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ZAPISNIK 

sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održane 09. kolovoza 2021. godine 

(ponedjeljak) godine u prostorijama Doma kulture s početkom rada u 16,00 sati. 

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

Manuel Mandić, Ivana Škrnički Lukić, Dalibor Puš, Darko Meter, Vinka Bokorni 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Željko Lehpamer, Anica Milosavljević (opravdano) 

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

redar. 

ZAPISNIČAR: Maja Kiš - viša stručna suradnica. 

Predsjedavajući na sjednici, predsjednik Općinskog vijeća Franjo Kraljik, pozdravlja 

nazočne, otvara 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica, vrši prozivku vijećnika 

te konstatira da je sjednici od 9 vijećnika nazočno 7 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 4 glasa „za“ i 3 glasa „suzdržan“ prihvaćen je 

dnevni red iz saziva. 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća održane 09. srpnja 2021. godine - 

zapisnik je priložen  

2. Aktualnih pola sata 

3. Usvajanje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Nova Bukovica za 2021. godinu – 

prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja i prijedlog Odluke u prilogu 

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

ODRŽANE 09. SRPNJA 2021. GODINE 

Rasprave nije bilo. 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 4 glasa „za“ i 3 glasa „suzdržan“ donesen 

je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

 - Usvaja se zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća održane 09. srpnja 2021. 

godine. 

 

TOČKA 2. AKTUALNIH POLA SATA 
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Darko Meter – s obzirom da se je ugasila udruga kluba hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-

a, a udruga je imala na korištenje staru zgradu ambulante, ukazujem na to da se prije blagdana 

Velike Gospe pokosi dvorište navedene zgrade, i da se dalje na umu ima košnja tog istog. 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – ukazuje na nedostatak opreme i strojeva te radne 

snage, ali će biti pokošeno i sređeno. Zbog oluja koje su bile u zadnje vrijeme imali smo 

intervencije na mjesnim domovima, vjetar je poskidao crjepove pa smo angažirali tvrtke da se 

to popravi, s obzirom da nemamo stručne osobe da to naprave. 

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, ako ne stignu općinski djelatnici 

to srediti neka se netko unajmi.  

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

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

TOČKA 3. USVAJANJE ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE 

NOVA BUKOVICA ZA 2021. GODINU 

 

Vinka Bokorni – ima primjedbu na prijedlog DVD-a Nova Bukovica Brezik, želi da se Josip 

Šimek izuzme od dodjele javnog priznanja (zahvalnice) za 2021. godinu zbog toga što se 

protiv njega vodi kazneni postupak i smatra da nije zaslužio zahvalnicu općine. 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – odgovara da se odlikovanje može naknadno oduzeti 

ako se ispostavi na sudu da je navedena osoba kriva. 

Vinka Bokorni – predlaže da se da na glasanje vijeću da se Josip Šimek izuzme od dobivanja 

zahvalnice Općine Nova Bukovica za 2021. godinu. 

Franjo Kraljik – navedeni prijedlog daje na glasanje. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 3 glasa „za“, 3 glasa „protiv“ i 1 glas 

„suzdržan“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

 - Ne usvaja se prijedlog Vinke Bokorni da se Josip Šimek izuzme od dobivanja 

zahvalnice Općine Nova Bukovica za 2021. godinu. 

 

S obzirom da daljnje rasprave nije bilo, Franjo Kraljik daje na glasanje Odluku o dodjeli 

javnih priznanja Općine Nova Bukovica za 2021. godinu. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 6 glasa „za“ i 1 glas „suzdržan“ donesen je 

slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

- Usvaja se Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Nova Bukovica za 2021. 

godinu. 

 

Sjednica je završila s radom u 16,35 sati. 

ZAPISNIČAR                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 Maja Kiš, struč.spec.oec.                                            Franjo Kraljik 


