SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec održane dana 24. ožujka 2016. godine u
prostorijama Općine Veliki Bukovec s početkom u 18,00 sati.
Prisutni članovi:
1. Mario Zember
2. Ivan Šalamon
3. Katarina Kralj
4.Vjekoslav Zdelar
5. mr.sc. Zvonimir Jantol
6. Štefica Juratović
7. Božidar Pečenec
Odsutni članovi:
1. Zdravko Požgaj
2. Goran Jantol
3. Željko Pačko
4. Dražen Kolak
Ostali prisutni: Zvonko Hlebar – načelnik, Zlatko Lilek – zamjenik načelnika, Nevenka
Martinković – računovođa
Zapisničar: Martina Horvat
Predsjednik općinskog vijeća otvorio je 25. 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:
Utvrđivanje dnevnog reda;
Verifikacija Zapisnika s 24. sjednice Općinskog vijeća;
Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Veliki Bukovec;
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Veliki Bukovec za 2015. godine;
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Općine Veliki Bukovec za 2015. godinu;
6. Odluka o raspodjeli sredstva za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna
općine Veliki Bukovec za 2016. godinu;
7. Suglasnost o ostvarivanju prava služnosti;
8. Odluka o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa;
9. Odobrenje za sklapanje Ugovora o pružanju odvjetničkih usluga;
10. Izmjene i dopune prostornog plana Općine Veliki Bukovec;
11. Razmatranje zamolba;
12. Ostala pitanja i prijedlozi.
1.
2.
3.
4.

Točka 1.
Utvrđivanje dnevnog reda
Prije utvrđivanja dnevnog reda, vijećnik g. Zdelar podnosi primjedbu na zapisnik s 24.
sjednice općinskog vijeća koja se odnosi na točku 6. dnevnog reda. U primjedbi navodi kako je
zatražio da se njegova rasprava zapisnički zabilježi, što nije učinjeno, a čak se ni ne navodi da je

sudjelovao u raspravi. U svojoj je raspravi izrazio neslaganje s načinom raspodjele sredstava u
Programu javnih potreba jer smatra da je nepravedno da se nogometnim klubovima dodjeljuje više
sredstava nego vatrogastvu pa samim time ispada da nam je nogomet bitniji od vatrogastva.
Budući da drugih primjedbi nije bilo 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 24. sjednice Općinskog vijeća
Na zapisnik s 24. sjednice uz prethodno navedenu primjedbu vijećnika g. Zdelara drugih
primjedbi nije bilo. Predsjednik vijeća nakon toga konstatira da je sjednici u trenutku izjašnjavanja
prisutno 7 vijećnika i daje predloženi zapisnik na verifikaciju. Zapisnik s 24. sjednice Općinskog
vijeća je jednoglasno (sa 7 glasova ZA) verificiran.
Točka 3.
Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Veliki Bukovec
Predsjednik vijeća prelazi na točku 3. dnevnog reda i daje riječ načelniku. Načelnik ukratko razlaže
Polugodišnje izvješće o radu koje se odnosi na razdoblje od 01. srpnja 2015. do 31. prosinca 2015.
godine.
Vijećnik mr.sc. Jantol navodi da je vlastitim novčanim sredstvima sudjelovao u kupnji jedne
rasvjetne lampe, te se osvrće na utrošena sredstva za vršenje stručnog nadzora, razvrstavanje
komunalnog otpada, iznosi primjedbe na rad gerontodomaćice, te deratizaciju koja kako navodi
prošle godine nije bila efikasna te sugerira vijećnicima da se pribave efikasnija sredstva za
učinkovitiju deratizaciju.
Također iznosi primjedbu koja se odnosi na uređenje službene web stranice općine za čije je
uređenje utrošeno i plaćeno nekoliko tisuća kuna, a kako navodi „to što je plaćeno nije izvršeno“.
Pošto daljnjih pitanja ni primjedbi nije bilo, predsjednik vijeća Polugodišnje izvješće o radu
načelnika daje na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 7 vijećnika. Polugodišnje
izvješće o radu načelnika je jednoglasno (sa 7 glasova ZA) prihvaćeno.
Točka 4.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Veliki
Bukovec za 2015. godine
Predsjednik vijeća ukratko razlaže točku.
Pošto rasprave nije bilo, predsjednik vijeća predloženo Izvješće o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Veliki Bukovec za 2015. godine daje na
glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 7 vijećnika. Izvješće o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Veliki Bukovec za 2015. godine je
jednoglasno (sa 7 glasova ZA) prihvaćeno.
Točka 5.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Veliki
Bukovec za 2015. godinu
Predsjednik vijeća ukratko razlaže točku. Vijećnik g. Zdelar iznosi primjedbu da nakon navođenja
svih utrošenih sredstva za izvršenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Veliki Bukovec za 2015. godinu nije naveden sveukupni iznos utrošenih
sredstava te predlaže iako je sveukupni iznos utrošenih sredstva naveden u točki I. Izvješća da se
navede i na kraju tabličnog prikaza utrošenih sredstva.
S obzirom da drugih primjedbi ni prijedloga nije bilo predsjednik vijeća Izvješće o izvršenju
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Veliki Bukovec za 2015.

godinu s iznesenom primjedbom daje na glasovanje.
U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 7. vijećnika. Izvješće o izvršenju Programa održavanja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Veliki Bukovec za 2015. godinu je jednoglasno
(sa 7 glasova ZA) prihvaćeno.
Točka 6.
Odluka o raspodjeli sredstva za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna općine
Veliki Bukovec za 2016. godinu
Predsjednik vijeća ukratko razlaže točku.
S obzirom da primjedbi ni prijedloga nije bilo, predsjednik vijeća Odluku o raspodjeli sredstva za
redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna općine Veliki Bukovec za 2016. godinu daje
na glasovanje.
U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 7 vijećnika. Odluka o raspodjeli sredstva za redovito
financiranje političkih stranaka iz Proračuna općine Veliki Bukovec za 2016. godinu usvojena je
jednoglasno (sa 7 glasova ZA).
Točka 7.
Suglasnost o ostvarivanju prava služnosti
Točku razlaže općinski načelnik g. Hlebar. Nakon izlaganja u raspravu se uključuju g. Pečenec, g.
Zdelar i mr.sc. Jantol.
Nakon kratke rasprave, predsjednik vijeća točku daje na glasovanje.
U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 7. vijećnika. Konstatira se da općinsko vijeće jednoglasno
(sa 7 glasova ZA) daje Suglasnost za ostvarivanje prava služnosti.
Točka 8.
Odluka o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa
Predsjednik vijeća prelazi na točku 8. dnevnog reda. G. Zdelar navodi da u materijalima uz prijedlog
Odluke o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa nije priložen prijedlog odobrenja.
S obzirom da se nitko drugi nije javio za raspravu, predsjednik vijeća točku daje na glasovanje. U
trenutku glasovanja sjednici je prisutno 7. vijećnika. Općinsko vijeće jednoglasno (sa 7 glasova ZA)
daje općinskom načelniku odobrenje za donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja komunalnog
doprinosa za tvrtku HEP.
Točka 9.
Odobrenje za sklapanje Ugovora o pružanju odvjetničkih usluga
Predsjednik vijeća daje riječ općinskom načelniku koji razlaže točku. U raspravu se uključuje mr.sc.
Jantol koji iznosi nezadovoljstvo za plaćanje takvih usluga, predlaže osobu koja bi izvršila isti posao
jeftinije te navodi da je protiv sklapanja Ugovora o pružanju odvjetničkih usluga.
Slijedi kratka rasprava u kojoj sudjeluju g. Zdelar, općinski načelnik i mr.sc. Jantol.
Vijećnik g. Zdelar napušta sjednicu Općinskog vijeća.
Načelnik predlaže da se odluka o navedenom odgodi te da se najbolje rješenje donese na nekoj
drugoj sjednici općinskog vijeća.
Točka 10.
Izmjene i dopune prostornog plana Općine Veliki Bukovec
Točku razlaže općinski načelnik koji iznosi svoj prijedlog kojim predlaže vijećnicima proširenje
građevinskog područja. Nakon toga pojedinačno navodi svaku česticu koja je navedena u
zahtjevima mještana podnesenim u svrhu proširenja građevinskog područja.
Slijedi kratka rasprava, nakon koje predsjednik vijeća daje točku na glasovanje.

U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 6. vijećnika. Općinsko vijeće jednoglasno (sa 6 glasova
ZA) prihvaća predložene Izmjene i dopune prostornog plana Općine Veliki Bukovec.
Točka 11.
Razmatranje zamolba
Predsjednik vijeća navodi da je pristigla zamolba „Udruge invalida ILCO“ VARAŽDIN koju vijeće
treba razmotriti, nakon toga daje riječ općinskom načelniku koji obavještava vijećnike da će se
raspisivati javni natječaj na koji će se udruge prijavljivati te na taj način ostvariti financijska
sredstva.
U raspravu se uključuju g. Pečenec i mr.sc. Jantol. Nakon rasprave vijeće iznosi jednoglasno
mišljenje da će se zamolba razmotriti ukoliko se navedena udruga prijavi na natječaj te zadovolji
sve kriterije navedene u raspisanom natječaju.
Načelnik iznosi zamolbu g. Halca u kojoj traži da se riješi imovinsko stanje čestice 2220/1 u
katastarskoj općini Kapela Podravska, zbog kupnje iste.
Slijedi kratka rasprava u kojoj sudjeluju mr.sc. Jantol i g. Pečenec koji daje prijedlog da se nakon
izvršenog postupka rješavanja imovinsko pravnog stanja imenovanom obračunaju i troškovi
provedenog postupka.
Vijeće jednoglasno (sa 6. glasova ZA) prihvaća da se krene u postupak rješavanja imovinskog stanja
čestica.
Načelnik navodi da je pristigla zamolba gđe. Brankice Valjak koja traži financijsku pomoć na
obnovu i uređenje kuće.
Nakon duže rasprave, vijeće jednoglasno (sa 6 glasova PROTIV) odbija zamolbu za dodjelu
financijskih sredstava imenovanoj.
Točka 12.
Ostala pitanja i prijedlozi
Načelnik daje prijedlog da se Predsjedniku vijeća g. Zamberu odredi naknada za uređenje i
održavanje službene web stranice općine.
Vijećnik mr.sc. Jantol iznosi prijedlog da se imenovanom odredi naknada u iznosu od 1000,00 kuna,
počevši od 1. travnja 2016.g., dok ostali vijećnici navode da se slažu s predloženim iznosom
sredstava, ali ne i datumom početka isplate naknade te kao početak isplate naknade navode 1. ožujak
2016.g.
Predsjednik vijeća daje točku na glasovanje.
U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 6. vijećnika. Konstatira se da općinsko vijeće (sa 5
glasova ZA) i (sa 1 SUZDRŽANIM) prihvaća predloženo.
Načelnik obavještava vijećnike da će se raspisati natječaj za prijem u službu osobe putem programa
stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, o proširenju ceste između naselja
Dubovica i Veliki Bukovec, o problemima koji se odnose na zbrinjavanje djece u dječjem vrtiću, te
ponudi HT-a za pružanje jeftinijih usluga javne rasvjete koju vijećnici jednoglasno odbijaju.
Pošto ostalih pitanja i prijedloga nije bilo, predsjednik zaključuje 25. sjednicu te zahvaljuje
vijećnicima na dolasku.
Sjednica je završila u 19,45 sati.
Zapisničar:
Martina Horvat

Predsjednik Općinskog vijeća:
Mario Zember

