ZAPISNIK
sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održane 27. listopada 2021. godine (srijeda)
godine u prostorijama Doma kulture s početkom rada u 16,30 sati.
NAZOČNI VIJEĆNICI : Franjo Kraljik – predsjednik općinskog vijeća, Robert Četa, Manuel
Mandić, Ivana Škrnički Lukić, Dalibor Puš, Darko Meter, Anica Milosavljević, Jelena Đuričić;
ODSUTNI VIJEĆNICI: Željko Lehpamer (opravdano), Vinka Bokorni (opravdano);
OSTALI NAZOČNI: Tomislav Bračun – Općinski načelnik, Irena Stipanović – pročelnica, Jadranka
Juršik – viši referent, Tomislav Dereš – komunalni redar.
ZAPISNIČAR: Maja Kiš - viša stručna suradnica.
Predsjedavajući na sjednici, predsjednik Općinskog vijeća Franjo Kraljik, pozdravlja nazočne,
otvara 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica, vrši prozivku vijećnika te konstatira da je
na 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 5 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ prihvaćen je dnevni red iz
saziva.
DNEVNI RED:
1. Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima, imenu
izabranih vijećnika, o
podnesenim zahtjevima za mirovanje mandata, o zamjenicima vijećnika koji će umjesto njih
obnašati dužnost vijećnika Općinskog vijeća te verifikacija mandata – u prilogu
- svečana prisega članice Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica
2. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća održane 20. rujna 2021. godine – u
prilogu
3. Aktualnih pola sata
- pitanja i prijedlozi
4. Usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nova Bukovica za 2021. godinu –
u prilogu
5. Usvajanje Odluke o kreditnom zaduženju – u prilogu
6. Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Nova Bukovica za razdoblje
od 01.01.2021. do 30.06.2021. – u prilogu
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu – u prilogu
TOČKA 1. Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima, imenu izabranih vijećnika, o
podnesenim zahtjevima za mirovanje mandata, o zamjenicima vijećnika koji će umjesto njih
obnašati dužnost vijećnika Općinskog vijeća te verifikacija mandata – svečana prisega članice
Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica
Predsjednica Mandatne komisije Anica Milosavljević podnosi Izvješće koje su vijećnici dobili u prilog
s pozivom i materijalima.
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Daljnje rasprave nije bilo.
Donesen je slijedeći
Zaključak:
- Prihvaća se i prima na znanje Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima,
imenu izabranih vijećnika, o podnesenim zahtjevima za mirovanje mandata, o zamjenicima
vijećnika koji će umjesto njih obnašati dužnost vijećnika Općinskog vijeća te verifikacija
mandata.
Na dopunskim izborima za člana Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica iz reda pripadnika srpske
nacionalne manjine izabrana je kandidacijska lista Samostalne demokratske srpske stranke s
nositeljicom Đuričić Jelenom slijedom čega Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica čine sljedeći
članovi:
- Vinka Bokorni
- Ivana Škrnički Lukić
- Željko Lehpamer
- Darko Meter
- Manuel Mandić
- Anica Milosavljević
- Dalibor Puš
- Robert Četa
- Franjo Kraljik
- Jelena Đuričić.
Konstatira se da Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica broji 10 članova.
Predsjednik Općinskog vijeća Franjo Kraljik prelazi na rad po dnevnom redu koji se nastavlja s
polaganjem prisege vijećnice Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica.
Novoizabrana vijećnica Jelena Đuričić pročitala je tekst prisege, nakon čitanja teksta prisege rekla
riječ „PRISEŽEM“ te istu potpisala.
TOČKA 2. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća održane 20. rujna 2021. godine
Rasprave nije bilo.
Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 8 glasova „za“ donesen je slijedeći
Zaključak:
- Usvaja se zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća održane 20. rujna 2021. godine.
TOČKA 3. Aktualnih pola sata – pitanja i prijedlozi
Darko Meter – Ukazuje na problem kućnih brojeva u općini, odnosno brojevi ne odgovaraju
činjeničnom stanju. Pita kako se to može regulirati;
Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – odgovara da zna za taj problem i da je obveza svakog
kućanstva da ima točan kućni broj na vidljivom mjestu zbog lakše identifikacije, ali to nije u
nadležnosti Općine nego Katastra;
Tomislav Dereš (Komunalni redar) – daje prijedlog da se uz račune za komunalnu naknadu pošalje
uputa mještanima da kada budu u mogućnosti izvade u Katastru pravi kućni broj;
Anica Milosavljević – pita ima li novosti u vezi poljoprivrednog zemljišta;
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Irena Stipanović (pročelnica) – odgovara da je trenutno raspisan Javni poziv za komasaciju
poljoprivrednog zemljišta, prikupljaju se podaci i usklađuju programi. Što se tiče Natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta, rokove i uvjete ćemo znati kada Zakon o poljoprivrednom zemljištu stupi
na snagu;
Anica Milosavljević – smatra da je potrebno nabaviti opremu za snimanje sjednica;
Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – odgovara da postoji opcija za kupnju takve opreme, u skladu
sa mogućnostima i proračunom Općine;
Anica Milosavljević – ukazuje na problem istovara glomaznog komunalnog otpada na grobljima;
Daljnje rasprave nije bilo.
TOČKA 4. Usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nova Bukovica za
2021. godinu
Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – pojašnjava točku prema dostavljenom prijedlogu Odluke;
Daljnje rasprave nije bilo.
Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 8 glasova „za“ donesen je slijedeći
Zaključak:
- Usvaja se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nova Bukovica za 2021. godinu.
TOČKA 5. Usvajanje Odluke o kreditnom zaduženju
Ivana Škrnički Lukić – traži dodatno pojašnjenje;
Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – objašnjava da s obzirom na velike i brojne projekte Općine
koje je Općinsko vijeće na ranijim sjednicama i odobrilo, a s tim da se projekti već izvršavaju,
potrebna su dodatna sredstva za isplatu izvođačima radova dok ne dobijemo povrat sredstava koji smo
dobili na raznim natječajima od Ministarstva i Agencija. Dalje objašnjava prema objašnjenju i planu
otplate iz priloga;
Daljnje rasprave nije bilo.
Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 8 glasova „za“ donesen je slijedeći
Zaključak:
-

Usvaja se Odluka o kreditnom zaduženju.

TOČKA 6. Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Nova Bukovica za
razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine
Rasprave nije bilo.
Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 6 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ donesen je
slijedeći
Zaključak:
-

Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Nova Bukovica za
razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine.
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TOČKA 7. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Rasprave nije bilo.
Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 8 glasova „za“ donesen je slijedeći
Zaključak:
-

Usvaja se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.

Sjednica je završila s radom u 17,15 sati.

ZAPISNIČAR
Maja Kiš, struč.spec.oec.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Kraljik
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