
SKRAĆENI  ZAPISNIK 

 

sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec održane dana 14. rujna 2015. godine u 

prostorijama Općine Veliki Bukovec s početkom u 19,00 sati. 

 

Prisutni članovi: 

1. Mario Zember 

2.  Katarina Kralj 

3. Dražen Kolak 

4. Ivan Šalamon,  

5.Vjekoslav Zdelar, 

6. mr.sc. Zvonimir Jantol 

7. Štefica Juratović 

8. Božidar Pečenec 

 

 

Odsutni članovi: 

1. Zdravko Požgaj- neopravdano 

2. Goran Jantol - opravdano 

3. Željko Pačko - opravdano 

 

Ostali prisutni: Zvonko Hlebar – načelnik, Zlatko Lilek – zamjenik načelnika,  

                         Nevenka Martinković 

 

Zapisničar: Aleksandra Bračko 

 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvorio je 21. 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: 

 

1. Utvrđivanje dnevnog reda 

2. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća; 

3. Polugodišnji izvještaj o radu načelnika Općine Veliki Bukovec za 2015. godinu; 

  4. Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Veliki Bukovec; 

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju poduzetničke zone Veliki Bukovec; 

6. 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 8 vijećnika i daje predloženi dnevni 

red na utvrđivanje. Dnevni red je jednoglasno (sa 8 glasova ZA) prihvaćen. 

 

 

 

 



 

Točka 2. 

Verifikacija zapisnika s 20. sjednice Općinskog vijeća 

 

Na zapisnik s 20. 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 20. sjednice Općinskog vijeća je jednoglasno (sa 8 glasova ZA) verificiran. 

 

 

Točka 3. 

Polugodišnji izvještaj o radu načelnika Općine Veliki Bukovec za 2015. godinu 

 

 Polugodišnje izvješće podnio je načelnik Općine te naglasio kako je sve detaljno razrađeno po 

pojedinim stavkama u izvještaju koji je dobiven u materijalima za sjednicu. 

Nakon kraće rasprave vijeće je primilo na znanje Polugodišnje izvješće o radu načelnika u periodu 

od 01.siječnja  do 30. lipnja 2015. godine. Predsjednik predlaže da se donese sljedeći: 

 

 

Z A K LJ U Č A K  

o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o radu načelnika 

 

 

I. 

         Prihvaća se Polugodišnji izvještaj o radu načelnika Općine Veliki Bukovec za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2015. godine. 

 

 

II. 

        Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije. 

  

Zaključak je jednoglasno (sa 8 glasova ZA) prihvaćen. 

 

 

 

Točka 4. 

Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Veliki Bukovec 

 

Predsjednik prelazi na točku 4. dnevnog reda i daje riječ načelniku koji je ukratko obrazložio svrhu 

donošenja ove odluke. U raspravu su se uključili g. Pečenec, g. Kolak i g. Zdelar. Nakon provedene 

rasprave predsjednik vijeća daje predloženu odluku na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je 

prisutno 8 vijećnika. Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Veliki Bukovec je 

jednoglasno (sa 8 glasova ZA) prihvaćena. 

 

 

Točka 5. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju poduzetničke zone Veliki Bukovec 

 

Predsjednik prelazi na točku 5. dnevnog reda. Naglasio je kako smo po  provedenoj reviziji bili du-

žni promijeniti podatke koji se odnose na spornu katastarsku česticu jer se podaci o površini prema 

zemljišnoknjižnom izvadku ne podudaraju sa onim navedenim u odluci, čime se onda mijenja i cje-

lokupna površina poduzetničke zone. Nakon provedene rasprave predsjednik daje predložene 



izmjene odluke na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je nazočno 8 vijećnika. Odluka je jed-

noglasno (sa 8 glasova ZA) prihvaćena. 

 

 

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

vara 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec. 

Sjednica je završila u 19,35 sati. 

 

 

 

        Zaspisničar:                                                                                 Predsjednik vijeća: 

     Aleksandra Bračko                                                                            Mario Zember 


