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ZAPISNIK 

sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održane 15. studenog 2021. godine 

(ponedjeljak) godine u prostorijama Doma kulture s početkom rada u 18,00 sati. 

PRISUTNI VIJEĆNICI : Franjo Kraljik – predsjednik općinskog vijeća, Robert Četa, Manuel 

Mandić, Ivana Škrnički Lukić, Dalibor Puš, Darko Meter, Anica Milosavljević, Jelena Đuričić, Željko 

Lehpamer. 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Vinka Bokorni (opravdano); 

OSTALI PRISUTNI: 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 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica, vrši prozivku vijećnika te konstatira da je 

na sjednici od 10 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 9 glasova „za“ prihvaćen je dnevni red iz saziva. 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća održane 27. listopada 2021. godine – u 

prilogu 

2. Aktualnih pola sata – pitanja i prijedlozi 

3. III. izmjene i dopune Proračuna Općine Nova Bukovica za 2021. godinu – u prilogu 

4. Usvajanje Odluke o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nova Bukovica za 

2021. godinu – u prilogu 

5. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nova Bukovica u 

2021. godini – u prilogu 

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

Nova Bukovica u 2021. godini – u prilogu 

7. Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i davanje na korištenje  

poljoprivredna zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini – u prilogu 

8. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu – u prilogu 

9. Usvajanje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. 

godinu – u prilogu 

 

TOČKA 1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća održane 27. listopada 

2021. godine 

Rasprave nije bilo. 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 7 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ donesen je 

slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

 - Usvaja se zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica 

održane 27. listopada 2021. godine. 
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TOČKA 2. Aktualnih pola sata – pitanja i prijedlozi 

Ivana Škrnički Lukić – ima pitanje u vezi natječaja za dodjelu stipendija, mogu li svih 7 

prijavljenih stipendista dobiti stipendije; 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – odgovara da je natječaj raspisan za 5 studenata i nema 

smisla mijenjati Odluku s obzirom da je stipendiju dobilo 5 studenata koji su bolje ocijenjeni 

po kriterijima navedenim u natječaju; 

Darko Meter – pita provjeravaju li se studenti da ne bi koristili dvije ili više stipendija 

istovremeno; 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – odgovara da se provjeravaju, studenti potpisuju izjave 

i jamče materijalnom i kaznenom odgovornošću da ne koriste niti jednu drugu stipendiju; 

Također, što se tiče prometne nesreće u Miljevcima na raskrižju, objašnjava da je razgovarao 

sa županijskim cestama zbog osiguranja tog prijelaza, zbog učestalih nesreća, odnosno da se 

postave reflektirajući znakovi, trake na cestama ili neki drugi način upozorenja; 

Franjo Kraljik – pita za tijek radova na dječjem vrtiću i što je sa kanalizacijom od vrtića s 

obzirom da je vidio da su napravljene šahte; 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – odgovara da je planirani kraj radova na vrtiću kraj 

2023. godine, a za sada radovi tijeku onako kako je planirano, otprilike 20% radova je 

izvršeno, za sada će zgrada dječjeg vrtića biti priključena na septičku jamu, a kasnije kada 

kanalizacija bude provedena priključiti će se na kanalizaciju; 
 

 

TOČKA 3. III. izmjene i dopune Proračuna Općine Nova Bukovica za 2021. godinu 

 

Darko Meter – traži da se dodatno pojasni navedena točka. 

Jadranka Juršik – objašnjava da su se rashodi Općine Nova Bukovica morali prilagoditi prema 

stvarnim cijenama zbog dizanja kredita, uvjeta HBOR-a i dobivanja suglasnosti Vlade Republike 

Hrvatske. 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 8 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ donesen je 

slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

 

 - Usvajaju se III. izmjene i dopune Proračuna Općine Nova Bukovica za 2021. godinu. 

 

 

TOČKA 4.  Usvajanje Odluke o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nova 

Bukovica za 2021. godinu 

 

Rasprave nije bilo. 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 8 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“donesen je 

slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

 

 - Usvaja se Odluka o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nova Bukovica 

za 2021. godinu. 

 

TOČKA 5.  Usvajanje izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Nova Bukovica u 2021. godini 

 

Rasprave nije bilo. 

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

slijedeći 
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 Z a k l j u č a k : 

- Usvajaju se izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Nova Bukovica. 

TOČKA 6.  Usvajanje izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Nova Bukovica za 2021. godinu 

 

Irena Stipanović – objašnjava prema dostavljenim materijalima. 

Daljnje rasprave nije bilo. 

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

 Z a k l j u č a k : 

- Usvajaju se izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Nova Bukovica za 2021. godinu. 

TOČKA 7.  Usvajanje izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i davanje 

na korištenje poljoprivredna zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini 

 

Rasprave nije bilo. 

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

slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

 

- Usvajaju se izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i davanje na 

korištenje poljoprivredna zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini. 

TOČKA 8.  Usvajanje izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu 

 

Rasprave nije bilo. 

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

slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

 

- Usvajaju se izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu. 

TOČKA 9.  Usvajanje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 

2022. godinu 

 

Rasprave nije bilo. 

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

 Z a k l j u č a k : 

 

- Usvaja se Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. 

godinu. 

Sjednica je završila s radom u 18,30 sati. 

ZAPISNIČAR                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 Maja Kiš, struč.spec.oec.                                                   Franjo Kraljik 


