SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec održane dana 27. kolovoza 2015. godine u
prostorijama Općine Veliki Bukovec s početkom u 18,00 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. Željko Pačko
Odsutni članovi:
1. Zdravko Požgaj- neopravdano
2. Božidar Pečenec-neopravdano
3. Dražen Kolak - nepravdano
Ostali prisutni: Zvonko Hlebar – načelnik, Zlatko Lilek – zamjenik načelnika
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 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. Izvještaj mandatnog povjerenstva i Odluka o početku mirovanja mandata vijećnika i početku
Obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec, Prisega;
3. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća;
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliki Bukovec za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine;
5. Program korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih
zgrada na području Općine Veliki Bukovec u 2015. godini;
6. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana
zaštite od požara za područje Općine Veliki Bukovec;
7. Odluka o otpisu potraživanja;
8. Izmjene i dopune Pravilnika o postupku nabave robe, usluga i radova bagatelne vrijednosti:
9. Odluka o početku postupka bagatelne nabave – uređenje šetnih staza na mjesnom groblju u
Velikom Bukovcu;
10. Odluka o početku postupka bagatelne nabave – javna rasvjeta (led rasvjetna tijela);
11. Izmjene i dopune Odluke o sufinanciranju umjetne oplodnje krava na području Općine Veliki
Bukovec;
12. Zamolbe;
13. 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.
Izvještaj mandatnog povjerenstva i Odluka o početku mirovanja mandata vijećnika i početku
obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec, Prisega;
Predsjednik vijeća daje riječ predsjednici mandatnog povjerenstva. Predsjednica mandatnog
povjerenstva g-đa Kralj podnijela je Općinskom vijeću sljedeći
IZVJEŠTAJ
Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec o utvrđivanju mirovanja
mandata Općinskom vijećniku Božidaru Kanižaju iz Velikog Bukovca, Kolarova 49 izabranog s
kandidacijske liste koalicije HNS, SDP i HSU na provedenim izborima održanim 19. svibnja 2013.
godine i verifikaciji mandata zamjeniku vijećnika Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec.
Božidar Kanižaj podnio je zahtjev za mirovanje mandata na osobni zahtjev s danom 22. svibnja
2015. godine te je priložio Izjavu o stavljanju mandata člana općinskog vijeća u mirovanje ovjerenu
od strane javnog bilježnika.
Mandatno povjerenstvo kao zamjenika vijećnika imenuje Željka Pačko iz Velikog Bukovca,
Kolarova 15 do okončanja mirovanja mandata.
Mandatno povjerenstvo predlaže općinskom vijeću da ovo Izvješće primi na znanje.
Nakon podnesenog izvješća i provedene rasprave predsjednik vijeća daje Odluku o početku
mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika na glasovanje.
Odluka je sa 7 glasova ZA prihvaćena. Nakon toga g. Pačko polaže prisegu, te može sudjelovati u
daljnjem radu sjednice vijeća i glasovanju. Predsjednik vijeća konstatirao je da je sjednici sada od
ukupno jedanaest (11) vijećnika nazočno osam (8) vijećnika.

Točka 3.
Verifikacija zapisnika s 19. sjednice Općinskog vijeća
Na zapisnik s 19. 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 sa 19. sjednice Općinskog vijeća je sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN verificiran.

Točka 4.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliki Bukovec za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine
Predsjednik prelazi na točki 4. dnevnog reda i daje riječ načelniku. Načelnik je spomenuo kako su se
porezni prihodi znatno smanjili u odnosu na prošlu godinu i to za čak 40%, u odnosu na prošlu godinu
do 30. lipnja bili su 518.000,00 kuna dok su ove godine 331.900,00 kuna na što se i računalo ali ne u
tako velikom postotku smanjenja. Pošto daljnje rasprave nije bilo predsjednik daje Polugodišnji
izvještaj o izvršenju proračuna na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 8 vijećnika.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Veliki Bukovec za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2015. godine je jednoglasno (sa 8 glasova ZA) usvojen.
Točka 5.
Program korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih
zgrada na području Općine Veliki Bukovec u 2015. godini
Predsjednik prelazi na točku 5. dnevnog reda i upoznaje vijećnike sa Programom korištenja
sredstava naknade koja se naplaćuju u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Veliki Bukovec, te ih je potrebno u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama namjenski utrošiti. Nakon provedene rasprave predsjednik daje predloženi Program na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 8 vijećnika. Program je jednoglasno
(sa 8 glasova ZA) prihvaćen.

Točka 6.
Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana
zaštite od požara za područje Općine Veliki Bukovec
Predsjednik prelazi na točku 6. dnevnog reda i naglašava kako smo na osnovu inspekcijskog nadzora
bili dužni uskladiti procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara
sa novonastalim uvjetima. Upoznaje vijećnike kako je napravljena nova Procjena i Plan koji su
usklađeni sa zakonom i na koje je izdano pozitivno mišljenje od strane Policijske uprave
Varaždinske. Pošto nije bilo daljnje rasprave predsjednik. Daje Odluku o usvajanju Procjenu i Plana
zaštite od požara na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 8 vijećnika. Odluka je
jednoglasno (sa 8 glasova ZA) prihvaćena.
Točka 7.
Odluka o otpisu potraživanja
Predsjednik prelazi na točku 7. dnevnog reda. Konstatira kako je za navedeno dugovanje a koje se
odnosi na sufinanciranje prijevoza učenika u iznosu od 23.554,49 kuna nastupila zastara te da je
za spomenuto dugovanje potrebno donijeti Odluku o otpisu potraživanja koja će se provesti u
poslovnim knjigama. Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća daje predloženu Odluku na
glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisuto 8 vijećnika. Odluka je jednoglasno (sa 8
glasova ZA) prihvaćena.

Točka 8.
Izmjene i dopune Pravilnika o postupku nabave robe, usluga i radova bagatelne vrijednosti
Predsjednik prelazi na točku 8. dnevnog reda. Konstatirao je kako je potrebnom izmijeniti postojeći
Pravilnik o postupku nabave robe, usluga i radova bagatelne vrijednosti jer je prijašnji pravilnik kao
takav bio nedorečen. G. Zdelar pozdravio je predložene izmjene te naglasio kako je to već prije trebalo napraviti. Pošto nije bilo daljnje rasprave predsjednik daje predložene Izmjene i dopune
Pravilnika na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 8 vijećnika. Izmjene i dopune
Pravilnika su jednoglasno (sa 8 glasova ZA) prihvaćene.
Točka 9.
Odluka o početku postupka bagatelne nabave – uređenje šetnih staza na mjesnom groblju u
Velikom Bukovcu
Predsjednik prelazi na točku 9. dnevnog reda i daje riječ načelniku. Načelnik je upoznao vijećnike
kako je Općina predala zahtjev Ministarstvu graditeljstva za odobravanje sredstava kapitalne
pomoći, te da je Ministarstvo odobrilo sredstava u iznosu od 90.000,00 kuna koja će se isplatiti po
dostavi ugovora sa izvođačem radova a nakon provedenog postupka nabave koji je detaljnije opisan
u samoj Odluci koja se nalazi u materijalima. U raspravu su se uključili g. Zdelar i mr.sc. Jantol.
Nakon provedene rasprave predsjednik daje predloženu Odluku o početku postupka nabave na
glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 8 vijećnika. Odluka je jednoglasno (sa 8
glasova ZA) prihvaćena.
Točka 10.
Odluka o početku postupka bagatelne nabave – javna rasvjeta (led rasvjetna tijela)
Predsjednik prelazi na točku 10. dnevnog reda i daje riječ načelniku. Načelnik je naglasio kako je
Općina do sad dobila od Ministarstva gospodarstva bespovratna sredstva u iznosu od 286.000,00
kuna, čime će se omogućiti postavljanje led rasvjetnih tijela na području čitave Općine. Nakon provedene rasprave u koju su se uključili g. Zdelar, mr.sc. Jantol i g. Zember, predsjednik vijeća daje
predloženu Odluku o početku postupka na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 8
vijećnika. Odluka je jednoglasno (sa 8 glasova ZA) prihvaćena.
Točka 11.
Izmjene i dopune Odluke o sufinanciranju umjetne oplodnje krava na području Općine Veliki
Bukovec
Predsjednik prelazi na točku 11. dnevnog reda. Naglasio je kako je potrebno unijeti izmjenu u istu
tako da osobe koje imaju nepodmirenih obveza prema Općini nemaju pravo na sufinanciranje troškova umjetne oplodnje sve dok te obveze ne podmire. Nakon provedene kraće rasprave predsjednik
daje predložene izmjene na glasovanje. Izmjene i dopune Odluke su jednoglasno (sa 8 glasova ZA).

Točka 12.
Zamolbe
Pod ovom točkom raspravljalo se, te je donesena odluka i zaključak o sljedećem pitanju:
1. Zamolba g. Ivana Povijača
Predsjednik je upoznao vijeće sa zamolbom g. Ivana Povijača za novčanu pomoć oko snimanja spota
za pjesmu „Tri rijeke u srcu“ i izdavanje njegovog drugog nosača zvuka. Mr. sc. Jantol naglasio je
kako bi bila lijepa gesta da se pomogne g. Povijaču jer ipak je on rođeni Bukovčan i njegova pjesma
nadaleko je poznata i obilježila je ovaj kraj te je predložio da mu se dodijeli iznos od 5.000,00 kuna.
U raspravu su se uključili g. Jantol i g. Šalamon. G. Jantol predložio je da to bude iznos od 2.500,00
kuna. Nakon provedene rasprave predsjednik daje na glasovanje prijedlog mr.sc. Jantola. Za prijedlog
mr.sc. Jantola glasovalo je 5 vijećnika ZA, 1 PROTIV i 1 SUZDRŽAN. Dok je za prijedlog g. Jantola
od 2.500,00 glasovalo 2 ZA i 6 PROTIV. Većinom glasova prihvaćen je prijedlog mr.sc. Jantola da se
g. Povijaču dodijeli 5.000,00 kuna.
2. Zamolba za sufinanciranje izdavanja knjige Ana Triplat
Za raspravu se javio g. mr. sc. Zvonimir Jantol i napomenuo da bi g-đi Triplat trebalo dodijeli isti
iznos kao što se prethodno dodijelio g-đi Brzeski i g-đi Štefanek. Predložio je da se g-đi Triplat
dodjeli pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna. Predsjednik Vijeća dao je ovaj prijedlog na glasovanje uz
prethodnu konstataciju da u trenutku glasovanja sjednici prisutno 8 vijećnika. Jednoglasno (sa 8
glasova ZA) prijedlog je prihvaćen.
3. Zamolba za jednokratnu pomoć Brankica Valjak
Nakon provedene rasprave u koju su se g. Zember, mr.sc. Jantol i g. Lilek. Predsjednik daje zamolbu
na glasovanje. Zamolba je jednoglasno (sa 8 glasova ZA) odbijena.

Pošto ostalih pitanja i prijedloga nije bilo, predsjednik se zahvaljuje vijećnicima na dolasku i zatvara 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec.
Sjednica je završila u 19,10 sati.
Zapisničar:
Aleksandra Bračko

Predsjednik vijeća:
Mario Zember

