REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/15-01/04
URBROJ: 238/02-01-15-02
Bistra, 18.06.2015.

ZAPISNIK
sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Bistra
održane 18.06.2015. godine u 19,30 sati u
Kulturnom centru Bistra, Bistranska 98

NAZOČNI
VIJEČNICI:

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

OSTALI:

Krešimir Gulić – Općinski načelnik Općine Bistra,
Nikolina Coha Godec – stručni suradnik
Darko Slukan
Dražen Mufić

ODSUTNI:

Davor Križanić, Vera Grgac (opravdano odsutna), Franjo Bajzec
(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 15. 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. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kapljica iz reda javnih
djelatnika
5. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prikupljanja ponuda za
povjeravanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Bistra

6. Zamolba Grac Stjepana
7. Zamolba Grgec Josipa

Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća
Primjedbi nema na zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća Danijel Drviš daje na usvajanje zapisnik sa 15. sjednice
Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća.

Ad 1. Aktualni sat
Pitanja općinskih vijećnika:
Batina Klementina:
1. Koje su novosti vezane uz rad LAG-a?
Općinski načelnik Krešimir Gulić odgovara na pitanja Općinske vijećnice:
2. Lag kontinuirano radi na projektima za EU te se nadaju odobrenju 140 000 eura iz
fonda EU koje bi koristili za poslovanje.
Za predsjednika nadzornog odbora LAG-a izabran je Krešimir Gulić.
Danijel Drviš konstatira da općinski vijećnik Davor Križanić nije prisustvovao na 12 sjednica
Općinskog vijeća te svoj izostanak nije opravdao.
Moli sve vijećnike da ukoliko ne mogu prisustvovati sjednici Općinskog vijeća da opravdaju
svoj izostanak.
Ad 2. Utvrđivanje dnevnog reda
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red.
Ad. 3. Izvješće općinskog načelnika o izvedenim i planiranim aktivnostima na području
Općine Bistra
Završeni su radovi nogostupa u Bukovju, Stubičkoj ulici, no u tijeku je uređenje autobusnog
ugibališta čiji se završetak radova uskoro očekuje.
Započeli su radovi profiliranja Krapinske ulice, Stubičke ulice čiji se završetak radova očekuje
krajem mjeseca srpnja.
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Završetak radova na Novom groblju rezultiralo je kompletnim uređenjem Novog groblja,
između grobnih okvira su postavljene kocke koje omogućuju bolju prohodnost te se na jednak
način planira urediti i stariji dio novog groblje čija investicija iznosi oko 100 000,00 kuna što se
financira iz grobne naknade.
U I. fazi proširenja groblja izrađeno je dodatnih cca 50 grobnih mjesta, 6 novih grobnica te je
asfaltirana cesta koja vodi do groblja. Ukupna investicija premašuje 1 300 000,00 kuna.
Potpisan je ugovor sa Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom kojim se odriču
23 981 m2 zemljišta iznad mrtvačnice u korist Općine Bistra. Procijenjena vrijednost zemljišta
iznosi 7 338 186,00 kuna.
Sljedeće određene aktivnosti su regulacija potoka i vodotoka na području Općine Bistra.
Potok Strmec i Drenovec su regulirani, a u ovogodišnjem planu je regulacija i potoka Kutinci,
Novačak i Dedin.
Kreće izgradnja nogostupa na relaciji od Donje Bistre do Osnovne škole Bistra čiji su projekti i
troškovnici gotovi te je u tijeku natječaj za izgradnju završnih radova, a dio radova izvoditi će
Komunalno gospodarstvo Bistra.
U dogovoru sa Županijskom upravom za ceste, ove godine kreću radovi asfaltiranja Bistranske
ulice (relacija od Donje Bistre do Osnovne škole Bistra).
Također na toj dionici u planu je i sadnja drvoreda (crveni javor).
Za mjesec rujan priprema se rebalans proračuna.
Ad. 4. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kapljica iz reda
javnih djelatnika
Općinski načelnik Krešimir Gulić za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića kapljica iz reda
javnih djelatnika predlaže:
1. Eduarda Kovačević
2. Mariju Gregurović
3. Nikolinu Coha Godec
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Kapljica iz reda javnih djelatnika (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).

Ad. 5. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prikupljanja ponuda za
povjeravanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Bistra
Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o javnoj nabavi, raspisan je natječaj za
održavanje javne rasvjete na području Općine Bistra za razdoblje od 4 godine.
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Poziv je poslan tvrtkama: Elektrowat, HEP te NL-ATM.
Na natječaj javili su se Elektrowat sa najpovoljnijom ponudom u iznosu od 155 684,20 kuna
godišnje bez PDV-a čija se ponuda predlaže na prihvaćanje, te NL-ATM čija ponuda nije prihvatljiva
zbog nedostataka dokaza o radnoj sposobnosti.

Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u
postupku prikupljanja ponuda za povjeravanje komunalne djelatnosti održavanja javne
rasvjete na području Općine Bistra (Tekst odluke sastavni je dio zapisnika).

Ad. 6. Zamolba Grac Stjepana
Grac Stjepan je zatražio prenamjenu privatnog poljoprivrednog zemljišta u industrijsko
građevinsko zemljište u svrhu prodaje inozemnom poduzetniku koji bi uz pomoć sredstava iz
fondova EU izgradio tvornicu.
Tajnica Općinskog vijeća Marija Gregurović čita pismeno obrazloženje stručnog suradnika
Karla Novosela o predmetnom pitanju.
Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, prije upućivanja konačnog
prijedloga prostornog plana predstavničkom tijelu (Općinskom vijeću), nositelj izrade (Općina
Bistra) je dostavio Stjepanu Gracu, kao i svim sudionicima pisano očitovanje sa obrazloženjem
o razlozima neprihvaćanja prijedloga i primjedbi. Isto tako, Stjepanu Gracu je upućen odgovor
sa objašnjenjem još 26.11.2014. godine, vezano za njegov upit o statusu zahtjeva za uvrštenje
u građevinsko zemljište koji smo zaprimili 14.11.2014. godine. Isti taj odgovor proslijeđen je u
Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije i Regionalno razvojnu agenciju Zagrebačke
županije.
Općinsko vijeće je raspravilo o konačnom prijedlogu prostornog plana koji je dostavljen na sve
potrebne institucije prema čijim je uvjetima plan usklađen te propisno usvojen.
Dakle, prostorni plan je stupio na snagu 14.01.2015. godine, nakon čega je Stjepan Grac na
dan 16.01.2015. godine, opetovano predao dopis kojim se traži ponovna rasprava na
predmetnu temu, iako je proces donošenja prostornog plana okončan 14.01.2015. godine.
Slijedom navedenog rasprava vezana za predmetnu temu odnosno dopis koji je upućen svim
vijećnicima 15.05.2015. godine, zakonski se ne može smatrati dio postupka donošenja
dokumenta prostornog uređenja, jer je taj postupak kao što je rečeno završen.
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Ad. 7. Zamolba Grgec Josipa
Grgec Josip je zatražio odštetu za nešto više od stotinjak metara kvadratnih zemljišta, koje je,
kako navodi u pismu, oduzela Općina Bistra prilikom postavljanja cijevi za odvodnju u odvodni
jarak, a kako bi se na jednom mjestu proširila uska cesta (ulica Zelengaj) da se mogu mimoići
vozila. Zatražio je isplatu odštete, besplatni komunalni priključak ili da se cijevi izvade i vrate u
prvobitno stanje.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno donosi zaključak o vračanju
zemljišta u prvobitno stanje do kraja mjeseca srpnja.
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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