REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/15-01/02
URBROJ: 238/02-01-15-02
Bistra, 29.01.2015.

ZAPISNIK
sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Bistra
održane 29.01.2015. godine u 18,30 sati u
Kulturnom centru Bistra, Bistranska 98

NAZOČNI
VIJEČNICI:

Klementina Batina - zamjenica predsjednika Općinskog vijeća
Ivan Grgec – zamjenik predsjednika Općinskog vijeća
Marija Gregurović, Vedran Špoljar, Zvonimir Car, Mirjana Zrinjski, Senka
Gulić, Edvard Prihistal, Tea Kranjec, Vera Grgac, Nino Vrban, Rogina
Miroslav

OSTALI:

Krešimir Gulić – Općinski načelnik Općine Bistra,
Darko Sever-Šeni – zamjenik Općinskog načelnika
Nikolina Coha Godec – stručni suradnik
Karlo Novosel – stručni suradnik
Darko Slukan
Ivan Mucko

ODSUTNI:

Davor Križanić, Danijel Drviš – (opravdano), Franjo Bajzec – (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 12. i 13. sjednice Općinskog vijeća

1. Aktualni sat
2. Utvrđivanje dnevnog reda
3. Prijedlog Rješenja kojim se odbija nevaljana ponuda ponuditelja CIKLAMA Obrt za
cvjećarstvo, pogrebne usluge vl. Franjo Darko, Kraljev Vrh, Sljemenska 64, 10297
Jakovlje
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4. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza
pokojnika na području Općine Bistra ponuditelju SUZICA d.o.o.
5. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza
pokojnika na području Općine Bistra ponuditelju IVČEK Obrt za pogrebne usluge,
trgovinu, cvjećarstvo i aranžerske usluge vl. Zoran Ivček
6. Prijedlog Zaključka o zaključivanju Ugovora o zakupu plinovoda u Općini Bistra
7. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Bistra
8. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine
Bistra
9. Prijedlog odluke o donošenju detaljnog plana uređenja „Donja Bistra – Poljanica“
10. Prijedlog Zaključka o izboru Odbora za strateško planiranje EU projekata
11. Prijedlog zaključka o imenovanju člana i njegova zamjenika Komasacijskog
povjerenstva Zagrebačke županije

Verifikacija zapisnika sa 12. i 13. sjednice Općinskog vijeća
Primjedbi nema na zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća.
Na zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća ima primjedbi od strane Klementine Batine:
„u zapisnik nije unesena primjedba na članak 44. IV izmjene i dopune prostornog plana
uređenja Općine Bistra, predlaže da se u grupi povijesnih naselja koja se kao kulturna dobra
štite odredbom Plana unese dio naselja Gornja Bistra“
Zamjenica predsjednika Općinskog vijeća Klementina Batina daje na usvajanje zapisnik sa
12. i 13. sjednice Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća zapisnik sa 12. i 13. sjednice Općinskog vijeća.

Ad 1. Aktualni sat
Nema pitanja općinskih vijećnika.
Zamjenica predsjednika daje riječ načelniku kako bi iznio aktivnosti koje se provode te
planirane aktivnosti na području Općine Bistra.
„Edukacija LAG-a Zeleni bregi stanovnicima Općine Bistra počinje od 9. veljače 2015. Tri
naredna ponedjeljka biti će održana tematska sjednica sa predstavnicima LAG-a. U prvotnoj
fazi pozvane su sve udruge koje će dobiti osnovne informacije o kandidaturi prema
fondovima EU. 16. veljače 2015. pozvani su svi OPG-ovi s područja Općine Bistra kako bi
im se pružile informacije o poboljšanju njihovog poslovanja te 23. veljače 2015. rezervirana
je za sve stanovnike čija će se tema odnositi na energetsku učinkovitost.
Počevši od veljače, svaki 1. i 3. utorak u mjesecu , djelatnica LAG-a biti će dostupna u
prostorijama Općine Bistra u vremenskom razdoblju od 8:00 – 15:00 sati svim
zainteresiranim građanima, udrugama, poduzetnicima, OPG-ovima.

2

Radovi na izgradnji nogostupa u Bukovju Bistranskom su u tijeku.
U dogovoru sa ZET-om pokušava se riješiti problematika autobusnih stajališta. U planu su tri
nova stajališta, kod Pešćenke, u Krapinskoj ulici te Bistranskoj ulici. Također, pokušat ćemo
preseliti autobusnu stanicu iz Jablanovca u Novake Bistranske.
U dogovoru sa Elektrom provest ćemo pilot projekt – gašenje javne rasvjete u ponoć te
ponovo paljenje u 4:00 – 4:30 ujutro. Nabava uređaja koji će kontrolirati rad javne rasvjete te
probna, početna faza bit će Poljanica. Cilj ovog projekta je godišnja ušteda do 300 000,00
kn.
Završen je natječaj za asfaltiranje od strane Hrvatskih cesta, tako da se ove godine
očekujemo početak asfaltiranja Krapinske ulice, Stubičke ulice od Krapinske ulice prema
Jakovlju. Sa ravnateljem Županijskih cesta dogovoreni su planovi za 2015. godinu. Natječaj
za projektiranje Bistranske, Krapinske te Stubičke ulice je u tijeku. Prvotno će se u
Bistranskoj ulici raditi nogostup, a ostale ulice ukoliko bude financijske mogućnosti.
U odnosu na prošlu godinu bilježi se 50% smanjenja prihoda od poreza na dohodak te
uzastopno takvo smanjenje zahtijevat će rebalans proračuna Općine Bistra.
Dovršen je detaljan plan uređenja „Donja Bistra – Poljanica“.
Ad 2. Utvrđivanje dnevnog reda
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red.
Ad. 3. Prijedlog Rješenja kojim se odbija nevaljana ponuda ponuditelja CIKLAMA Obrt
za cvjećarstvo, pogrebne usluge vl. Franjo Darko, Kraljev Vrh, Sljemenska 64, 10297
Jakovlje
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Rješenje kojim se odbija nevaljana ponuda
ponuditelja CIKLAMA Obrt za cvjećarstvo, pogrebne usluge vl. Franjo Darko, Kraljev
Vrh, Sljemenska 64, 10297 Jakovlje (Tekst rješenja sastavni je dio zapisnika).

Ad. 4. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
prijevoza pokojnika na području Općine Bistra ponuditelju SUZICA d.o.o.
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o davanju koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Bistra ponuditelju
SUZICA d.o.o. (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).

Ad. 5. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
prijevoza pokojnika na području Općine Bistra ponuditelju IVČEK Obrt za pogrebne
usluge, trgovinu, cvjećarstvo i aranžerske usluge vl. Zoran Ivček
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Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o davanju koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Bistra ponuditelju
IVČEK Obrt za pogrebne usluge, trgovinu, cvjećarstvo i aranžerske usluge vl. Zoran
Ivček (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 6. Prijedlog Zaključka o zaključivanju Ugovora o zakupu plinovoda u Općini Bistra
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Zaključak o zaključivanju Ugovora o zakupu
plinovoda u Općini Bistra (Tekst zaključka sastavni je dio zapisnika).
Ad. 7. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Bistra
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Bistra
(Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 8. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih
Općine Bistra
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Zaključak o pokretanju postupka izbora članova
Savjeta mladih Općine Bistra (Tekst zaključka sastavni je dio zapisnika).
Ad. 9. Prijedlog odluke o donošenju detaljnog plana uređenja „Donja Bistra –
Poljanica“
Stručni izrađivač plana je Ivan Mucko iz Arhitektonski atelier Deset d.o.o. koji obrazlaže
detaljni plan uređenja „Donja Bistra – Poljanica“.
U planu je zatečenu poljoprivrednu parcelaciju prevest u jednu pravilnu urbanu situaciju,
dakle od postojećih 113 parcela dobiti 280 novih gradilišta različitih veličina. Parcelacija se
provodi na temelju rješenje o komasaciji. Županiji će se predati detaljan plan na temelju
kojeg će novoformirano županijsko komasacijsko povjerenstvo (sastavljeno od arhitekata,
geodeta, sudaca) donijeti rješenje o komasaciji.
Infrastrukturu će financirati Općina Bistra sredstvima komunalnog doprinosa. Zamišljene su
obiteljske kuće na parcelama površine od 500 – 900 kvadrata sa okućnicom, živom ogradom
te svijetlim fasadama jednakom bojom krovišta (sve vrste crijepa u boji cigle). U središtu bi
bio moderni općinski centar površine oko 13 000 kvadrata sa trgom za razna događanja te
raznim uslužnim djelatnostima.
Općinski načelnik predlaže promjenu naziva plana „Donja Bistra – Poljanica“ u „Bistra“.
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Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o donošenju detaljnog plana uređenja
„Donja Bistra – Poljanica“ (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).
Ad. 10. Prijedlog Zaključka o izboru Odbora za strateško planiranje EU projekata
Općinski načelnik navodi kako je potrebno formirati Odbor za strateško planiranje EU
projekta (praćenje natječaja, pripreme za natječaj, angažiranje struke za određene EU
projekte) zbog financijskih sredstava koja su osigurana od strane EU fondova prema
općinama/gradovima za razne aktivnosti.
Za predsjednicu odbora predlaže se: Kranjec Tea, a za članove: Batina Klementina, Zajec
Marina, Grgurić Kristina, Coha Godec Nikolina, Sever-Šeni Darko te Gulić Krešimir sa
mogućnošću proširivanja Odbora i drugim članovima ovisno o projektu.
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Zaključak o izboru Odbora za strateško
planiranje EU projekata (Tekst zaključka sastavni je dio zapisnika).
Ad. 11. Prijedlog zaključka o imenovanju člana i njegova zamjenika Komasacijskog
povjerenstva Zagrebačke županije
Općinski načelnik predlaže u komasacijsko povjerenstvo Zagrebačke županije za područje
Općine Bistra na čijem području se provodi komasacija: Miroslava Roginu za člana i
Zvonimira Cara za zamjenika člana.
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Zaključaka o izboru Odbora za
strateško planiranje EU projekata (Tekst prijedloga zaključka sastavni je dio
zapisnika).
Zamjenica predsjednika općinskog vijeća Klementina Batina zatvara sjednicu.
Dovršeno u 20,15 sati.

ZAPISNIČAR

Nikolina Coha Godec

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Klementina Batina
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