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ZAPISNIK 

sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održane 09. srpnja 2021. godine 

(petak) godine u prostorijama Doma kulture s početkom rada u 17,00 sati. 

NAZOČNI VIJEĆNICI : Franjo Kraljik – predsjednik općinskog vijeća, Robert Četa, 

Manuel Mandić, Anica Milosavljević, Dalibor Puš, Darko Meter. 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Ivana Škrnički Lukić (opravdano), Vinka Bokorni (opravdano), 

Željko Lehpamer 

OSTALI NAZOČNI: Tomislav Bračun – Općinski načelnik, Tomislav Dereš – komunalni 

redar, Irena Stipanović – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela. 

ZAPISNIČAR: Maja Kiš - viša stručna suradnica. 

Predsjedavajući na sjednici, predsjednik Općinskog vijeća Franjo Kraljik, pozdravlja 

nazočne, otvara 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica, vrši prozivku vijećnika 

te konstatira da je sjednici od 9 vijećnika nazočno 6 te da se sve odluke mogu pravovaljano 

donijeti. Zatim predlaže dnevni red iz saziva, te pita nazočne vijećnike da li netko ima 

primjedbu, dopunu ili izmjenu dnevnog reda.  

Budući da na predloženi dnevni red nije bilo nikakvih daljnjih primjedbi i rasprava, 

nakon provedenog glasanja po prisutnima, sa 6 glasova „za“ prihvaćen je dnevni red iz saziva. 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće 1. sjednice Općinskog vijeća održane 27. 

svibnja 2021. godine - zapisnik je priložen  

2. Aktualnih pola sata 

3. Usvajanje Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluge 

povezane s javnom uslugom na području Općine Nova Bukovica – prijedlog Odluke s 

popratnim materijalima je priložen 

4. Usvajanje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu tipa operacije 7.4.1. – Izgradnja 

dječjeg vrtića u Novoj Bukovici – prijedlog Odluke je priložen 

5. Usvajanje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu tipa operacije 7.4.1. – Kulturni 

centar – prijedlog Odluke je priložen 

6. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda  - prijedlog Rješenja je priložen 

7. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za Statut, Poslovnik i 

normativnu djelatnost – prijedlog Rješenja je priložen 

8. Usvajanje Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Topolak – prijedlog Odluke je 

priložen 

9. Usvajanje Odluke o plaći i naknadama te ostalim pravima Općinskog načelnika i 

privremenog zamjenika Općinskog načelnika Općine Nova Bukovica – prijedlog 

Odluke će biti dostavljen na sjednici 

10. Usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad vijećnicima i članovima 

radnih tijela Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica – prijedlog Odluke je priložen 

11. Usvajanje Odluke o javnim priznanjima Općine Nova Bukovica – materijali na 

sjednici 
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12. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih 

priznanja 

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA KONSTITUIRAJUĆE 1. SJEDNICE 

OPĆINSKOG VIJEĆA ODRŽANE 27. SVIBNJA 2021. GODINE 

Rasprave nije bilo. 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 6 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

 - Usvaja se zapisnik sa konstituirajuće 1. sjednice Općinskog vijeća održane 27. 

svibnja 2021. godine. 

 

TOČKA 2. AKTUALNIH POLA SATA 

 

Dalibor Puš – ukazuje na uređenje i košnju poljskih putova s obzirom da su zarasla i da se sa 

strojevima jedva može prolaziti te moli da se odvoji više vremena za to. 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – slaže se s komentarom, ukazuje na nedostatak opreme 

i strojeva te radne snage. 

Franjo Kraljik – govori da se šuta i cigla koja je dovezena kod vinograda poravna sa zemljom 

da se to može održavati i kositi kao i do sada što je košeno.  

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – kaže da će biti to riješeno. 

Darko Meter – pita zašto se stalo sa kanalizacijom i kada će Vukovarska ulica dobiti 

kanalizaciju. 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – odgovara da je investitor kanalizacije Komrad i da 

Općina ne može utjecati na izvođenje radova. U kontaktu smo s njima, ali je situacija za 

nastavak izgradnje zbog novih zakona jako otežana. Sve općine u okolici su vrlo 

nezadovoljne s napretkom izgradnje kanalizacije. 

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

TOČKA 3. USVAJANJE ODLUKE O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLJANJE 

JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I 

BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA TE USLUGE POVEZANE S 

JAVNOM USLUGOM NA PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA 

Rasprave nije bilo. 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 6 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

 - Usvaja se Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluge povezane 

s javnom uslugom na području Općine Nova Bukovica. 

 

TOČKA 4. USVAJANJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU 

TIPA OPERACIJE 7.4.1. – IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U NOVOJ BUKOVICI 

Rasprave nije bilo. 
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Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 6 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

 - Usvaja se Odluka o davanju suglasnosti za provedbu tipa operacije 7.4.1. – 

Izgradnja dječjeg vrtića u Novoj Bukovici. 

 

TOČKA 5.  USVAJANJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU 

TIPA OPERACIJE 7.4.1. – KULTURNI CENTAR 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 6 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

 - Usvaja se Odluka o davanju suglasnosti za provedbu tipa operacije 7.4.1. – 

Kulturni centar. 

 

TOČKA 6. DONOŠENJE RJEŠENJA O OSNIVANJU I IMENOVANJU 

POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA   

 

Darko Meter – izjavljuje kako želi, u skladu s dogovorom s Vinkom Bokorni, da ostane 

Franjo Ivić član i umjesto Ivana Škrničkog da bude Denis Malenjak. 

Odlučeno je da u Povjerenstvu budu sljedeće osobe: Franjo Ivić, Denis Malenjak, Anica 

Milosavljević, Darko Dorčak i Slobodan Stjepanović. 

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 6 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

 - Donosi  se Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda. 

 

TOČKA 7. DONOŠENJE RJEŠENJA O OSNIVANJU I IMENOVANJU 

POVJERENSTVA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST 

Dan je prijedlog da u Povjerenstvu za statut, poslovnik i normativnu djelatnost budu: Irena 

Stipanović, Jadranka Juršik i Maja Kiš. 

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 6 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

 - Donosi  se Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za statut, poslovnik i 

normativnu djelatnost. 

 

TOČKA 8. USVAJANJE ODLUKE O OSNIVANJU PODUZETNIČKE ZONE 

TOPOLAK 



4 
 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – ukazuje na zainteresiranost investitora koji je poslao 

pismo namjere za osnivanje pogona u našoj poduzetničkoj zoni i s toga je potrebno osnovati 

poduzetničku zonu. 

Dalibor Puš – odgovara da ne vidi svrhu osnivanja poduzetničke zone i da nema smisla da 

netko drugi upravlja tom zonom. 

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 5 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ donesen 

je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

 - Usvaja se Odluka o osnivanju poduzetničke zone Topolak. 

 

TOČKA 9.  USVAJANJE ODLUKE O PLAĆI I NAKNADAMA TE OSTALIM 

PRAVIMA OPĆINSKOG NAČELNIKA I PRIVREMENOG ZAMJENIKA 

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE NOVA BUKOVICA 

  TOMISLAV BRAČUN (OPĆINSKI NAČELNIK) – pojašnjava da s obzirom 

veće odgovornosti načelnika zbog ukinuća zamjenika načelnika, zbog nemogućnosti 

obavljanja dva posla te sa završetkom školske godine želi posao općinskog načelnika 

obavljati profesionalno, a ne više kao volonter. 

Za daljnju raspravu se nitko nije javio. 

Nakon  provedenog glasovanja po prisutnima, sa 6 glasova „za“ donesen je slijedeći 

Z a k l j u č a k : 

 - Usvaja se Odluka o plaći i naknadama te ostalim pravima općinskog načelnika i 

privremenog zamjenika općinskog načelnika Općine Nova Bukovica. 

 

TOČKA 10. USVAJANJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAKNADI 

ZA RAD VIJEĆNICIMA I ČLANOVIMA RADNIH TIJELA OPĆINSKOG 

VIJEĆA OPĆINE NOVA BUKOVICA 

DALIBOR PUŠ – izjavio je kako je donesena Odluka na prošloj sjednici te 

postavlja upit o tome jesu li Odredbe u skladu sa zakonom. Daje prijedlog da naknada 

predsjedniku vijeća bude 750,00 kuna, zamjeniku predsjednika vijeća 650,00 kuna i 

vijećnicima 500,00 kuna i podnosi pisani amandman. 

IRENA STIPANOVIĆ – odgovara da je Odluka poslana na Nadzor i Nadzor 

nije imao nikakvu primjedbu na donesenu Odluku. 

Daljnje rasprave nije bilo. 
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Nakon provedenog glasovanja o amandmanu po prisutnima, sa 5 glasova „za“ i 1 

glas „suzdržan“ donesen je slijedeći 

Z a k l j u č a k : 

- Usvaja se Amandman Dalibora Puša da naknada predsjedniku vijeća bude 750,00 kuna, 

zamjeniku predsjednika vijeća 650,00 kuna i vijećnicima 500,00 kuna. 

Konstatira se da je usvojeni amandman postao sastavni dio prijedloga Odluke. 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 5 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ 

donesen je slijedeći 

Z a k l j u č a k : 

- Usvaja se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad vijećnicima i 

članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica. 

 

TOČKA 11. USVAJANJE ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA OPĆINE NOVA 

BUKOVICA 

Rasprave nije bilo. 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 6 glasova „za“ donesen je slijedeći 

Z a k l j u č a k : 

- Usvaja se Odluka o javnim priznanjima Općine Nova Bukovica. 

 

TOČKA 12.  DONOŠENJE RJEŠENJA O OSNIVANJU I IMENOVANJU 

POVJERENSTVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA 

 

Anica Milosavljević predlaže da u Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja budu Meter 

Darko, Dorčak Marijan, Josip Gumbarević, Anica Milosavljević i Maja Kiš. 

Daljnje rasprave nije bilo, svi su se složili s prijedlogom.  

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 6 glasova „za“ donesen je slijedeći 

Z a k l j u č a k : 

- Donosi se Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih 

priznanja. 

 

Sjednica je završila s radom u 18,07 sati. 

 

ZAPISNIČAR                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 Maja Kiš, struč.spec.oec.                                            Franjo Kraljik 


