-Šeni – zamjenik Općinskog načelnika
Željka Raženj – v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
Nikolina Coha Godec – stručni suradnik
Karlo Novosel – stručni suradnik
Darko Slukan
Dražen Mufić

ODSUTNI:

Davor Križanić, Nino Vrban i Grgec Ivan – 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 14. sjednice Općinskog vijeća

1. Aktualni sat
2. Utvrđivanje dnevnog reda
3. Izvješće općinskog načelnika o izvedenim i planiranim aktivnostima na području
Općine Bistra
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4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2014. godinu
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
6. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bistra
za 2014. godinu
7. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja iz 2014. godine
8. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Bistra za 2015. godinu
9. Prijedlog I izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za
2015. godinu
10. Prijedlog I izmjene programa javnih potreba u osnovnoškolskom obrazovanju za 2015.
godinu
11. Prijedlog I izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi u 2015. godini
12. Prijedlog I izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu
13. Prijedlog I izmjene i dopune programa zdravstvene zaštite za 2015. godinu
14. Prijedlog I izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2015. godinu
15. Prijedlog I izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
16. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovan rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bistra u 2015. godini
17. Prijedlog odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Bistra
18. Prijedlog odluke o postupku izbora članova Vijeća Mjesnih odbora
19. Prijedlog odluke o raspisivanju i datumu održavanja izbora za Vijeća Mjesnih odbora
na području Općine Bistra
20. Prijedlog dopune odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Bistra
21. Odluka o upravljanju i korištenju javnim sportskim građevinama
22. Odluka o razvojnim projektima za razdoblje 2015.-2017. godine na području Općine
Bistra
23. Odluka o izradi Strateškog plana razvoja turizma na području Općine Bistra

Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća
Primjedbi nema na zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Drviš daje na usvajanje zapisnik sa 14. sjednice
Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća.

Ad 1. Aktualni sat
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Pitanja općinskih vijećnika:
Zvonimir Car
1. U kojoj je fazi rješavanje prostora kafića u Društvenom domu Novaki?
Miroslav Rogina
2. Iza Farmateke postoji kuća, poljski put završava prije kuće te se ne može proći, moli
objašnjenje.
Općinski načelnik Krešimir Gulić odgovara na pitanja Općinskih vijećnika redom:
1. Sudski spor nije riješen u potpunosti, nakon dogovora koji su uslijedili oprema bi
trebala ostati u kafiću te bi se kompenzirala sa dugom za najam prostora.
Ostaje predati ključeve što bi trebalo skoro riješiti.
2. Provjerit ćemo pitanje puta i dati odgovor na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća.
Ad 2. Utvrđivanje dnevnog reda
Kao dopuna dnevnog reda predlaže se točka:
24. Zaključak o prihvaćanju darovanja nekretnina ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE,
ŽUPE SV. NIKOLE BISTRA
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red s dopunom.
Ad. 3. Izvješće općinskog načelnika o izvedenim i planiranim aktivnostima na području
Općine Bistra
Općinski načelnik obrazlaže najvažnije aktivnosti na području općine kako slijedi:
- Završeno je krovište na društvenom domu u Novakima Bistranskim u vrijednosti investicije
od oko 140 000 kn.
- Nastavlja se izgradnja nogostupa u naselju Bukovje Bistransko, u planu je izmjena i
snimanje postojećeg stanja oborinske odvodnje te radovi na fekalnoj kanalizaciji zbog
uređenja autobusnog ugibališta.
- Projekti za izgradnju nogostupa Bistranske ulice su u tijeku.
- Priprema projekta i dozvola za kompletno uređenje ulice Pešćenka (oborinska odvodnja,
biciklistička staza, drvored itd.) trajati će do ljeta, kako bismo se u 10. mj. mogli prijaviti na
natječaj financiran od strane EU fondova.
- Ove godine planira se realizirati oborinska odvodnja na relaciji od Stare općine do
Gospočića.
- U naselju Novaki Bistranski u ulici Matije Gupca izgrađen je zeleni otok.
- U tijeku su radovi na groblju, ulice se čiste od sipine, sa Hrvatskim vodama dogovoreno je
uređenje vodotoka počevši od čišćenja potoka Strmec, te projekti za nova autobusna
stajališta u Stubičkoj ulici, Krapinskoj ulici, ulici Pešćenka.
- Vatrogasno društvo je dobilo novo, najmodernije vozilo u Hrvatskoj u vrijednosti od
1.960.000,00 kn. Županijska vatrogasna zajednica donirala je 300.000,00 kn dok je ostatak
vrijednosti vozila platila Općina Bistra te na taj način povećala sigurnost i protupožarnu
zaštitu cjelokupnog područja Općine Bistra.
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Ad. 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu (Tekst odluke sastavni je dio
zapisnika).
Ad. 5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014.
godini
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2014. godini (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 6. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine
Bistra za 2014. godinu
Voditeljica financijskog poslovanja Željka Raženj navodi da je prethodna 2014. godina
završena sa ostvarenim planiranim prihodom od 83% zbog donacije zemljišta župe sv.
Nikole, no ti prihodi nisu ostvareni zbog nepotpisanog ugovora o donaciji te 83% predstavlja
indeks planiranog i ostvarenog. Planirano je 26.544.065,35 kuna, a ostvareno 22.020.718,47
kuna.
Od planiranih 26. 544 065,35 kn rashoda, u 2014. godini izvršeno je 20. 410 058,89 kn ili
76,90% rashoda. Ostvareni višak prihoda iznosi 1. 610 000,00 kn, njegovim pribrojavanjem
viškova prihoda iz prijašnjih godina, u 2015. godinu prenijeto je 3. 035 911,97 kn višak
prihoda poslovanja.

Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o usvajanju godišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2014. Godinu (Tekst odluke sastavni je dio
zapisnika).

Ad. 7. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja iz 2014. godine
Voditeljica financijskog poslovanja Željka Raženj navodi da je na pozicije za 2015. godinu
prenijet višak prihoda poslovanja u iznosu od 3. 035 911,97 kn.
Manjak prihoda od nefinancijske imovine podmiruje se viškom prihoda poslovanja.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o raspodjeli rezultata poslovanja iz 2014.
godine (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
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Ad. 8. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Bistra za 2015.
godinu
Voditeljica financijskog poslovanja Željka Raženj navodi da se Proračun povećao od
prvotnog planiranja ( 65% prihoda od poreza) zbog stupanja na snagu novog Zakona o
izvršavanju državnog proračuna kojim je Općini Bistra dodijeljeno 70% tih sredstava, tj.
5.000 000,00 kn.
Najveće izmjene su na pozicijama prihoda od poreza, ali su i smanjeni komunalni doprinosi
za 200 000,00 kn te komunalne naknade.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o I. izmjenama i dopunama proračuna
Općine Bistra za 2015. godinu (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 9. Prijedlog I izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju i
obrazovanju za 2015. godinu
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog I izmjene programa javnih potreba u
predškolskom odgoju i obrazovanju za 2015. godinu (Tekst odluke sastavni je dio
zapisnika).
Ad. 10. Prijedlog I izmjene programa javnih potreba u osnovnoškolskom obrazovanju
za 2015. godinu
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog I izmjene programa javnih potreba u
osnovnoškolskom obrazovanju za 2015. godinu (Tekst odluke sastavni je dio
zapisnika).

Ad. 11. Prijedlog I izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi u 2015. godini
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog I izmjene i dopune programa javnih
potreba u kulturi u 2015. godini (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).

Ad. 12. Prijedlog I izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog I izmjene Programa javnih potreba u
sportu za 2015. godinu (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
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Ad. 13. Prijedlog I izmjene i dopune programa zdravstvene zaštite za 2015. godinu
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog I izmjene i dopune programa
zdravstvene zaštite za 2015. godinu (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 14. Prijedlog I izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog I izmjene Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu (Tekst odluke sastavni je dio
zapisnika).
Ad. 15. Prijedlog I izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.
godinu
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog I izmjene Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2015. 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 2015. godini
Voditeljica financijskog poslovanja Željka Raženj navodi da se političke stranke financiraju iz
proračuna ovisno o broju vijećnika i vijećnica (zakonskom odredbom dobivaju 10% više kao
podzastupljeni spol) u iznosu od 0,05% rashoda prethodne godine što iznosi 8.736,84 kn.
Prema rješenjima dobivaju: - Hrvatska demokratska zajednica – 6. 440,64 kn
- Socijaldemokratska partija – 560,04 kn
- Hrvatski laburisti – Stranka rada – 1. 176,12 kn
- Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević – 560,04 kn.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o raspoređivanju sredstava za redovan
rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bistra u 2015. godini
(Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 17. Prijedlog odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine
Bistra

6

Stručna suradnica Nikolina Coha Godec navodi da je raspisan javni poziv (u dnevnom listu
24 sata u veljači) za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Bistra čiji
mandat zbog izmjene zakona traje 3 godine.
Na natječaj su se prijavili 5 članova i 5 zamjenika članova koliko je propisano odlukom pa
nema potrebe za glasovanjem i biranjem članova, te predlažem da se usvoji izbor članova i
zamjenika Savjeta mladih Općine Bistra u slijedećem sastavu:
1. Borovec Lovro (član) – Vuković Antonio (zamjenik)
2. Eršek Domagoj (član) – Lovrić Lucija (zamjenica)
3. Batrla Vedran (član) – Jozić Marina (zamjenica)
4. Pejakić Marija (član) – Pejakić Mateja (zamjenica)
5. Karačić Mihael (član) – Karačić Jelena (zamjenica)
Nakon izbora članova potrebno je održati konstituirajuću sjednicu kako bi članovi i zamjenici
članova počeli sa radom Savjeta mladih Općine Bistra.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o izboru članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Općine Bistra (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 18. Prijedlog odluke o postupku izbora članova Vijeća Mjesnih odbora
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o postupku izbora članova Vijeća Mjesnih
odbora (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Stručna suradnica Nikolina Coha Godec navodi da stupanjem na snagu Zakona o lokalnim
izborima kojim je propisan novi postupak biračkog prava, kandidiranja, glasovanja,
objavljivanja rezultata i dr. potrebno je uskladiti Odluku o izboru članova vijeća mjesnih
odbora.
Broj članova Vijeća mjesnih odbora temeljem statuta Općine Bistra određuje se prema broju
stanovništva na području Mjesnog odbora, a po naseljima oni imaju članova kako slijedi:
1. Mjesni odbor Gornja Bistra

- 7 članova

2. Mjesni odbor Oborovo Bistransko

- 5 članova

3. Mjesni odbor Poljanica Bistranska

- 7 članova

4. Mjesni odbor Donja Bistra

- 7 članova

5. Mjesni odbor Novaki Bistranski

- 5 članova

6. Mjesni odbor Bukovje Bistransko

- 5 članova

Ad. 19. Prijedlog odluke o raspisivanju i datumu održavanja izbora za Vijeća Mjesnih
odbora na području Općine Bistra
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Općinski načelnik Krešimir Gulić navodi da se za dan provedbe izbora predlaže se 17.
svibanj 2015. godine.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o

raspisivanju i datumu održavanja

izbora za Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Bistra (Tekst odluke sastavni je
dio zapisnika).
Ad. 20. Prijedlog dopune odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području
Općine Bistra
Stručna suradnica Nikolina Coha Godec navodi da je u odluku izglasanu 2014. godine, zbog
novih nepredviđenih zahtjeva, dodana je točka 13. i 14. kojom se točno specificiraju političke
stranke, tehnički pregledi poljoprivrednih strojeva i alata te je određena i cijena korištenja
javne površine za navedeno.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o prodaji robe izvan prodavaonica na
području Općine Bistra (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 21. Odluka o upravljanju i korištenju javnim sportskim građevinama
Općinski načelnik Krešimir Gulić navodi da se ovom odlukom sukladno Zakonu o sportu
prenosi upravljanje i korištenje sportskim terenima i građevinom na NK Bistra za razdoblje od
20 godina bez naknade.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o upravljanju i korištenju javnim
sportskim građevinama (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 22. Odluka o razvojnim projektima za razdoblje 2015.-2017. godine na području
Općine Bistra

Općinski načelnik predlaže slijedeći plan razvojnih projekata za razdoblje 2015.2017. godine na području Općine Bistra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zavičajni muzej
Ulica Pešćenka
Krapinska ulica - pješačka staza
Stubička ulica - pješačka staza
Vodovod
Groblje - dogradnja
Vrtić - dogradnja
Sportski centar – umjetna trava
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9. Općinski centar – tržnica
10. Općinski centar – trg
11. Ljetna pozornica kod Kamenoloma
12. Strateški plan razvoja poljoprivrede i turizma u Općini Bistra
13. Žičara od Gornje Bistre do Sljemena
14. Zeleni put – biciklistička staza Gornja Bistra – Novi dvori
15. Šetnica uz potok Bistra – rekreacijska zona

Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o razvojnim projektima za razdoblje 2015.2017. godine na području Općine Bistra (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 23. Odluka o izradi Strateškog plana razvoja turizma na području Općine Bistra
Općinska vijećnica Tea Kranjec navodi da je Ministarstvo poljoprivrede utvrdilo način i
provedbu Mjere 7

„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa

ruralnog razvoja RH, čija jedna od podmjera se odnosi na sastavljanje i ažuriranje planova
za razvoj jedinica lokalne samouprave s ciljem razvoja općine i sela koji se temelje na
planovima pojedinih razvojnih grana. Odbor je promišljao o dva sektorska dokumenta koji se
odnose na poljoprivredu i turizam, te se u ovoj fazi odlučio za turizam koje se financira u
potpunosti iz EU fondova.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o izradi Strateškog plana razvoja turizma
na području Općine Bistra (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 24. Zaključak o prihvaćanju darovanja nekretnina ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE,
ŽUPE SV. NIKOLE BISTRA
Općinsko vijeće jednoglasno donosi zaključak o prihvaćanju darovanja nekretnina
ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE, ŽUPE SV. NIKOLE BISTRA
(Tekst zaključka sa popisom nekretnina sastavni je dio zapisnika).
Predsjednik općinskog vijeća Danijel Drviš zatvara sjednicu.
Dovršeno u 20,15 sati.
ZAPISNIČAR

Nikolina Coha Godec

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Drviš
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