
SKRAĆENI  ZAPISNIK 

 

sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec održane dana 23. listopada 2015. godine u 

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

 

Prisutni članovi: 

1. Mario Zember 

2.  Katarina Kralj 

3. Željko Pačko 

4. Ivan Šalamon,  

5.Vjekoslav Zdelar, 

6. mr.sc. Zvonimir Jantol 

7. Štefica Juratović 

 

Odsutni članovi: 

1. Zdravko Požgaj 

2. Goran Jantol  

3. Dražen Kolak 

4. Božidar Pečenec 

5. Zlatko Lilek -  zamjenik načelnika 

 

Ostali prisutni: Zvonko Hlebar – načelnik 

                         

Zapisničar: Aleksandra Bračko 

 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvorio je 22. 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 sa 21. sjednice Općinskog vijeća; 

3. Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Veliki  

    Bukovec; 

4. Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete u 2015.  

    godini; 

5. Odluka o ostvarivanju prava studenata s područja Općine Veliki Bukovec na jednokratnu  

    novčanu pomoć u 2015. godini; 

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

    ovrhe radi naplate općinskih poreza; 

7. Odluka o raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih poslova deratizacije na  

    području Općine Veliki Bukovec; 

8. Zamolbe; 

9. 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 (sa 7 glasova ZA) prihvaćen. 



 

Točka 2. 

Verifikacija zapisnika s 21. sjednice Općinskog vijeća 

 

Na zapisnik s 21. 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 sa 21. sjednice Općinskog vijeća je jednoglasno (sa 7 glasova ZA) verificiran. 

 

 

Točka 3. 

Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Veliki 

Bukovec 

 

Pod ovom  točkom predsjednik daje riječ načelniku g. Hlebaru koji je naglasio kako je donesen novi 

Zakon o pravu na pristup informacijama koji je na snazi od 09.08.2015. godine. Kako je Odluka o 

imenovanju službenika za informiranje već ranije donesena, predlaže da se donese i Pravilnik kako 

bi se njime propisao način ostvarivanja prava na pristup informacijama, rokovi za odgovor te 

osiguralo građanima da lakše dođu do traženih informacija. Nakon provedene kraće rasprave u koju 

se ukjučio g. Zdelar koji je predložio da se vijećnici izuzmu  od toga jer po statutu imaju pravo 

dobiti potrebne informacije. Predsjednik vijeća daje predloženi Pravilnik na glasovanje. U trenutku 

glasovanja sjednici je nazočno sedam vijećnika. Pravilnik o pravu na pristup informacijama je 

jednoglasno (sa 7 glasova ZA) prihvaćen. 

 

Točka 4. 

Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete u 2015. 

godini 

 

Predsjednik prelazi na točku 4. dnevnog reda.  Naglasio je kako je potrebno odrediti koliko će izno-

siti novčana pomoć ove godine za novorođenu djecu. Nakon provedene rasprave vijeće je odlučilo 

da to bude isti iznos kao i prošle godine od 2.500,00 kuna po djetetu. Predsjednik daje predloženi 

iznos i Odluku na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je nazočno 7 vijećnika. Odluka je jed-

noglasno (sa 7 glasova ZA) prihvaćena. 

 

 

Točka 5. 

Odluka o ostvarivanju prava studenata s područja Općine Veliki Bukovec na jednokratnu 

novčanu pomoć u 2015. godini 

 

Predsjednik vijeća prelazi na 5. 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 6. 

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

ovrhe radi naplate općinskih poreza 

 

Predsjednik prelazi na točku 6. 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 7. 

Odluka o raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih poslova deratizacije na 

području Općine Veliki Bukovec 

 

 

Pod ovom točkom g. Zdelar daje prijedlog da se Odluka o raspisivanju natječaja za obavljanje ko-

munalnih poslova odgodi za sljedeću sjednicu vijeća te da se u njoj navedu i svi uvjeti natječaja. 

Predsjednik se složio sa spomenutim prijedlogom kao i ostali vijećnici. 

 

Točka 8. 

Zamolbe 

 

1. Zahtjev za sredstva Proračuna za 2016.g. 

 

Načelnik je upoznao vijećnike kako se svake godine doznačuje određeni iznos Društvu crvenog križa 

za financiranje redovne djelatnosti i Službe traženja te da je predloženi iznos za tu svrhu 6.800,40 

kuna. Napomenuo je kako bi se ove godine osiguralo i dodatnih 6.000,00 kuna u svrhu pomoći i njege 

u kući starim i nemoćnim osobama koja je prijeko potrebna pogotvo u samačkim domaćinstvima. 

Nakon provedene rasprave predsjednik vijeća daje na glasovanje zahtjev za sredstva Poračuna za 

2016. godinu. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 7 vijećnika. Prijedlog za sredstva Proračuna 

od strane Gradskog društva crvenog križa Ludbreg je jednoglasno (sa 7 glasova ZA) prihvaćen. 

 

2. Zamolba za novčanu pomoć UTI-LIO  

 

Pod ovom točkom mr.sc. Jantol predložio je da spomenuta Udruga dostavi podatke o tome koliko 

ima članova odnosno korisnika s područja Općine Veliki Bukovec, te da će tada razmotriti zahtjev 

za pomoć. Predsjednik vijeća predlaže da se Zamolba Udruge UTI-LIO  odgodi do sljedeće sjednice 

dok ne dostave tražene podatke. 

 

3.Sufinanciranje prehrane učenika s područja Općine Veliki Bukovec 

g. Hlebar rekao je kako se svake godine donosila Odluka kojom se odredio iznos sufinanciranja 

školske kuhinje po učeniku da je to dosada bio iznos od 20,00 kuna te da li ima tko kakvih prijedloga 

ili primjedbi po tom pitanju. Pošto daljnje rasprave nije bilo Predsjednik vijeća daje na glasovanje 

prijedlog da se donese Odluka kojom će se definirati iznos sufinanciranja u visini od 20,00 kuna po 

učeniku. Prijedlog da se donese ova Odluka usvojen je jednoglasno (sa 7 glasova ZA). 

 

Pošto ostalih pitanja i prijedloga nije bilo, predsjednik se zahvaljuje vijećnicima na dolasku i zat-

vara 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec. 

Sjednica je završila u 19,00 sati. 

 

 

       Zapisničar:                                                                               Predsjednik vijeća: 

Aleksandra Bračko                                                                            Mario Zember 


