
SKRAĆENI  ZAPISNIK 

sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec održane dana 14. kolovoza 2014. godine u 

prostorijama Općine Veliki Bukovec s početkom u 19,00 sati. 

 

Sjednici nazočni: Katarina Kralj, Vjekoslav Zdelar, mr.sc. Zvonimir Jantol, Božidar Kanižaj, Mario 

Zember, Goran Jantol, Ivan Šalamon, Štefica Juratović. 

 

Sjednici nisu nazočni: Dražen Kolak- neopravdano, Božidar Pečenec - neopravdano, 

                                     Zdravko Požgaj – neopravdano. 

 

Ostali prisutni: Zvonko Hlebar – načelnik, Zlatko Lilek – zamjenik načelnika, Nevenka 

                         Martinković- privremena pročelnica 

 

Zapisničar: Aleksandra Bračko 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvorio je sjednicu i pozdravio prisutne vijećnike,  te je konstatirao da 

je sjednici od ukupno jedanaest (11) vijećnika prisutno osam (8) vijećnika pa će sve odluke koje se 

donesu biti pravovaljane. 

Nakon toga predsjednik je predložio sljedeći dnevni red: 

 

1. Utvrđivanje dnevnog reda 

2. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća 

3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Veliki Bukovec za 2014. godinu; 

4. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Veliki Bukovec za 2014. godinu; 

5. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec 

za 2014. godinu; 

6. Izvršenje Proračuna Općine Veliki Bukovec do 30.06.2014. godine; 

7. Prijedlog modela za uvođenje odvojenog sakupljanja otpada na području Općine Veliki 

Bukovec; 

8. Odluka o donošenju detaljnog plana uređenja"SRC Trstika"; 

9. Zamolbe 

10. Ostala pitanja i prijedlozi 

 

Točka 1. 

Utvrđivanje dnevnog reda 

 

Na predloženi dnevni red nije bilo nikakvih primjedbi ni drugih prijedloga za dopunu pa predsjednik 

Vijeća konstatira da je sjednici u trenutku izjašnjavanja nazočno 8 vijećnika i daje predloženi dnevni 

red na utvrđivanje. Dnevni red je jednoglasno s osam (8) glasova ZA prihvaćen. 

 

 

Točka 2. 

Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća 

 

Na zapisnik s 11. sjednice nije bilo nikakvih primjedbi. Predsjednik vijeća nakon toga konstatira da 

je sjednici u trenutku izjašnjavanja prisutno 8 vijećnika i daje predloženi zapisnik na verifikaciju. 

Zapisnik s 11. sjednice Općinskog vijeća je jednoglasno, (s 8 glasova ZA ) verificiran. 

 

 

 

 



Točka 3. 

Izmjene i dopune Poračuna Općine Veliki Bukovec za 2014. godinu 

 

Predsjednik vijeća upoznao je vijećnike da im je uz Izmjene i dopune Proračuna dostavljeno i detaljno 

obrazloženje  po kontima te ako netko ima kakvih pitanja neka se javi. 

g. Hlebar upozorio je vijećnike na jednu grešku na kontu 611 da je promjena u apsolutnom iznosu od 

28.140,16 trebala biti u plusu. mr.sc. Jantol tražio je da mu se pojasni račun broj 36323 – kapitalne 

pomoći državnom proračunu ( povrat nenamjenski utrošenih sredstava u iznosu od 64.909,00 kn). 

G. Hlebar objasnio je kako su ta sredstva dobivena 2011. godine u svrhu izrade projektne 

dokumentacije za poslovnu zonu sjever Općine Veliki Bukovec, no ona nisu bila namjenski utrošena 

u roku te su uzeta s računa. mr.sc. Jantol također je tražio da mu se pojasni račun broj 36324- kapitalne 

pomoći županijskom proračunu (izgradnja nadstrešnice kod Osnovne škole u Velikom Bukovcu). 

g. Zdelar postavio je pitanje zašto je došlo do povećanja od 430% za održavanje  nerazvrstanih cesta 

a čiji iznos je predviđen na računu broj 323292 koji se povećava s planiranih 70.000,00 na 300.000,00 

kuna. g. Hlebar je odogovorio da se iznos povećao iz tog razloga jer će se asfaltiranjem obuhvatiti 

sve ulice u Velikom Bukovcu jer su u dosta lošem stanju. g. Zdelar rekao je pošto je već došlo do 

takvog povećanja da bi se mogle obuhvatiti i ulice u Kapeli Podravskoj jer su i one u lošem stanju. U 

raspravu se uključio i mr.sc. Jantol konstatirajući kako se do sada dosta novca uložilo u Kapeli 

Podravskoj za sanaciju krovišta društvenog doma, za  kupnju kuće i izgradnju igrališta  te daje 

prijedlog da se ulice asfaltiraju sljedeće godine. Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća daje 

predložene Izmjene i dopune Proračuna i Izmjene Plana razvojnih programa koje su sastavni dio 

izmjena i dopuna Proračuna na glasovanje. Od ukupno prisutnih 8 vijećnika u trenutku glasovanja 7 

vijećnika glasovalo je ZA  i 1 SUZDRŽAN te su iste većinom glasova prihvaćene. 

 

 

Točka 4. 

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki 

Bukovec za 2014. godinu 

 

Pod ovom točkom mr.sc. Jantol tražio je da mu se pojasni stavka Izmjena Programa gradnje objekata 

i uređaja komunalne infrastrukture koja se odnosi na sportsko rekreacijske terene i javne površine. 

g. Hlebar objasnio je da se planira sanirati površina za dječje igralište u Kapeli Podravskoj te se  

namjeravaju nabaviti sprave za igralište preko Udruge Vita koja svake godine objavljuje natječaj. 

Pod ovom točkom g. Zdelar napustio je sjednicu.Nakon kraće rasprave Predsjednik vijeća daje 

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na glasovanje. Od ukupno  

prisutnih 7 vijećnika u trenutku glasovanja, 7 vijećnika glasovalo je ZA te su iste jednoglasno 

prihvaćene. 

 

 

Točka 5. 

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 

2014. godinu 

 

g. Hlebar je pojasnio kako je došlo do povećanja u održavanju cestovne infrastrukture točnije 

održavanju  nerazvrstanih cesta i održavanju  bankina i cestovnih jaraka ponajprije IPARD cesta. 

Pošto nije bilo daljnje rasprave Predsjednik vijeća daje Izmjene Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 7 vijećnika. Izmjene Programa 

održavanja komunalne infrastrukture jednoglasno su prihvaćene. 

 

 

Točka 6. 

Izvršenje Proračuna Općine Veliki Bukovec do 30.06.2014.godine 



 

g. Hlebar obrazložio je Izvršenje Proračuna za razdoblje od 01.01. do  30.06. 2014. rekavši kako su 

dosadašnji prihodi Proračuna Općine bili u visini od 1.090.918,33 kune dok su rashodi bili realizirani 

u visini od 847.108,73 kune uz preneseni višak iz prethodne  proračunske godine u visini od 

583.410,34 kune. Ukupno raspoloživi višak na dan 30.06.2014. iznosio je 827.219,94 kune. g. Hlebar 

naglasio je kako smo kao Općina dobro poslovali te da ćemo biti u mogućnosti realizirati onom što 

se i planiralo. Pošto nije bilo daljnjih rasprava Predsjednik Vijeća daje Izvršenje Proračuna na 

glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 7 vijećnika. Izvršenje Proračuna jednoglasno 

je prihvaćeno. 

 

 

Točka 7. 

Prijedlog modela za uvođenje odvojenog sakupljanja otpada na području Općine Veliki Bukovec 

 

g. Hlebar upoznao je vijećnike sa Prijedlogom modela za uvođenje odvojenog sakupljanja otpada. 

Rekao je kako je bilo predviđeno da se svima omogući još jedna kanta za sakupljanje otpada no da 

trenutno Poduzeće Babić nema potreban broj kanti te se nudi alternativa odnosno vreće za odvojeno  

sakupljanje otpada svim korisnicima koji imaju sklopljen ugovor  o sakupljanju komunalnog otpada 

sa istima. Prema Prijedlogu modela išlo bi se i s povećanjem cijene sa dosadašnjih 48,00 kuna na 

60,00 kuna. mr.sc. Jantol daje prijedlog da se preko mjesnih odbora mještani informiraju o ovom 

Prijelogu te da se čuje i njihovo mišljenje oko istog i da li se slažu s povećanjem cijena. g. Hlebar dao 

je prijedlog da u razgovoru s gosp. Babić dogovori ako je moguće da ne dolazi do takvog povećanja 

cijene pošto nisu omogućili još jednu kantu. Nakon kraće rasprave Predsjednik vijeća daje vijeću 

prijedlog g. Hlebara na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 7 vijećnika. Prijedlog 

g. Hlebara jednoglasno je prihvaćen. 

 

 

Točka 8. 

Odluka o donošenju detaljnog plana uređenja "SRC Trstika" 

 

g. Hlebar upoznao je vijećnike kako je tekao proces donošenja ove Odluke kako je trebalo pribaviti 

mišljenja i slati nacrt konačnog prijedloga DPU "SRC Trstika na 20 adresa kako bi se dobilo konačno 

mišljenje. Nakon kraće rasprave Predsjednik vijeća daje Odluku na glasovanje.U trenutku glasovanja 

sjednici je prisutno 7 vijećnika. Odluka o detaljnom uređenju "SRC Trstika" jednoglasno je 

prihvaćena. 

 

 

Točka 9. 

Zamolbe 

 

Pod ovom točkom raspravljalo se te je donesena sljedeća odluka i zaključak vijeća. 

 

1. Zamolba Poljoprivredno peradarskog obrta Geja za djelomćno oslobađanje plaćanja komunalnog 

doprinosa 

 

gosp. Andreja Vrbanić, vl. Poljoprivredno peradarskog obrta Geja iz Dubovice uputila je zamolbu 

vijeću za djelomično oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa za dogradnju građevine 

gospodarske namjene – farme za tov pilića. Nakon kraće rasprave Predjednik vijeća predlaže Vijeću 

da donese slijedeći Zaključak: 

 

ZAKLJUČAK 

za djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa 



 

 

I. 

 Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec temeljem članka 13. Odluke o komunalnom 

doprinosu Općine Veliki Bukovec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 18/13) donosi 

zajključak kojim se Poljoprivredno peradarskom obrtu "Geja" iz Dubovice umanjuje komunalni 

doprinos za dogradnju građevine gospodarske namjene – farme za tov pilića na kč.br. 1924  k.o. 

Kapela Podravska u visini od 50% od ukupnog iznosa. 

 

 

II. 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

Pošto nije bilo daljnjih rasprava Predsjednik vijeća daje predloženi Zaključak na glasovanje. U 

trenutku glasovanja sjednici je prisutno 7 vijećnika. Predloženi Zaključak jednoglasno je prihvaćen. 

 

 

Točka 10. 

Ostala pitanja i prijedlozi 

 

Pod ovom točkom mr.sc. Jantol postavio je pitanje o korištenju komunalne kosilice koja je nedavno 

kupljena te ga je zanimalo gdje se nalazi kosilica koja je ranije kupljena te tko se njome koristi. 

g. Hlebar odgovorio je kako se kosilicom koja je ranije kupljena koriste na Dubovici isključivo za 

košnju igrališta. 

mr.sc. Jantol dao je prijedlog da kosilicom radi samo jedna osoba kako nebi došlo do kakvog kvara 

uzrokovanog nestručnim rukovanjem, na što mu je g. Hlebar odgovorio kako njome rade samo dvije 

osobe u koje on ima povjerenja, a od kojih je jedna i mehaničar te smatra da neće biti nikakvih 

problema. 

Također je mr.sc. Jantol postavio i pitanje kada će se riješiti problem g. Varge vezan uz postavljanje 

veće propusne cijevi ispod ceste te uređivanja kanala. g . Hlebar odgovorio je kako se radi na tome te 

se skupljaju suglasnosti od mještana kako bi se moglo krenuti s uređivanjem kanala. 

 

 

Pošto nije bilo daljnjih rasprava zamjenica predsjednika vijeća zaključuje sjednicu u 20,15 sati. 

 

 

 

U Velikom Bukovcu, 14. kolovoza 2014. 

 

                  

              Zapisničar:                                                                 Predsjednik vijeća: 

        Aleksandra Bračko                                                            Mario Zember 

 

 

 

 

 

 


