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ZAPISNIK 

sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održane 20. rujna 2021. godine 

(ponedjeljak) godine u prostorijama Doma kulture s početkom rada u 18,30 sati. 

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

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

Lehpamer, Anica Milosavljević; 

OSTALI NAZOČNI: Tomislav Bračun – Općinski načelnik, Irena Stipanović – pročelnica, 

Jadranka Juršik – viši referent, Tomislav Dereš – komunalni redar (od 18,40 sati). 

ZAPISNIČAR: Maja Kiš - viša stručna suradnica. 

Predsjedavajući na sjednici, predsjednik Općinskog vijeća Franjo Kraljik, pozdravlja 

nazočne, otvara 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica, vrši prozivku vijećnika 

te konstatira da je sjednici od 9 vijećnika nazočno 9 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 5 glasa „za“ i 4 glasa „suzdržan“ prihvaćen je 

dnevni red iz saziva. 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća održane 09. kolovoza 2021. godine  

2. Aktualnih pola sata 

3. Usvajanje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu tipa operacije 7.4.1. Ulaganja u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu – Rekonstrukcija 

zgrade vatrogasnog doma u Novoj Bukovici  

4. II. izmjene i dopune proračuna Općine Nova Bukovica za 2021. godinu  

5. Usvajanje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna 

Općine Nova Bukovica  

6. Usvajanje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Nova Bukovica za 2020. godinu  

7. Usvajanje Rješenja o izboru povjerenstva za dodjelu stipendije  

8. Usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu 

koncesije za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Nova Bukovica  

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

ODRŽANE 09. KOLOVOZA 2021. GODINE 

Rasprave nije bilo. 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 5 glasa „za“ i 4 glasa „suzdržan“ donesen 

je slijedeći 



2 
 

 Z a k l j u č a k : 

 - Usvaja se zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća održane 09. kolovoza 2021. 

godine. 

 

TOČKA 2. AKTUALNIH POLA SATA 

 

Darko Meter – pita što ide u kantu za miješani komunalni otpad; 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – odgovara da sve ono što se ne može razvrstati u 

reciklabilni otpad ide u kantu za miješani komunalni otpad, npr. pelene, stiropor, kupaonski 

otpad itd; 

Franjo Kraljik – pita gdje se mogu dobiti vrećice za reciklabilni otpad;  

Irena Stipanović (pročelnica) – odgovara da se vrećice mogu dobiti u općini jer su iste 

donesene jučer u općinu. 

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

TOČKA 3. USVAJANJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU 

TIPA OPERACIJE 7.4.1. ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI 

PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO 

STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE 

AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU – REKONSTRUKCIJA 

ZGRADE VATROGASNOG DOMA U NOVOJ BUKOVICI 

 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – pojašnjava da s obzirom da biskupija nije dala 

suglasnost za izgradnju i rekonstrukciju Kulturnog centra u Novoj Bukovici, prijaviti će se 

rekonstrukcija zgrade vatrogasnog doma u Novoj Bukovici; 

Franjo Kraljik – pita je li zgrada DVD-a zaštićena; 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – odgovara da nije; 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 6 glasa „za“ i 3 glasa „suzdržan“ 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. 

Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu  - Rekonstrukcija zgrade vatrogasnog doma u Novoj Bukovici. 

 

TOČKA 4.  II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 

2021. GODINU 

 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – pojašnjava da se usklađuju izmjene, došlo je do 

povećanja sredstava sportskim udrugama s obzirom da se ove godine nisu odgađali događaji 

zbog situacije s koronom, pa su tako nastali i dodatni troškovi i radovi na prostorijama 

klubova. 

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 6 glasa „za“ i 3 glasa „suzdržan“ donesen 

je slijedeći 
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 Z a k l j u č a k : 

 - Usvajaju se II. izmjene i dopune proračuna Općine Nova Bukovica za 2021. 

godinu. 

 

TOČKA 5.  USVAJANJE ODLUKE O ODREĐIVANJU POSLOVA PRIJEVOZA 

POKOJNIKA KOJI  SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE NOVA 

BUKOVICA 

 

Irena Stipanović (pročelnica) – pojašnjava da se Odluka primjenjuje samo u slučaju potreba 

obdukcije pokojnika, odnosno samo ako se ne može utvrditi točan uzrok smrti osobe; 

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 5 glasa „za“ i 4 glasa „suzdržan“ donesen 

je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

- Usvaja se Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju 

iz proračuna Općine Nova Bukovica. 

TOČKA 6.  USVAJANJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI 

PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVA BUKOVICA 

ZA 2020. GODINU 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 5 glasa „za“ i 4 glasa „suzdržan“ donesen 

je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

- Usvaja se Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Nova Bukovica za 2020. godinu. 

TOČKA 7.  USVAJANJE RJEŠENJA O IZBORU POVJERENSTVA ZA DODJELU 

STIPENDIJE 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 9 glasa „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

- Usvaja se Rješenje o izboru povjerenstva za dodjelu stipendije. 

TOČKA 8.  USVAJANJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ODABIRU 

NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA DODJELU KONCESIJE ZA 

ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU 

OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 



4 
 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – pojašnjava točku prema dostavljenom objašnjenju iz 

privitka Odluke; 

 

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 9 glasa „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

- Usvaja se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja za dodjelu koncesije za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete 

na području Općine Nova Bukovica. 

 

Sjednica je završila s radom u 18,55 sati. 

ZAPISNIČAR                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 Maja Kiš, struč.spec.oec.                                            Franjo Kraljik 


