REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/15-01/05
URBROJ: 238/02-01-15-02
Bistra, 10.09.2015.

ZAPISNIK
sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Bistra
održane 10.09.2015. godine u 19,30 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, Rogina Miroslav, Nino Vrban, Franjo
Bajzec, Vera Grgac

OSTALI:

Krešimir Gulić – Općinski načelnik Općine Bistra,
Darko Sever-Šeni – zamjenik načelnika Općine Bistra
Željka Raženj – voditelj financijskog poslovanja
Nikolina Coha Godec – stručni suradnik
Lovro Borovec – predsjednik Savjeta mladih općine Bistra
Darko Slukan
Dražen Mufić

ODSUTNI:

Davor Križanić, Ivan Grgec -opravdano odsutan

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 16. 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. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2015. godinu
5. Prijedlog odluke o II izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bistra za 2015. godinu
6. Prijedlog II izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2015.
godinu
7. Prijedlog II izmjene i dopune Programa javnih potreba u osnovnoškolskom obrazovanju
za 2015. godinu
8. Prijedlog II izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
9. Prijedlog II izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu
10. Prijedlog II izmjene i dopune Programa zdravstvene zaštite za 2015. godinu
11. Prijedlog II izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu
12. Prijedlog II izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.
godinu
13. Donošenje Odluke o utvrđivanju ekonomske cijene programa predškole u Dječjem
vrtiću Kapljica za pedagošku godinu 2015./2016.
14. Donošenje Odluke o prijenosu investitorskih prava i obveza za Mjesno groblje Bistra
Komunalnom gospodarstvu Bistra d.o.o.
Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća
Primjedbi nema na zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Drviš daje na usvajanje zapisnik sa 16. sjednice
Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća.
Ad 1. Aktualni sat
Pitanja općinskih vijećnika:
Vedran Špoljar:
1. Moli da se koncesionar uputi da prilikom pregleda fasadnog bojlera ima na uvid
dokument iz kojeg građanima ukazuje na obvezu pregleda istog.
Rogina Miroslav:
2. Kada će kanalizacija biti u funkciji?
Danijel Drviš
3. Kada će biti završene bankine, pristupne rampe i autobusna stanica u Krapinskoj
ulici?
Općinski načelnik Krešimir Gulić odgovara na pitanja Općinskih vijećnika:
1. Ukazat će se dimnjačaru na navedenu primjedbu.
2. Tehnički pregled za kanalizacijsku mrežu je trebao biti u srpnju, no radi manjkavosti u
određenim materijalima koji su ugrađeni trebalo je obaviti određene radove na sustavu
te se tehnički pregled očekuje do početka listopada.
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3. Očekuje se dodatnih 700.000,00 kuna za dovršenje radova, svi problemi ukazani
ravnatelju županijskih cesta na sastanku prošli tjedan. Nadamo se da će što prije
dovršiti započeto isto tako i vertikalnu i horizontalu signalizaciju konkretno kod
benzinske pumpe te kod osnovne škole u Poljanici gdje ne radi svjetleća signalizacija
na koju su utrošena znatna sredstva, a nije u funkciji.
Ad 2. Utvrđivanje dnevnog reda
Predlaže se dopuna dnevnog reda tako da točka 15. bude:
15. Odluka o prijenosu investitorskih prava i obveza za gradnju dječjeg vrtića u Poljanici
Bistranskoj na javnu ustanovu predškolskog odgoja – Dječji vrtić Kapljica
16. Izmjena i dopuna odluke o razvojnim projektima za razdoblje 2015.-2017. godine na
području Općine Bistra
17. Izjava o suglasnosti Općinskog vijeća s provedbom ulaganja uređenja Dječjeg vrtića
na području Općine Bistra u okviru projekta Dječji vrtić u Poljanici Bistranskoj,
rekonstrukcija i dogradnja te Suglasnost na zaključivanje Ugovora o pravu građenja
18. Izjava o suglasnosti Općinskog vijeća s provedbom ulaganja u mjesno groblje Bistra
na području Općine Bistra u okviru projekta Građenje mjesnog groblja Bistra te Suglasnost
na zaključivanje Ugovora o pravu građenja
19. Izjava o suglasnosti Općinskog vijeća s provedbom ulaganja u Sportski centar na
području Općine Bistra u okviru projekta Sportska dvorana u sklopu Sportskog centra
Bistra
20. Izjava o suglasnosti Općinskog vijeća s provedbom ulaganja u rekonstrukciju
nerazvrstane ceste na području Općine Bistra u okviru projekta Pješački pločnik i oborinska
odvodnja, ulica Pešćenka Bistra
21.Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada i financijski plan Općinskog savjeta
mladih za 2016. godinu
22. Zaključak o davanju suglasnosti na Dodatak I Sporazumu o provedbi projekta
rekonstrukcije i gradnje sustava javne rasvjete u projektu masterplan javne rasvjete
Zagrebačke županije
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red sa dopunom.
Ad. 3. Izvješće općinskog načelnika o izvedenim i planiranim aktivnostima na području
Općine Bistra
Tehnički pregled za kanalizacijsku mrežu je trebao biti u srpnju, no radi manjkavosti u
određenim materijalima koji su ugrađeni trebalo je obaviti određene radove na sustavu te se
tehnički pregled očekuje do početka listopada. Dionice Stubičke i Krapinske ulice obnavljaju
se sredstvima Hrvatskih cesta radi prekomjernog korištenja i oštećenja
u vrijeme
rekonstrukcije stare Zagorske magistrale. Prema izjavi izvođača radova proveden je loš
natječaj koji nije sadržavao sve potrebne radove. Zato nisu izvedeni radovi poput podizanja
ulaza u dvorišta, spajanja sa sporednim ulicama i uređenje bankina, a horizontalne i vertikalne
signalizacije uopće nije bilo. Ti radovi su izostavljeni, a neki su odrađeni zbog pritiska općine,
pa su došli u situaciju da je planirani novac potrošen, a posao nije dovršen.
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Na prekidu radova ostao je veliki zub i opasnost da netko strada, razgovarao je s nadležnima
i očekuje se odobravanje dodatnih 700.000,00 kuna kako bi se radovi priveli kraju i odradili u
cijelosti. Žali radi ovakvog pristupa radovima jer kvaliteta radova trebala bi biti svima značajna
kao i sigurnost na cestama.
Radovi na groblju također su pred dovršetkom, planira se i dovršetak nogostupa od Sportskog
centra do osnovne škole, uređenje vodotoka Polane, Bistra i Dedin.
Također se vode pregovori sa ZET-om oko promjene cijene sufinanciranja javnog prijevoza te
uvođenje loko zone za područje Bistre. Ti pregovori trebali bi smanjiti godišnji trošak za ZET
koji trenutno iznosi 1,7 milijuna kuna godišnje.
Izdan je nalog Komunalnom gospodarstvu Bistra za uređenje pristupnih puteva do vinograda.
Planira se raspisati natječaj za izradu Bistranskog suvenira, te izradu letka o Općini Bistra.
Ad. 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2015. godinu
Željka Raženj – voditelj financijskog poslovanja navodi da je za prvih 6 mjeseci ostvareno
prihoda 39,05 % od plana, a troškovi su realizirani u 36,74% od plana. Ovi manji postoci nisu
zabrinjavajući jer je uobičajeno da se prva polovica godine sporije puni od drugog dijela, pa se
tako očekuje da će sve biti u planiranim veličinama do kraja godine.
Općina se nije zaduživala za prvih šest mjeseci niti je davala jamstva.
Iz proračunske pričuve isplaćeno je 5.000,00 kuna za saniranje štete od poplave – Prša Boris.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 5. Prijedlog odluke o II izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bistra za 2015.
godinu
Željka Raženj – voditelj financijskog poslovanja navodi da je Općina Bistra od Župe Bistra
dobila dio zemljišta te dio od Državnog ureda za upravljanje imovinom, a sve za potrebe
groblja. Vrijednost zemljišta je 9 miliona kuna za koliko je proračun morao biti uvećan.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o II izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Bistra za 2015. godinu (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad.6. Prijedlog II izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za
2015. godinu
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku II izmjene i dopune Programa javnih
potreba u predškolskom odgoju za 2015. godinu (Tekst odluke sastavni je dio
zapisnika).
Ad. 7. Prijedlog II izmjene i dopune Programa javnih potreba u osnovnoškolskom
obrazovanju za 2015. godinu
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku II izmjene i dopune Programa javnih
potreba u osnovnoškolskom obrazovanju za 2015. godinu (Tekst odluke sastavni je dio
zapisnika).
Ad. 8. Prijedlog II izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku II izmjene i dopune Programa javnih
potreba u kulturi za 2015. godinu (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad.9. Prijedlog II izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu
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Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku II izmjene i dopune Programa javnih
potreba u sportu za 2015. godinu (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 10. Prijedlog II izmjene i dopune Programa zdravstvene zaštite za 2015. godinu
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku II izmjene i dopune Programa zdravstvene
zaštite za 2015. godinu (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 11.Prijedlog II izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku II izmjene i dopune Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu (Tekst odluke sastavni je
dio zapisnika).
Ad. 12. Prijedlog II izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2015. godinu
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku II izmjene i dopune Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad.13. Donošenje Odluke o utvrđivanju ekonomske cijene programa predškole u
Dječjem vrtiću Kapljica za pedagošku godinu 2015./2016.
Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Drviš navodi da se ekonomska cijena programa
predškole utvrđuje u iznosu od 346,14 kuna/mjesec po korisniku, a financira ju jedinica lokalne
samouprave odnosno besplatna je za korisnika.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o utvrđivanju ekonomske cijene programa
predškole u Dječjem vrtiću Kapljica za pedagošku godinu 2015./2016. (Tekst odluke
sastavni je dio zapisnika).
Ad.14. Donošenje Odluke o prijenosu investitorskih prava i obveza za Mjesno groblje
Bistra Komunalnom gospodarstvu Bistra d.o.o.
Općinski načelnik navodi da se projekat građenja groblja planira prijaviti na natječaj za
dobivanje bespovratnih sredstva od Europskih fondova zbog toga je potrebno investitorska
prava prenijeti na Komunalno gospodarstvo Bistra jer će isti biti investitor odnosno prijavitelj
na natječaj.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o prijenosu investitorskih prava i obveza
za Mjesno groblje Bistra Komunalnom gospodarstvu Bistra d.o.o. (Tekst odluke
sastavni je dio zapisnika).
Ad. 15. Odluka o prijenosu investitorskih prava i obveza za gradnju dječjeg vrtića u
Poljanici Bistranskoj na javnu ustanovu predškolskog odgoja – Dječji vrtić Kapljica
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
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Ad. 16. Izmjena i dopuna odluke o razvojnim projektima za razdoblje 2015.-2017. godine
na području Općine Bistra
Općinska vijećnica Tea Kranjec navodi da je na Strateškom odboru EU donesena odluka kako
se temeljem stupnja pripremljenosti projekata ide sa 4 projekta na projektnu prijavu. Odabrani
projekti jesu Pešćenka, Groblje, Sportski centar i II faza dogradnje vrtića. Pravilnikom je
propisano da prijavitelj mora biti vlasnik tako da je potrebno donijete navedene odluke i
suglasnosti, a svi projekti moraju biti upisani u Strategiju i Prostorni plan.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o Izmjenama i dopunama odluke o
razvojnim projektima za razdoblje 2015.-2017. godine na području Općine Bistra (Tekst
odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 17. Izjava o suglasnosti Općinskog vijeća s provedbom ulaganja uređenja Dječjeg
vrtića na području Općine Bistra u okviru projekta Dječji vrtić u Poljanici Bistranskoj,
rekonstrukcija i dogradnja te Suglasnost na zaključivanje Ugovora o osnivanju prava
građenja
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Izjava o suglasnosti Općinskog vijeća s
provedbom ulaganja uređenja Dječjeg vrtića na području Općine Bistra u okviru
projekta Dječji vrtić u Poljanici Bistranskoj, rekonstrukcija i dogradnja te Suglasnost na
zaključivanje Ugovora o osnivanju prava građenja (Tekst izjave i zaključak sastavni je
dio zapisnika).
Ad. 18. Izjava o suglasnosti Općinskog vijeća s provedbom ulaganja u mjesno groblje
Bistra na području Općine Bistra u okviru projekta Građenje mjesnog groblja Bistra te
Suglasnost na zaključivanje Ugovora o pravu građenja
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Izjava o suglasnosti Općinskog vijeća s
provedbom ulaganja u mjesno groblje Bistra na području Općine Bistra u okviru
projekta Građenje mjesnog groblja Bistra te Suglasnost na zaključivanje Ugovora o
pravu građenja (Tekst izjave i zaključak sastavni je dio zapisnika).
Ad. 19. Izjava o suglasnosti Općinskog vijeća s provedbom ulaganja u Sportski centar
na području Općine Bistra u okviru projekta Sportska dvorana u sklopu Sportskog
centra Bistra
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Izjava o suglasnosti Općinskog vijeća s
provedbom ulaganja u Sportski centar na području Općine Bistra u okviru projekta
Sportska dvorana u sklopu Sportskog centra Bistra (Tekst izjave sastavni je dio
zapisnika).
Ad. 20. Izjava o suglasnosti Općinskog vijeća s provedbom ulaganja u rekonstrukciju
nerazvrstane ceste na području Općine Bistra u okviru projekta Pješački pločnik i
oborinska odvodnja, ulica Pešćenka Bistra
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Izjavu o suglasnosti Općinskog vijeća s
provedbom ulaganja u rekonstrukciju nerazvrstane ceste na području Općine Bistra u
okviru projekta Pješački pločnik i oborinska odvodnja, ulica Pešćenka Bistra (Tekst
izjave sastavni je dio zapisnika).
Ad. 21.Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada i financijski plan Općinskog
savjeta mladih za 2016. godinu
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Predsjednik Savjeta mladih Lovro Borovec predstavio je Program rada Savjeta mladih
podijeljen u 8 tematskih cjelina te ih obrazložio. Navodi kako je želja mladih razvijati projekte
vezane uz znanost i istraživanje o mladima, obrazovanje i edukacije, sport zdravlje mladih u
zajednici, suradnja sa svim udrugama, osnivanje društveno kulturnog centra za mlade te
informiranost zajednice o mladima. Mladi su uvjereni da bi tim projektima osigurali kvalitetniji
život mladima, ali i starijima omogućili da se koriste nekim znanjima koja mladi imaju.
Općinski načelnik navodi kako je zadovoljan trudom i radom Savjeta mladih te obećava
financijsku potporu za konkretne projekte.
Tea Kranjec smatra da bi trebali u program rada uključiti i suradnju s poduzetnicima. Pruža se
puno mogućnosti vezanih uz radionice i projekte u inozemstvu u koje se mogu uključiti studenti
i učenici a da pri tome uče jezike.
Klementina Batina smatra da je edukacija jako važna za mlade i kako bi bilo dobro organizirati
razne seminare (jezici, EU fondovi).
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada
i financijski plan Općinskog savjeta mladih za 2016. godinu (Tekst zaključaka sastavni
je dio zapisnika).
Ad. 22. Zaključak o davanju suglasnosti na Dodatak I Sporazumu o provedbi projekta
rekonstrukcije i gradnje sustava javne rasvjete u projektu masterplan javne rasvjete
Zagrebačke županije
Nakon rasprave donosi se slijedeći zaključak:
Općina Bistra je od samog početka zainteresirana strana za realizaciju navedenog projekta,
no molimo da se u uzmu u obzir naše primjedbe te da se uvrste u dodatak 1 Sporazumu prije
njegovog potpisivanja.
Osnovna primjedba na predloženi tekst dodatka Sporazumu odnosi se na primjedbu isticanja
primjene ESCO modela na način kako je to prezentirano kroz tekst.
Nismo suglasni s takvim isticanjem ESCO modela, što dovodi do zaključka da je to jedina od
opcija stoga predlažemo da se u tekst odredbi dodatka 1 Sporazumu na eksplicitan način
(jednako kao i model ESCO) istakne i opcija drugačijeg načina financiranja samostalno i ili uz
pomoć vanjskih izvora.
Također molimo da se na određeniji način istakne presudni utjecaj svake JLS (obuhvat, odabir
opcija - samostalno ili ESCO) kod izrade Akcijskog plana i njegovog prihvaćanja od strane
Općine ili Grada.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Zaključak o davanju suglasnosti na Dodatak I
Sporazumu o provedbi projekta rekonstrukcije i gradnje sustava javne rasvjete u
projektu masterplan javne rasvjete Zagrebačke županije sa primjedbom (Tekst
zaključak sastavni je dio zapisnika).
Predsjednik općinskog vijeća Danijel Drviš zatvara sjednicu.
Dovršeno u 21,15 sati.
ZAPISNIČAR

Nikolina Coha Godec

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Drviš

7

