
SKRAĆENI  ZAPISNIK 

 

sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec održane dana 28. svibnja  2015. godine u 

prostorijama Općine Veliki Bukovec s početkom u 09,00 sati. 

 

Prisutni članovi: 

1.  Katarina Kralj 

2. Goran Jantol  

3.Vjekoslav Zdelar, 

4. mr.sc. Zvonimir Jantol 

5. Štefica Juratović 

6. Božidar Pečenec 

 

Odsutni članovi: 

1. Zdravko Požgaj- opravdano 

2. Dražen Kolak-opravdano 

3. Zlatko Lilek- opravdano 

4. Ivan Šalamon- opravdano 

5. Mario Zember – opravdano 

6. Božidar Kanižaj -opravdano 

 

Ostali prisutni: Zvonko Hlebar – načelnik 

 

Zapisničar: Aleksandra Bračko 

 

 

Zamjenica predsjednika općinskog vijeća otvorila je sjednicu i pozdravila prisutne vijećnike,  te je 

konstatirala da je sjednici od ukupno jedanaest (11) vijećnika prisutno šest (6) vijećnika pa će sve 

odluke koje se donesu biti pravovaljane. 

Nakon toga predložila je  sljedeći dnevni red: 

 

1. Utvrđivanje dnevnog reda 

2. Verifikacija zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća 

3. Odluka o raspodijeli rezultata poslovanja Općine Veliki Bukovec za 2014. godinu 

 

Točka 1. 

Utvrđivanje dnevnog reda 

 

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

predsjednika vijeća konstatira da je sjednici u trenutku izjašnjavanja nazočno 6 vijećnika i daje 

predloženi dnevni red na utvrđivanje. Dnevni red je jednoglasno ( sa 6 glasova ZA) prihvaćen. 

 

 

Točka 2. 

Verifikacija zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća 

 

Na zapisnik s 18. sjednice nije bilo nikakvih primjedbi. Zamjenica predsjednika vijeća nakon toga 

konstatira da je sjednici u trenutku izjašnjavanja prisutno 6 vijećnika i daje predloženi zapisnik na 

verifikaciju. Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća je jednoglasno (sa 6 glasova ZA)  verificiran. 

 

 

 



Točka 3. 

Odluka o raspodijeli rezultata poslovanja Općine Veliki Bukovec za 2014. godinu 

 

Zamjenica predsjednika prelazi na točku 3. dnevnog reda i daje riječ načelniku. Načelnik je upoznao 

vijećnike kako se sastao Odbor za financije i proračun i da se utvrdio konačni raspored viška prihoda 

iz prethodne proračunske godine. Prijedlog je da se za 47.417,35 kuna uveća konto 454141- dodatna 

ulaganja za nefinancijsku imovinu (dodatna ulaganja na groblju: staze, nova grobna mjesta i ostalo) 

i da se za 120.000,00 kuna uveća konto  42147 – javna rasvjeta. U raspravu su se uključili g. Zdelar 

i mr.sc. Jantol. Nakon zaključene rasprave zamjenica predsjednika vijeća daje prijedlog Odluke o 

raspodijeli rezultata poslovanja na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 6 vijećnika. 

Odluka je jednoglasno (6 glasova ZA) prihvaćena. 

 

 

Pošto nije bilo ostalih pitanja i prijedloga, zamjenica predsjednika vijeća zahvaljuje se vijećnicima 

na dolasku i zaključuje 19. sjednicu. 

Sjednica je završila u 09,20 sati. 

 

 

             Zapisničar:                                                                           Zamjenica predsjednika vijeća: 

      Aleksandra Bračko                                                                                 Katarina Kralj 

 

 

 

 

 

 


