
SKRAĆENI  ZAPISNIK 

 

sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec održane dana 29. prosinca  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 

9. Dražen Kolak 

10. Božidar Pečenec 

 

Odsutni članovi: 

1. Zdravko Požgaj 

 

 

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

                         Martinković 

 

Zapisničar: Aleksandra Bračko 

 

Predsjednik općinskog vijeća otvorio je 24. sjednicu i pozdravio prisutne vijećnike,  te je konstatirao 

da je sjednici od ukupno jedanaest (11) vijećnika prisutno deset (10) 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 s 23. sjednice Općinskog vijeća; 

3. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Veliki Bukovec; 

4. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki 

Bukovec za 2015. godinu; 

5. I. Izmjene Socijalnog programa Općine Veliki Bukovec za 2015. godinu; 

6. I. Izmjene Programa javnih potreba Općine Veliki Bukovec za 2015. godinu; 

7. I. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Veliki Bukovec Za razdoblje 2015.-2017.; 

8. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Veliki Bukovec za 2015. godinu; 

9. Zamolbe; 

10. 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 10 vijećnika i daje predloženi dnevni 

red na utvrđivanje. Dnevni red je jednoglasno ( sa 10 glasova ZA) prihvaćen. 



 

Točka 2. 

Verifikacija zapisnika s 23. sjednice Općinskog vijeća 

 

Na zapisnik s 23. sjednice nije bilo nikakvih primjedbi. Predsjednik vijeća nakon toga konstatira da 

je sjednici u trenutku izjašnjavanja prisutno 10 vijećnika i daje predloženi zapisnik na verifikaciju. 

Zapisnik s 23. sjednice Općinskog vijeća je jednoglasno (sa 10 glasova ZA) verificiran. 

 

 

Točka 3. 

I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki 

Bukovec za 2015. godinu 

 

Predsjednik prelazi na točku 3. dnevnog reda i daje riječ načelniku. Načelnik je pojasnio pojedine 

stavke programa  i utrošene iznose te se posebno osvrnuo na stavku javne rasvjete odnosno energetski 

pregled javne rasvjete za koji je utrošeno 26.812,00 kuna. Pošto daljnjih pitanja ni primjedbi nije bilo,  

predsjednik daje predložene izmjene Programa gradnje na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici 

je prisutno 10 vijećnika. Izmjene programa su jednoglasno (sa 10 glasova ZA) prihvaćene. 

 

 

Točka 4. 

I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec 

za 2015. godinu 

 

Predsjednik prelazi na točku 4.dnevnog reda i daje riječ načelniku koji je pojasnio stavke programa 

održavanja osvrnuvši se na stavku ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 

7.500,00 kuna te je pojasnio da je to naknadno obračunat PDV koji nije bio obračunat prilikom 

izdavanja  prvotnog računa za proširenje mosta u Kolarovoj ulici. 

Pošto daljnje rasprave nije bilo, predsjednik daje predloženi program na glasovanje. U trenutku 

glasovanja sjednici je prisutno 10 vijećnika. Izmjene Programa održavanje su jednoglasno (sa 10 

glasova ZA) prihvaćene.  

 

 

Točka 5. 

I. Izmjene Socijalnog programa Općine Veliki Bukovec za 2015. godinu 

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave stoga predsjednik vijeća daje predložene Izmjene socijalnog 

programa na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 10 vijećnika. Izmjene programa 

su jednoglasno (sa 10 glasova ZA) prihvaćene. 

 

 

Točka 6. 

I. Izmjene Programa javnih potreba Općine Veliki Bukovec za 2015. godinu 

 

Pod ovom točkom u raspravu su se uključili g. Pečenec i mr.sc. Jantol oko donacija za lovačko 

društvo Fazan i nogometnim klubova koji djeluju u Općini. Nakon provedene rasprave 

predsjednik vijeća daje predložene izmjene Programa javnih potreba na glasovanje. U trenutku 

glasovanja sjednici je prisutno 10 vijećnika. Izmjene Programa javnih potreba su jednoglasno (sa 

10 glasova ZA) prihvaćene. 

 

 

 



 

Točka 7. 

Izmjene Plana razvojnih programa Općine Veliki Bukovec za razdoblje 2015.-2017. 

 

Pod ovom točkom načelnik je pojasnio vijećnicima stavku programa koji se odnosi na dodatna 

ulaganja na groblju gdje je bilo uključeno izrada i postavljanje rasvjetnih stupova, izvođenje 

instalacija ispod grobnih staza, novi priključak za vodu te 18 novih grobnih mjesta. Pošto daljnjih 

pitanja nije bilo predsjednik daje predložene izmjene Plana razvojnih programa na glasovanje. U 

trenutku glasovanja sjednici je prisutno 10 vijećnika. Izmjene su jednoglasno (sa 10 glasova ZA) 

prihvaćene. 

 

 

Točka 8. 

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Veliki Bukovec za 2015. godinu 

 

Predsjednik prelazi na točku 8. dnevnog reda. Nitko se nije javio za raspravu stoga predsjednik 

daje predložene izmjene  i dopune Proračuna na glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je 

prisutno 10 vijećnika. Izmjene i dopune Proračuna su jednoglasno (sa 10 glasova ZA) prihvaćene. 

 

 

 

Točka 9. 

Zamolbe 

 

Pod ovom točkom načelnik je upoznao vijećnike sa već ranije poslanom zamolbom o donaciji 

Udruge tjelesnih invalida UTI-LIO iz Ludbrega  sa 22. sjednice na koju nije odgovoreno. 

Predsjednik predlaže vijeću da ponovno razmotri zahtjev. Nakon provedene rasprave vijeće se 

složilo da im se donira simboličan iznos od 500,00 kuna. Predsjednik daje predloženi iznos na 

glasovanje. U trenutku glasovanja sjednici je prisutno 10 vijećnika. Prijedlog je jednoglasno (sa 10 

glasova ZA) prihvaćen. 

 

 

Pošto ostalih pitanja i prijedloga nije bilo, predsjednik zaključuje 24. sjednicu i zahvaljuje se 

vijećnicima na dolasku. 

Sjednica je završila u 18,45 sati. 

 

 

       Zapisničar:                                                                                  Predsjednik vijeća: 

Aleksandra Bračko                                                                               Mario Zember 


