SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec održane dana 24. listopada 2014. godine u
prostorijama Općine Veliki Bukovec s početkom u 18,00 sati.
Sjednici nazočni: Mario Zember, Katarina Kralj, mr.sc. Zvonimir Jantol, Božidar Kanižaj, Goran
Jantol, Ivan Šalamon, Štefica Juratović, Dražen Kolak.
Sjednici nisu nazočni: Zdravko Požgaj- neopravdano, Božidar Pečenec - neopravdano,
Vjekoslav Zdelar - 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 osam (8) vijećnika pa će sve odluke koje se
donesu biti pravovaljane.
Nakon toga predsjednik je predložio sljedeći dnevni red:
Utvrđivanje dnevnog reda
Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća
Odluka o nerazvrstanim cestama;
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova
razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim
životinjama;
5. Odluka o naknadama za rad vijećnika, članova radnih tijela i djelatnika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Veliki Bukovec;
6. Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Veliki Bukovec;
7. Odluka o imenovanju radne skupine za provedbu revizije Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija te Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Veliki
Bukovec;
8. Odluka o imenovanju radne skupine za provedbu revizije Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine
Veliki Bukovec te Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Veliki Bukovec;
9. Zamolbe
10. Ostala pitanja i prijedlozi
1.
2.
3.
4.

Točka 1.
Utvrđivanje dnevnog reda
mr.sc. Jantol predlaže da se dnevni red dopuni sljedećim točkama:
1. Javna rasvjeta;
2. Socijalna pomoć (pomoć za ogrjev)
3. Trošenje sredstva političkih stranaka.
Predsjednik vijeća daje predložene dopune dnevnog reda na glasovanje. Od ukupno prisutnih 8
vijećnika u trenutku glasovanja za predložene dopune dnevnog reda glasovalo je 7 vijećnika ZA i 1
SUZDRŽAN. Predložene dopune dnevnog reda su većinom glasova prihvaćene te će se kao takve
uvrstiti pod točku broj 9. dok točka 9. time postaje točka 10. a točka 10. postaje točka 11.

Točka 2.
Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća
Na zapisnik s 12. 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 12. sjednice Općinskog vijeća je jednoglasno, (s 8 glasova ZA ) verificiran.
Točka 3.
Odluka o nerazvrstanim cestama
Predsjednik vijeća upoznao je vijećnike sa Prijedlogom izmjena i dopuna Odluke o nerazvrstanim
cestama koje je predložio g. Zdelar koji je opravdao svoj nedolazak na sjednicu te ih je dostavio
Predsjedniku vijeća kako bi se ugradile u prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama koja je
vijećnicima dostavljena u materijalima. g. Zdelar predleže sljedeće izmjene:
Članak 7. st.4
U tekstu:
Nerazvrstane ceste koje se u naravi koriste kao dobra u općoj upotrebi, a nisu kao takove upisane u
zemljišnim i katastarskim knjigama niti ucrtane u katastarskim planovima mogu se nakon provedenog
postupka proglasiti dobrom u općoj upotrebi te upisati u zemljišne i katastarke knjige.
Iza riječi planovima predleže dodati tekst:" ili u tim knjigama nije upisano njihovo stvarno stanje".
Članak 8. st.2
Stavak 2. izmijeniti tako da glasi:
Za potrebe upravljanja nerzvrstanim cestama i njihovog održavanja ustrojava se jedinstvena baza
podataka koja će sadržavati najmanje naziv ili oznaku nerazvrstane ceste, opis ceste, duljinu i
površinu nerazvrstane ceste, te broj katastarske čestice i naziv katastarske općine na kojoj je cesta
izgrađena i to svih cesta upisanih u popis nerazvrstanih cesta.
g. Hlebar obrazložio je kako se prvo moraju napraviti geodetske podloge te će se onda na osnovu njih
upisati točna površina, dužina te ostali podaci koje je naveo g. Zdelar u svojem prijedlogu za svaku
nerazvrstanu cestu. Napomenuo je kako je taj popis rađen u suradnji sa Azrom, g. Gregurinčićem i
mjesnim odborima, te je rađen na jednak način za područje cijele županije te da će se nakon
geodetskih izmjera naknadno raditi izmjene i dopune ove Odluke sa potrebnim podacima. Isto tako
predložio je kako bi cestu NO15 Spašnjak trebalo maknuti sa popisa nerazvrstanih cesta jer se
naknadno utvrdilo da je ona u vlasništvu Hrvatskih voda, te zašto bi Općina preuzimala obvezu
njezina održavanja. Nakon provedene kraće rasprave Predsjednik daje Odluku koja je dostavljena u
materijalima za sjenicu na glasovanje. Od ukupno prisutnih 8 vijećnika u trenutku glasovanja 8
vijećnika glasovalo je ZA, te je Odluka jednoglasno privaćena.
Točka 4.
Odluka o načinu i uvjetima držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja,
uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim životinjama
Predsjednik vijeća upoznao je vijećnike da je obveza jedinice lokalne samouprave prema Zakonu o
zaštiti životinja da vlastitim odlukama utvrde uvjete i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole
njihova razmnožavanja, uvjete i način držanja vezanih pasa te način postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama. Budući da do sad nismo imali takvu odluku kojom bi se regulirala
problematika vezana na to područje sastavljen je prijedlog Odluke i dostavljen Vam u materijalima

za sjednicu. Dodatan razlog za donošenje ove Odluke je i povećan broj pasa lutalica u vrijeme
cijepljenja. g. Hlebar rekao je kako će se po stupanju na snagu ove Odluke sklopiti Ugovor sa
Vaterinarskom stanicom Nova Ludbreg o povjeravanju komunalnih poslova veterinarsko –
higijeničarske službe te hvatanja i zbrinjavanja pasa i drugih životinja lutalica. Nakon kraće rasprave
Predsjednik vijeća daje Odluku na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 8 vijećnika.
Odluka je jednoglasno sa 8 glasova ZA prihvaćena.
Točka 5.
Odluka o naknadama za rad vijećnika, članova radnih tijela i djelatnika Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Veliki Bukovec
Pošto nije bilo nikakvih primjedbi ni prijedloga vezanih za Odluku u obliku dostavljenu u
materijalima, Predsjednik vijeća daje istu na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 8
vijećnika. Odluka je jednoglasno sa 8 glasova ZA prihvaćena.
Točka 6.
Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Veliki Bukovec u
smislu sprječavanja sukoba interesa
g. Hlebar obrazložio je ovu Odluku vijećnicima , pošto nije bilo daljnjih rasprava Predsjednik vijeća
daje ovu Odluku na glasovanje. Od ukupno prisutnih 8 vijećnika u trenutku glasovanja 8 vijećnika
glasovalo je ZA, te je Odluka jednoglasno prihvaćena.
Točka 7.
Odluka o imenovanju radne skupine za provedbu revizije Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija te Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Veliki Bukovec
g. Hlebar je naglasio kako smo po provedenom inspekcijskom nadzoru po pitanju Procjene
ugroženosti stanovništva dužni uskladiti odluke i planove sa zakonskim normama pa se u tu svrhu
imenuje i radna skupina za izradu Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija. Nakon kreće rasprave Predsjednik vijeća daje Odluku o imenovanju radne skupine na
glasovanje. Od ukupno prisutnih 8 vijećnika u trenutku glasovanja 8 vijećnika glasovalo je ZA.
Odluka je jednoglasno prihvaćena.
Točka 8.
Odluka o imenovanju radne skupine za provedbu revizije Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Veliki
Bukovec te Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Veliki Bukovec
Pošto je g. Hlebar već sve obrazložio pod prethodnom točkom daljnjih rasprava ni primjedbi nije bilo
stoga Predsjednik vijeća daje Odluku na glasovanje. U trenutku glasovanja od ukupno prisutnih 8
vijećnika svi su glasovali za te je Odluka jednoglasno prihvaćena.

Točka 9.
Javna rasvjeta, Socijalna pomoć, Trošenje sredstava političkih stranaka
1.Javna rasvjeta
mr.sc. Jantol postavio pitanje u vezi javne rasvjete te istaknuo kako je dva mjeseca jedan dio ulica
na Velikom Bukovcu bio bez rasvjete, te predlaže ako je u mogućnosti da se i po naselju Veliki
Bukovec postavi adekvatana rasvjeta kakova je i na relaciji Veliki Bukovec – Dubovica barem na
svakoj drugoj banderi te se zalaže da se kontrola rasvjete vrši češće.g. Hlebar dao je obrazloženje da
je po Ugovoru Lukom dužan vršiti kontrolu svaka tri mjeseca a da se je sada duže čekalo jer je bilo
potrebno utvrditi gdje još fale nosači i žarulje. U raspravu su se uključili g. Šalamon i g. Kolak
konstatirajući kako je problem u kvaliteti žarulja koje brzo pregore vjerojatno zbog starih instalacija
pa predlažu načelniku da u razgovoru s predstavnicima Lukoma dogovori da se stavljaju kavalitetnije
žarulje i da se utvrdi gdje još postoji potreba za stavljanjem dodatnih rasvjetnih lampi. Nakon kraće
rasprave Predsjednik vijeća daje na glasovanje prijedlog da općinski načelnik g. Hlebar uputi apel
Lukomu kako bi se spomenuti problem što brže i adekvatnije riješio. U trenutku glasovanja sjednici
je prisutno 8 vijećnika. Prijedlog je jednoglasno sa 8 glasova ZA usvojen.
2. Socijalna pomoć ( pomoć za ogrjev)
mr.sc. Jantol naglasio je kako je ponukan informacijom da su korisnici socijalne pomoći konkretnije
novčane pomoći za ogrjev g. Ovčar i gđa. Šabani dobili novac za ogrjev a potrošili su ga za druge
stvari a ne za ono za što je namijenjen.
g. Hlebar obrazložio je kako Centar za socijalnu skrb šalje popis korisnika koji se griju na drva a
Županija doznačuje sredstava Općini. Predsjednik vijeća obrazložio je g. Jantolu kako smo dužni
postupiti po Rješenju i da mi samo prosljeđujemo doznačena sredstava korisnicima te smo dužni
poslati Županiji dokaz da smo ta sredstava isplatili korisnicima. g. Hlebar nadovezao se da smo
Općina s najmanjim brojem korisnika za ogrjev. g. Kolak uključio se u raspravu i daje prijedlog da
se uputi dopis Centru te da ih se izvjesti o spomenutom problemu. Nakon provedene rasprave
Predsjednik vijeća daje na glasovanje prijedlog da se uputi dopis Županiji i Centru te da oni dalje
odluče da li će što poduzeti po tom pitanju.U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 8 vijećnika.
Prijedog je jednoglasno sa 8 glasova ZA usvojen.
3. Trošenje sredstava političkih stranaka
mr.sc. Jantol upoznao je vijećnike da on kao nezavisan kandidat u ovom vijeću i njegova stranka
imaju na računu 2.653,00 kune koje ne misle potrošiti pa su odlučili te novce donirati isto tako apelira
i na druge stranke koje su zastupljene u ovom vijeću da im se pridruže u tome a vezano na redovno
financiranje političkih stranaka.
g. Hlebar obrazložio je g. Jantolu kako se sredstva za financiranje redovne djelatnosti političkih
stranaka uplaćuju direktno na žiro račun svake pojedine stranke u njihove ogranke te da oni kao
vijećnici nemaju utjecaja na to a isto tako upozorio je g. Jantola da si prouči Zakon o financiranju
političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata prema kojem su i oni kao nezavisna stranka dužni
postupati.
Točka 10.
Zamolbe
1. Zamolba za financijsku pomoć Društvo multiple skleroze Varaždinske županije
Predsjednik vijeća upoznao vijećnike sa zamolbom Društva multiple skleroze Varaždinske županije
za donaciju . Nakon provedene rasprave donijet je jednoglasan zaključak (8glasova ZA) da se zbog
nedostatka financijskih sredstava u Proračunu, ne može udovoljiti gornjoj zamolbi.

2. Zahtjev za sredstva Proračuna za 2015.g.
Načelnik je upoznao vijećnike kako se svake godine doznačuje određeni iznos Društvu crvenog
križa za financiranje redovne djelatnosti te da je potrebno odrediti koji će to iznos biti da se može
uvrstiti u Proračun za 2015. g. Nakon kraće rasprave Predsjednik vijeća daje na glasovanje zahtjev
za sredstva Poračuna uz napomenu da se točan iznos naknadno utvrdi. Zahtjev je jednoglasno (sa 8
glasova ZA) usvojen
3. Održavanje vodotoka i propusnih kanala
Načelnik je upoznao vijećnike s dopisom g. Ivana Varge vezano na održavanje vodotoka i propusnih
kanala. Obrazložio je kako smo dobili odgovor od ŽUC-a po pitanju g. Varge u kojem ističu kako su
cijevi ispod ceste LC 25100 u Dubovici dovoljne propusnosti te da će stručne službe Uprave za ceste
pratiti spomenutu situaciju i po potrebi reagirati i da je taj odgovor službeno prosljeđen g. Vargi.
Istaknuo je kako je do plavljenja došlo zbog zaobalnih voda koje su došle u kanal Orehovica koji
spaja staru Bednju i Plitvicu te nasipa koji nije utvrđen pema Kapeli Podravskoj i Dubovici.
Obavijestio je vijećnike kako će se krenuti s kopanjem kanala kod g. Mađarića jer su prikupljene sve
potrebene suglasnosti vlasnika čestica kroz koje će prolaziti kanal , da je geodet bio na terenu te da
se čeka što će pokazati idejno rješenje. Problem s kanalom kod g. Varge je što još nisu prikupljene
sve suglasnosti čeka se na iste te će se nakon toga moći početi s radovima. g. Kolak nadovezao se na
raspravu konstatirajući da će Hrvatske vode riješiti cijeli problem ukoliko utvrde nasip i saniraju
korito rijeke Plitvice. g. Hlebar je rakao kako će uputiti zahtjev Hrvatskim vodama kako bi se utvrdio
nasip na Plitvici od strane Kapele i Dubovice jer je to već bilo u planu do kraja ove godine ali nažalost
vremenske prilike nisu to dopuštale.
Točka 11.
Ostala pitanja i prijedlozi
Pod ovom točkom raspravljalo se o sljedećim pitanjima:
1.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 8 glasova ZA).
2. Kontrola plinskih instalacija, dimnjaka
g. Kolak je postavio pitanje vezano uz kontrolu plinskih instalacija i dimnjaka te koliko često bi se ta
kontrola trebala vršiti jer je činjenjica da svaki mjesec dolaze u kontrolu i uredno to naplaćuju i još
se gospodin koji je vršio kontrolu pohvalio kako smo najažurnija Općina po tom pitanju jer smo
donjeli takvu Odluku.
Gđa. Martinković uključila se u raspravu rekavši kako to nije točno da se po Odluci kontrola dužna
vršiti dva puta godišnje. g. Kolak predlaže da se mještanima da na znanje tko je koncesionar na
području naše Općine i koliko puta treba vršiti kontrolu kako više ne bi dolazilo do takvih situacija.
Predsjednik vijeća upoznao je vijećnike kako je načelnik u razgovoru s gosp. Babić a vezano na
Prijedlog modela uvođenja odvojenog sakupljanja otpada koji je bio točka dnevnog reda 12. sjednice
dogovorio konačan iznos od 55,00 kuna za odvoz komunalnog otpada.
g. Hlebar upoznao je vijećnike i sa time da postoji inicijativa od strane naše Općine, Općine Veliki
Bukovec i Osnovne škole kako bi se u postojećoj dvorani napravile učionice da se iskoristi postojeći

neiskorišteni prostor sportske dvorane te na taj način organizira jednosmjenska nastava. Isto tako
rekao je kako je u pripremi i pismo namjere od strane ravnateljice škole prema Županiji.
Pošto nije bilo daljnjih rasprava Predsjednik vijeća zaključuje sjednicu u 19:30 sati.

U Velikom Bukovcu, 24.10.2014.

Zapisničar:
Aleksandra Bračko

Predsjednik vijeća:
Mario Zember

