
SKRAĆENI  ZAPISNIK 

 

sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec održane dana 18. prosinca 2015. godine u 

prostorijama Općine Veliki Bukovec s početkom u 17,00 sati. 

 

Prisutni članovi: 

1. Mario Zember 

2.  Katarina Kralj 

3. Željko Pačko 

4. Ivan Šalamon,  

5. Goran Jantol  

6. mr.sc. Zvonimir Jantol 

7. Štefica Juratović 

 

Odsutni članovi: 

1. Zdravko Požgaj 

2. Dražen Kolak 

3. Božidar Pečenec 

4. Vjekoslav Zdelar 

 

 

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

                         Nevenka Martinković 

                         

Zapisničar: Aleksandra Bračko 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvorio je 23. 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. Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća; 

3.  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Veliki Bukovec   

          za 2016. godinu; 

  4. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Veliki Bukovec za 2016. godinu; 

  5. Program javnih potreba Općine Veliki Bukovec za 2016. godinu; 

  6. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u  

         prostoru za 2016. godinu; 

  7. Plan razvojnih programa Općine Veliki Bukovec za razdoblje 2016 – 2018.; 

  8. Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Veliki Bukovec; 

  9. Proračun Općine Veliki Bukovec za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i  

          2018. godinu.  

  10. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Veliki Bukovec za 2016. godinu; 

  11. Analiza sustava civilne zaštite Općine Veliki Bukovec za 2015. godinu i Smjernice  

         za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Veliki Bukovec za razdoblje od  

         2016 – 2019. godine; 

  12. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga na području Općine  

          Veliki Bukovec; 

  13. Odluka o sufinanciranju umjetne oplodnje krava na području Općine Veliki Bukovec;  

  14. Zamolbe; 

  15. 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. 

Verifikacija zapisnika s 22. sjednice Općinskog vijeća 

 

Na zapisnik s 22. sjednice nije bilo nikakvih primjedbi. Predsjednik vijeća nakon toga konstatira da 

je sjednici u trenutku izjašnjavanja prisutno 7 vijećnika i daje predloženi zapisnik na verifikaciju. 

Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća je jednoglasno (sa 7 glasova ZA) verificiran. 

 

 

Točka 3. 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Veliki Bukovec 

za 2016. godinu 

 

Pod ovom točkom predsjednik vijeća daje riječ načelniku g. Hlebaru. Načelnik je obrazložio Program 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, tako je naglasio da će se za javne površine 

izdvojiti 200.000,00 kuna, a koje će obuhvatiti izgradnju nogostupa u Velikom Bukovcu. 

Nerazvrstane ceste – obuhvatit će se rekonstrukcija nerazvrstane ceste spoj Kolarove ulice do naselja 

Dubovica  za koju će se izdvojiti 550.000,00 kuna uz mogućnost kandidiranja cijelog projekta na 

mjeru 7.4. gdje je moguć povrat sredstava do 80%. G. Hlebar rekao je kako se Općina ima namjeru 

kandidirati i projekt uređenja groblja na mjeru 7.2., a koji bi obuhvatio  izgradnju parkirališta, 

postavljanje ograde i izmjenu krovišta na objektu mrtvačnice. U Program gradnje uključeno je i 

postavljanje video nadzora na području Općine Veliki Bukovec koji bi se realizirao u suradnji s 

Policijskom upravom Varaždinskom a za koji bi se izdvojilo 25.000,00 kuna. Nakon provedene 

rasprave po predloženom programu gradnje, predsjednik vijeća daje Program gradnje na glasovanje. 

U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 7 vijećnika. Program gradnje je jednoglasno (sa 7 glasova 

ZA) prihvaćen. 

 

Točka 4. 

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Veliki Bukovec za 2016. godinu 

  

Predsjednik prelazi na točku 4. dnevnog reda i daje riječ načelniku. Pod ovom točkom raspravljalo se 

o održavanju prometne signalizacije gdje je načelnik naglasio kako je Općina dužna postaviti još 38 

prometnih znakova ta kako su planirana sredstva za tu svrhu u iznosu od 35.000,00 kuna, te da je 

potrebno izraditi elaborat za koji je potrebno izdvojiti znatna sredstva, ali da će se probati naći rješenje 

s policijskom upravom Varaždinskom kako bi se dio znakova koji treba postaviti na županijskoj i 

lokalnoj cesti postavio ŽUC pošto su iste pod njihovom ingerencijom. Nakon kraće rasprave predsje-

dnik daje prijedlog programa održavanja na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 7 

vijećnika. Program je jednoglasno (sa 7 glasova ZA) prihvaćen. 

 

 

 

 

 

 



Točka 5. 

Program javnih potreba Općine Veliki Bukovec za 2016. godinu 

 

Predsjednik prelazi na točku 5. dnevnog reda i daje riječ načelniku. Načelnik je upoznao vijećnike s 

Programom javnih potreba rekavši kako se Udrugama Općine Veliki Bukovec povisuje donacija sa 

5.000,00 kn koliko je iznosila prethodne proračunske godine na 6.000,00 kuna, te je dao prijedlog da 

se Vatrogasnoj zajednici odobri još dodatnih 30.000,00 kuna uz planiranih 70.000,00 kuna kao pomoć 

pri kupnji vozila koje je prijeko potrebno zbog dotrajalosti i nemogućnosti popravka dosadašnjeg. U 

raspravu su se uključili g. Lilek i mr.sc. Jantol. Nakon provedene rasprave predsjednik daje prijedlog 

programa javnih potreba na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 7 vijećnika. Pro-

gram javnih potreba je jednoglasno  (sa 7 glasova ZA) prihvaćen. 

 

Točka 6. 

Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru za 2016. godinu, 

 

Predsjednik prelazi na točku 6. dnevnog reda i upoznaje vijećnike sa Programom korištenja  

sredstava naknade  koja se naplaćuju u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na po-

dručju Općine Veliki Bukovec, te ih je potrebno u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito 

izgrađenim zgradama namjenski utrošiti te kako je za tu svrhu u proračunu za 2016. godinu planirano 

45.000,00 kuna. Pošto rasprave nije bilo predsjednik daje predloženi Program na glasovanje. U tre-

nutku glasovanja sjednici je prisutno 7 vijećnika. Program je jednoglasno  (sa 7 glasova ZA) prih-

vaćen. 

 

Točka 7. 

Plan razvojnih programa Općine Veliki Bukovec za razdoblje 2016 – 2018. 

 

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave stoga predsjednik daje Plan razvojnih programa na glasovanje. 

U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 7 vijećnika. Plan razvojnih programa je jednoglasno (sa 7 

glasova ZA) prihvaćen. 

 

 

Točka 8. 

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Veliki Bukovec 

 

Predsjednik prelazi na točku 8. dnevnog reda i daje riječ načelniku. Načelnik je ukratko obrazložio 

razlog donošenja ove Odluke te naglasio kako je Općina dužna prema Zakonu o socijalnoj skrbi po-

dmirivati dio troškova stanovanja stalnim korisnicima socijalne pomoći u skladu s uvjetima koje os-

tvaruju u određenim iznosima koji su pobliže određeni u Odluci koja se nalazi u materijalima. Nakon 

provedene kraće rasprave predsjednik daje predloženu Odluku na glasovanje. U trenutku glasovanja 

sjednici je prisutno 7 vijećnika. Odluka o socijalnoj skrbi je jednoglasno (sa 7 glasova ZA) prih-

vaćena. 

          

Točka 9. 

Proračun Općine Veliki Bukovec za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 

2018. godinu 

 

Predsjednik prelazi na točku 9. dnevnog reda i daje riječ načelniku. Načelnik je obrazložio proračun 

po pojedinim stavkama. Kako dodatnih pitanja ni prijedloga  nije bilo predsjednik daje Proračun i 

Projekcije na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 7 vijećnika. Proračun je jednog-

lasno (sa 7 glasova ZA) prihvaćen. 



Točka 10. 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Veliki Bukovec za 2016. godinu 

 

Predsjednik prelazi na točku 10. dnevnog reda. Pošto se nitko nije javio za raspravu daje Odluku na 

glasovanje.  Trenutku glasovanja sjednici je prisutno 7 vijećnika. Odluka o izvršavanju Proračuna 

Općine Veliki  Bukovec za 2016. godinu je jednoglasno (sa 7 glasova ZA) prihvaćena. 

 

 

Točka 11. 

Analiza sustava civilne zaštite Općine Veliki Bukovec za 2015. godinu i Smjernice 

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Veliki Bukovec za razdoblje od 

2016 – 2019. godine 

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave stoga predsjednik vijeća predlaže da se donese sljedeći: 

 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite za 2015. g.  

i donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Veliki Bukovec 

za razdoblje od 2016-2019. godine 

 

I. 

 

Prihvaća se Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Veliki Bukovec za 2015. 

godinu.  

  

II. 

 

Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Veliki Bukovec 

za razdoblje od 2016 -2019. godine. 

 

III. 

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite  Općine Veliki Bukovec  za  2015 g. i Smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Veliki Bukovec za razdoblje od 2016.-2019. g. 

čine sastavni dio ovog Zaključka. 

 

 

IV. 

  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 

Varaždinske županije» . 

 

 

U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 7 vijećnika. Zaključak je jednoglasno (sa 7 glasova ZA) 

prihvaćen. 

 

 

 

 

 

 



Točka 12. 

Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga na području Općine 

Veliki Bukovec 

 

Predsjednik daje riječ načelniku koji navodi da temeljem odredbi članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti 

potrošača, svaka JLS koja odlučuje o pravima i obvezama potrošača javnih usluga je dužna osnovati 

savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti predstavnik udruge za zaštitu potrošača, budući da se 

odluke o cijenama javnih usluga ne smiju donositi bez prethodno pribavljenog mišljenja. Kako nije 

bilo rasprave po ovom pitanju predsjednik daje Odluku na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici 

je prisutno 7 vijećnika. Odluka je jednoglasno (sa 7 glasova ZA) prihvaćena. 

 

 

 

Točka 13. 

 Odluka o sufinanciranju umjetne oplodnje krava na području Općine Veliki Bukovec  

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave pa predsjednik vijeća daje Odluku na glasovanje. U trenutku 

glasovanja sjednici je prisutno 7 vijećnika. Odluka je jednoglasno (sa 7 glasova ZA) prihvaćena. 

 

 

Točka 14. 

Zamolbe 

 

1. Zamolba za donaciju karate klub ZEN 

 

Predsjednik vijeća daje riječ g. Lileku – zamjeniku načelnika. G. Lilek obrazložio je vijećnicima kako 

dosta djece s područja naše općine su polaznici karate klube Zen koji djeluje u  društvenom domu u 

Malom Bukovcu. Napomenuo je kako je Općina Mali Bukovec već dosta pomogla i omogućila kako 

bi djeca mogla kvalitetno vježbati i održavati redovite probe, te  kako su postigli dobre rezultate na 

natjecanjima. Nakon provedene rasprave Predsjednik vijeća predlaže da im se donira iznos od 

5.000,00 kuna koji su naveli u zamolbi u 2016. godini. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 7 

vijećnika. Prijedlog je jednoglasno (sa 7 glasova ZA) prihvaćen. 

 

Točka 15. 

Ostala pitanja i prijedlozi 

 

Pod ovom točkom načelnik g. Hlebar upoznao je vijećnike s potrebom izrade projektne dokumenta-

cije za rekonstrukciju nerazvrstane ceste spoj Kolarove ulice i Dubovice te potrebom raspisivanja 

natječaja za samu izradu dokumentacije. Nakon provedene rasprave  predsjednik daje prijedlog nač-

elnika o raspisivanju natječaja za izradu projektne dokumentacije na glasovanje. U trenutku glasova-

nja sjednici je prisutno 7 vijećnika. Prijedlog je jednoglasno (sa 7 glasova ZA) prihvaćen. 

 

Načelnik je isto tako ukazao na potrebu raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih poslova de-

ratizacije na području. Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća predlaže vijeću da se donese sljedeća  

 

 

ODLUKA 

o raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih poslova  deratizacije  

na području Općine Veliki Bukovec  

 

 

 



Članak 1. 

 Raspisuje se javni natječaj za izvođenje komunalnih poslova- deratizacije za područje Općine 

Veliki Bukovec. 

Članak 2. 

 Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, sa registriranom djelatnosti. 

 

Članak 3. 

 Komunalni poslovi deratizacije povjeravaju se na vrijeme od 4 (četiri) godine. 

 

Članak 4. 

 Svi uvjeti koje mora ispunjavati ponuditelj, kao i drugi Zakonom propisani uvjeti za izradu 

ponude dostaviti će se odabranim ponuditeljima. 

 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Predsjednik vijeća daje Odluku na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 7 vijećnika. 

Odluka je jednoglasno (sa 7 glasova ZA) prihvaćena. 

 

Pod ovom točkom mr.sc. Jantol naglasio je kako se konačno postavila lampa u Sovićevoj ulici na 

njegovu inicijativu i o njegovu trošku, pošto se od strane Općine nije ništa poduzelo u protekle dvije 

godine, te kako su mještani konačno zadovoljni. 

 

Pošto ostalih pitanja i primjedbi nije bilo, predsjednik vijeća zaključuje sjednicu i zahvaljuje se pri-

sutnima. 

 

Sjednica je za zaključena u 18,20 sati. 

 

 

          Zapisničar:                                                                         Predsjednik vijeća: 

   Aleksandra Bračko                                                                      Mario Zember 


