SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec održane dana 23. prosinca 2014. godine u
prostorijama Općine Veliki Bukovec s početkom u 19,00 sati.
Prisutni članovi:
1. Mario Zember
2. Katarina Kralj
3. Goran Jantol
4. Ivan Šalamon,
5.Vjekoslav Zdelar,
6. mr.sc. Zvonimir Jantol
7. Štefica Juratović
8. Božidar Kanižaj – napustio sjednicu pod točkom 13.
Odsutni članovi:
1. Zdravko Požgaj- neopravdano,
2. Božidar Pečenec - neopravdano,
3. Dražen Kolak - neopravdano
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 15. sjednice Općinskog vijeća
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Veliki Bukovec za 2014. godinu;
II. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Veliki Bukovec za razdoblje 2014.-2016. godine;
II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Veliki Bukovec za 2014. godinu;
6. II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki
Bukovec za 2014. godinu.
7. I. Izmjene Socijalnog programa Općine Veliki Bukovec za 2014. godinu;
8. I. Izmjene Programa javnih potreba Općine Veliki Bukovec za 2014. godinu;
9. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Veliki Bukovec za 2013. godinu
10. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zašite i spašavanja na području Općine Veliki
Bukovec za 2014. godinu;
11. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama;
12. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu
kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama.
13. Zamolbe;
14. Ostala pitanja i prijedlozi.
1.
2.
3.
4.
5.

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 8 vijećnika i daje predloženi dnevni
red na utvrđivanje. Dnevni red je jednoglasno ( sa 8 glasova ZA) prihvaćen.
Točka 2.
Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Općinskog vijeća
Na zapisnik s 15. 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 15. sjednice Općinskog vijeća je sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN verificiran.
Točka 3.
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Veliki Bukovec za 2014. godinu
Predsjednik prelazi na točku 3. dnevnog reda. Predsjednik vijeća upoznao je vijećnike sa
prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna za 2014. godinu konstatirajući kako u odnosu na prve
izmjene plana prihoda proračuna u predloženim izmjenama i dopunama proračuna promjene
prihoda su uslijedile na slijedećim stavkama:
-

Prihodi od poreza smanjuju se za 534.040,16 temeljem predviđanja do kraja godine
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjuju se za 1.186.772,00 kn
iz razloga što se neće realizirati
Prihodi od imovine povećavaju se za 252.155,00 kn temeljem povećanog priliva sredstava
od hidrorente
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi smanjuju se za 76.700,00 kn temeljem
smanjenog priliva sredstva od komunalnog i vodnog doprinosa
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija uvećavaju se za
400,00 kuna temeljem predviđanja do kraja godine
Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi smanjuje za za 18.500,00 kn temeljem
predviđanja do kraja godine.
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 50.000,00 kn temeljem
predviđanja do kraja godine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 2.000,00 kn temeljem
predviđanja do kraja godine.

U odnosu na plan rashoda i izdataka proračuna u predloženim izmjenama i dopunama proračuna
promjene rashoda su uslijedile na slijedećim stavkama:
Račun 31 – Rashodi za zaposlene smanjuju se za 53.715,00 kuna
Račun 32 – Materijalni rashodi smanjuju se za 36.256,00 kuna
Račun 34 – Financijski rashodi smanjuju se za 2.010,00 kuna
Račun 35 – Subvencije se smanjuju za 5.000,00 kuna
Račun 36 – Pomoći dane u inozemstvo se smanjuje za 199.999,00 kuna
Račun 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuju se
za 3.082,50 kuna
Račun 38 – Ostali rashodi povećava se za 1.537,00 kuna.

Račun 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuje se za 50.000,00 kn
Račun 42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuje se za 1.274.420,00 kn
Račun 45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju se za 160.375,00 kn
Tako se sveukupni rashodi smanjuju u visini od 1.783.370,50 kuna u odnosu na prve izmjene Plana
Proračuna Općine Veliki Bukovec za 2014. godinu.
G. Zdelar postavio je pitanje vezano na Program 002A003 Održavanje cestovne infrastrukture na što
mu je odgovorio g. Hlebar. Nakon provedene rasprave predsjednik daje predložene Izmjene i dopune
Proračuna na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je nazočno 8 vijećnika. Izmjene i dopune su
jednoglasno (sa 8 glasova ZA) prihvaćene.
Točka 4.
II. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Veliki Bukovec za razdoblje 2014- 2016. godine
Predsjednik prelazi na točku 4. dnevnog reda i daje obrazloženje Izmjena razvojnih programa. Pošto
rasprave nije bilo predsjednik daje Izmjene Plana razvojnih programa na glasovanje. U trenutku
glasovanja sjednici je nazočno 8 vijećnika. Izmjene plana razvojnih programa su jednoglasno (sa 8
glasova ZA ) prihvaćene.
Točka 5.
II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Veliki Bukovec za 2014. godinu
Predsjednik prelazi na točku 5. dnevnog reda. Pošto rasprave na predložene Izmjene programa nije
bilo predsjednik daje II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je nazočno 8 vijećnika. Izmjene programa su jednoglasno
(sa 8 glasova ZA) prihvaćene.
Točka 6.
II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za
2014. godinu
Predsjednik prelazi na točku 6.dnevnog reda. Nakon provedene kraće rasprave predsjednik daje
Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na glasovanje. U trenutku glasovanja
sjednici je nazočno 8 vijećnika. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture su
jednoglasno (sa 8 glasova ZA) prihvaćene.
Točka 7.
I. Izmjene Socijalnog programa Općine Veliki Bukovec za 2014. godinu
Predsjednik prelazi na točku 7.dnevnog reda. Pošto nije bilo rasprave predsjednik daje Izmjene
Socijalnog programa na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je nazočno 8 vijećnika. Izmjene
Socijalnog programa su jednoglasno (sa 8 glasova ZA) prihvaćene

Točka 8.
I. Izmjene Programa javnih potreba Općine Veliki Bukovec za 2014. godinu
Predsjednik prelazi na točku 8. dnevnog reda. Pošto nije bilo primjedbi i prijedloga daje Izmjene
Programa javnih potreba na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je nazočno 8 vijećnika.
Izmjene Programa javnih potreba su jednoglasno (sa 8 glasova ZA) prihvaćene.
Točka 9.
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Veliki Bukovec za 2013. godinu
Predsjednik prelazi na točku 9 . dnevnog reda. Nakon provedene rasprave u koju su se uključili g.
Zdelar i načelnik g. Hlebar, predsjednik daje Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području
općine Veliki Bukovec za 2013. na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je nazočno 8 vijećnika.
Analiza je jednoglasno (sa 8 glasova ZA) prihvaćena.
Točka 10.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zašite i spašavanja na području Općine Veliki Bukovec
za 2014. godinu
Predsjednik prelazi na točku 10. dnevnog reda. Pošto primjedbi nije bilo predlaže da vijeće
donese sljedeći
ZAKLJUČAK
o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Veliki Bukovec za 2014. godinu
I.
Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Veliki Bukovec za 2014. godinu.
II.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Veliki Bukovec za 2014. godinu čine sastavni dio ovog Zaključka.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Varaždinske županije» .

Predsjednik daje predloženi Zaključak na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je nazočno 8
vijećnika. Zaključak je jednoglasno (sa 8 glasova ZA) prihvaćen.

Točka 11.
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
Predsjednik prelazi na točku 11. dnevnog reda i daje obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o nerazvrstanim cestama. Upoznaje vijećnike da je po provedenom nadzoru Ureda državne
uprave nad aktima naloženo da se prekršajne odredbe Odluke o cestama usklade sa člankom 33.
Zakona o prekršajima. Nakon provedene rasprave predsjednik daje Odluku na glasovanje. U trenutku
glasovanja sjednici je nazočno 8 vijećnika. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cestama je
jednoglasno ( sa 8 glasova ZA ) prihvaćena.
Točka 12.
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu
kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinajama
Predsjednik prelazi na točku 12. dnevnog reda napominjući da se tu radi o istoj stvari kao i u
prethodnoj točki o usklađenu prekršajnih odredbi. Pošto rasprave nije bilo predsjednik daje Odluku
o izmjenama i dopunama na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 8 vijećnika.
Odluka o izmjenama i dopunama je jednoglasno (sa 8 glasova ZA) prihvaćena.
Točka 13.
Zamolbe
1. Zamolba o donaciji za obnovu fonda knjižnice
Pod ovom točkom sjednicu je napustio Božidar Kanižaj te je sada sjednici nazočno 7 vijećnika
Predsjednik je upoznao vijećnike sa zamolbom ravnateljice Osnovne škole Veliki Bukovec o
donaciji sredstava u svrhu obnove fonda knjižnice. Nakon provedene rasprave predloženo je da to
bude iznos od 5.000,00 kuna kao i prethodne godine. Predsjednik vijeća daje prijedlog na
glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je nazočno 7 vijećnika. Prijedlog je jednoglasno (sa 7
glasova ZA) prihvaćen.
Točka 14.
Ostala pitanja i prijedlozi

Odluka o suradnji s Radio Ludbregom
Načelnik je upoznao vijećnike sa Odlukom o nastavku poslovne suradnje s Radio Ludbregom i u
2015. godini te je istaknuo kako je zadovoljan dosadašnjom suradnjom i objavama putem Radio
Ludbrega. Nakon provedene rasprave predsjednik daje prijedlog Odluke o poslovnoj suradnji na
glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je nazočno 7 vijećnika. Odluka je jednoglasno (sa 7
glasova ZA) prihvaća.
Pošto nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga predsjednik zaključuje sjednicu u 19,45 sati.

ZAPISNIČAR:
Aleksandra Bračko

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mario Zember

