
SKRAĆENI  ZAPISNIK 

sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec održane dana 21. studenog  2014. godine u 

prostorijama Općine Veliki Bukovec s početkom u 18,00 sati. 

 

Prisutni članovi: 

1. Mario Zember 

2.  Katarina Kralj 

3. Božidar Kanižaj 

4. Goran Jantol 

5. Ivan Šalamon 

6.Vjekoslav Zdelar, 

7. Dražen Kolak 

8. mr.sc. Zvonimir Jantol, prisutan od točke 6. Dnevnog reda 

 

Odsutni članovi: 

1. Zdravko Požgaj- neopravdano, 

2. Božidar Pečenec - neopravdano, 

3. Štefica Juratović - opravdano 

 

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 sedam (7) 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 13. sjednice Općinskog vijeća 

3. Odluka o povjeravanju i prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i 

ovrhe radi naplate općinskih poreza; 

4. Odluka o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć studentima; 

5. Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete u 2014. 

godini; 

6. Odluka o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog i komunalnog redara s gradom 

Ludbregom, općinama Martijanec, Sveti Đurđ i Mali Bukovec; 

7. Zamolbe; 

8. 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 7 vijećnika i daje predloženi dnevni 

red na utvrđivanje. Dnevni red je jednoglasno osam (7) glasova ZA prihvaćen 

 

 

 

 



Točka 2. 

Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća 

 

Na zapisnik s 13. sjednice nije bilo nikakvih primjedbi. Predsjednik vijeća nakon toga konstatira da 

je sjednici u trenutku izjašnjavanja prisutno 7 vijećnika i daje predloženi zapisnik na verifikaciju. 

Zapisnik s 13. sjednice Općinskog vijeća je jednoglasno, (s 7 glasova ZA ) verificiran. 

 

 

Točka 3. 

Odluka o povjeravanju i prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi 

naplate općinskih poreza 

 

Predsjednik prelazi na točku 3. dnevnog reda i otvara raspravu. Nitko se ne javlja za raspravu, te 

predsjednik vijeća daje Odluku o povjeravanju i prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, 

nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici 

je prisutno 7 vijećnika. Odluka je jednoglasno (sa 7 glasova ZA) prihvaćena. 

 

 

Točka 4. 

Odluka o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć studentima 

 

Predsjednik vijeća prelazi na 4. točku dnevnog reda. Nakon provedene kraće rasprave predsjednik 

predlaže vijeću da to bude iznos od 1.000,00 kuna kao i prošle godine, te daje predloženi iznos na 

glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 7 vijećnika. Predloženi iznos i Odluka  

jednoglasno ( sa 7 glasova ZA) su prihvaćeni. 

 

Točka 5. 

Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete u 2014. 

godini 

 

Predsjednik prelazi na točku 5. dnevnog reda Odluku o ostvarivanju prava na novčanu pomoć 

roditeljima novorođene djece u 2014. godini. Napominje kako je  u prošloj godini iznos za ovu 

namjenu bio planiran u visini od 2.000,00 kuna. Nakon provedene rasprave predsjednik daje 

predloženi iznos od 2.500,00 kuna na glasovanje i konstatira da je u trenutku glasovanja sjednici  

prisutno 7 vijećnika. Predloženi iznos i odluka je jednoglasno( sa 7 glasova ZA) prihvaćen. 

 

 

Točka 6. 

Odluka o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog i komunalnog redara s gradom 

Ludbregom, općinama Martijanec, Sveti Đurđ i Mali Bukovec 

 

Predsjednik prelazi na 6. točku dnevnog reda. Pod ovom točkom sjednici se pridružio mr.sc. 

Zvonimir Jantol. Predsjednik vijeća konstatira da  sjednici prisustvuje 8 vijećnika. g. Hlebar 

napomenuo je kako je već svima poznata ideja o zajedničkom komunalnom i poljoprivrednom 

redaru sa općinama Martijanec, Sv. Đurđ, Mali Bukovec i gradom Ludbregom koja će se konačno 

realizirati. Rekao je kako će grad Ludbreg osigurati prostor, službeni auto i drugu potrebnu opremu 

za rad komunalnog redara. Isto tako upoznao je vijećnike sa iznosom sufinanciranja koji bi na 

godišnjoj razini iznosio 11.061,72 kune što bi mjesečno iznosilo 921,81 kunu te bi se plaćao i 

paušalni iznos u iznosu 2.000,00 kuna godišnje od strane svake općine za potrebe uredskog 

materijala. Nakon provedene rasprave predsjednik daje predloženu odluku na glasovanje. U 

trenutku glasovanja sjednici je prisutno 8 vijećnika. ZA odluku je glasovalo 7 vijećnika ZA i 1 

SUZDRŽAN te je odluka većinom glasova prihvaćena. 



Točka 7. 

Zamolbe 

 

Pod ovom točkom raspravljalo se, te su donesene odluke i zaključci o sljedećim pitanjima 

 

1. Zamolba za donaciju ZEN karate klub 

 

Predsjednik vijeća daje riječ g. Jantolu. G. Jantol obrazložio je vijećnicima kako dosta djece s 

područja naše općine su polaznici karate klube Zen koji djeluje u  društvenom domu u Malom 

Bukovcu. Napomenuo je kako je Općina Mali Bukovec već dosta pomogla i omogućila kako bi djeca 

mogla kvalitetno vježbati i održavati redovite probe. Nakon provedene rasprave Predsjednik vijeća 

predlaže vijeću da načelnik u razgovoru s g. Cindorijem vidi  koja oprema im je potrebna te da se na 

sljedećoj sjednici utvrdi koji će to iznos biti. Predsjednik daje na glasovanje prijedlog. U trenutku 

glasovanja sjednici je prisutno 8 vijećnika. Prijedlog je jednoglasno (sa 8 glasova ZA) usvojen. 

 

2. Zamolba za jednokratnu novčanu pomoć 

 

Predsjednik vijeća upoznao je vijećnike sa zamolbom g. Križana iz Kapele Podravske kojem je 

izgorio štagalj i oprema koja se nalazila u njemu te se obratio vijeću za pomoć. Zamjenik načelnika 

koji je ujedno i zapovjednik DVD-a Kapela Podravska obrazložio je detalje nastale situacije 

vijećnicima te predložio da se g. Križanu pomogne na isti način kao što se to učinilo i prethodne 

godine g. Botaku koji se suočio sa istim problemom. Nakon provedene rasprave predsjednik vijeća 

daje prijedlog da se g. Križanu odobri pomoć u iznosu od 5.000,00 kuna. U trenutku glasovanja 

sjednici je prisuto 8 vijećnika. Prijedlog je jednoglasno (sa 8 glasova ZA usvojen). 

 

3. Zamolba NK Poljoprivrednik - pomoć u adaptaciji krovišta 

 

g. Hlebar napomenuo je vijećnicima kako NK Poljoprivrednik sljedeće godine slavi 40 godina 

postojanja kluba te bi htjeli adaptirati krovište svlačionice koji je u dosta lošem stanju. Tražili su 

pomoć u iznosu od 17.000,00 kuna koji bi bio razlika u iznosu troškova za materijal. Dio crijepa i 

greda koji se skidao sa krovišta društvenog doma u Kapeli je u dobrom stanju pa bi se iskoristio za 

krovište svlačionice. Nakon provedene rasprave predsjednik vijeća daje na glasovanje prijedlog da se 

kupi potreban materijal za krovište do iznosa od 17.000,00 kuna. U trenutku glasovanja sjednici je 

prisutno 8 vijećnika. Prijedlog je jednoglasno (sa 8 glasova ZA) usvojen. 

 

 

Točka 7. 

Ostala pitanja i prijedlozi 

 

1. Prijedlog povećanja cijene odvoza komunalnog otpada 

 

 Predsjednik vijeća naglasio je kako na prošloj sjednici vijeća nije dao na glasovanje prijedlog o 

povećanju cijene komunalnog otpada od strane tvrtke Babić d.o.o. Naime  načelnik je uspio u 

razgovoru s gosp. Babić a po nalogu vijeća dogovoriti konačnu cijenu od 55,00 kuna sa PDV-om. 

Nakon kraće rasprave predsjednik daje na glasovanje prijedlog o povećanju cijene odvoza na 55,00 

kuna. Prijedlog je jednoglasno (sa 8 glasova ZA) prihvaćen. 

 

Pod ovom točkom mr.sc. Jantol postavio je pitanje o uređenju groblja, kada će se postaviti rubnici 

koji već dosta dugo stoje na groblju i dao je prijedlog da se pumpa za vodu preseli na neko drugo 

mjesto da bude svima dostupna ili se nađe neko drugo rješenje jer nagrđuje spomenik koji se nalazi 

na mjestu gdje je smještena i nije praktično ljudima koji uređuju grob na tom mjestu. g. Hlebar 

odgovorio je kako se uređenje groblja planira u sljedećoj godini te će sredstva za tu svrhu biti 



planirana u proračunu za 2015. godinu. 

 

Predsjednik zahvaljuje vijećnicima na dolasku i zatvara 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Veliki Bukovec. 

Sjednica je završila u 18,50 sati. 

 

 

 

  ZAPISNIČAR:                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 

Aleksandra Bračko                                                                                Mario Zember 

 

 

 

 


