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ZAPISNIK 

sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održane 31. siječnja 2022. godine 

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

NAZOČNI VIJEĆNICI : Manuel Mandić – zamjenik predsjednika općinskog vijeća, Robert 

Četa, Dalibor Puš, Anica Milosavljević, Jelena Đuričić i Željko Lehpamer; 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Franjo Kraljik, Vinka Bokorni, Ivana Škrnički Lukić i Darko 

Meter; 

OSTALI NAZOČNI: Tomislav Bračun – Općinski načelnik, Jadranka Juršik – viši referent, 

Tomislav Dereš – komunalni redar. 

ZAPISNIČAR: Tomislav Dereš. 

Predsjedavajući na sjednici, zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Manuel Mandić, 

pozdravlja nazočne, otvara 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica, vrši 

prozivku vijećnika te konstatira da je sjednici od 10 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, jednoglasno sa 6 glasova „za“ prihvaćen je dnevni 

red iz saziva. 

D N E V N I   R E D: 

 
1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća održane 15.12.2021. godine – u prilogu 

2. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća održane 21.12.2021. godine – u prilogu 

3. Aktualnih pola sata – pitanja i prijedlozi 

4. Usvajanje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine 

Nova Bukovica za 2022. godinu – u prilogu 

5. Usvajanje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada – u prilogu 

6. Usvajanje I. izmjena Proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. godinu – u prilogu 

7. Usvajanje I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Nova Bukovica za 2022. godinu – u prilogu 

8. Usvajanje I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Nova Bukovica za 2022. godinu – u prilogu 

9. Usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova Bukovica – u prilogu 

10. Usvajanje Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Nova Bukovica – u prilogu 

11. Usvajanje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina u k.o. Nova Bukovica – u prilogu 

12. Usvajanje Odluke o davanju suglasnosti na prijenosu prava vlasništva na nekretninama – u 

prilogu 

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

ODRŽANE 15.12.2021. GODINE 

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

slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

 - Usvaja se zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća održane 15.12.2021. godine. 

 

 

TOČKA 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 8. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

ODRŽANE 21.12.2021. GODINE 

 

Rasprave nije bilo. 

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

slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

 - Usvaja se zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća održane 21.12.2021. godine. 

 

 

TOČKA 3. AKTUALNIH POLA SATA – PITANJA I PRIJEDLOZI 
 

Roberta Četa - pita što je sa radovima na izgradnji vrtića 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – odgovara da trenutni vremenski uvjeti nisu idealni za 

radove te da se čeka i realizacija kredita. Radovi na vrtiću se nastavljaju uskoro.  

Anica Milosavljević - pita jesu li radovi na domovima u Gornjem Viljevu i Bjelkovcu gotovi. 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – odgovara da još nije obavljena primopredaja doma u 

Gornjem Viljevu, no da su radovi gotovi te da bi sama primopredaja trebala biti uskoro, te da 

izvođač radova prikuplja potrebnu dokumentaciju, kao i jamstvenu garanciju.  Što se tiče 

doma u Bjelkovcu, radovi su gotovi, obavljen je tehnički pregled objekta, te je u tijeku 

izdavanje uporabne dozvole. Za domove je u planu nabavka potrebnog namještaja.  

Jelena Đuričić- pita na izlazu ceste iz Gornjeg Viljeva u Donju Bukovica dolazi do nanošenja 

blata, može li se što napraviti po tom pitanju.  

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – odgovara da više o tome informacija može dati 

komunalni redar. 

Tomislav Dereš (Komunalni redar) pojašnjava da ako je poznat počinitelj može ga se 

upozoriti, te da tada obično po upozorenju se i počisti, a s obzirom da je riječ o županijskoj 

cesti inače postupa policija. 

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

 

TOČKA 4. USVAJANJE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA 

ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2022. 

GODINU 

 

Rasprave nije bilo. 

 

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

slijedeći 
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 Z a k l j u č a k : 

-Usvaja se Godišnji provedbeni plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje 

Općine Nova Bukovica za 2022. godinu 

TOČKA 5.  USVAJANJE ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE 

SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA 

 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – obrazlaže da je došlo do zakonskih izmjena zbog 

kojih se mora uskladiti Odluka. Pojašnjava koje razlike nastaju između fiksnog i varijabilnog 

djela troškova odvoza otpada. Također Oduka je bila na savjetovanju, te nije zaprimljen niti 

jedan komentar. 

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

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

slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

 - Usvajaju se Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada. 

 

TOČKA 6.  USVAJANJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE NOVA 

BUKOVICA ZA 2022. GODINU 

 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – obrazlaže da zbog radova koji se planiraju treba 

uskladiti Proračun Općine Nova Bukovica, a iz dostavljenih materijala je vidljivo da se to 

odnosi na prilaz domu u Gornjem Viljevu, konstrukcijske sanacije doma u Donjoj Bukovici 

rekonstrukciji stepenište ispred zgrade općine, prijavu natječaja Ministarstva turizma i sporta 

za izgradnju vježbališta na otvorenom, kao i za dio radova u na domu u Bjelkovcu a koji još 

nije plaćen.  

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

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

slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

- Usvajaju se I. izmjene i dopune Proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. 

godinu. 

TOČKA 7.  USVAJANJE I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA 

ZA 2022. GODINU 

 

Jadranka Juršik (viši referent)  obrazlaže da je s obzirom na I. izmjene Proračuna Općine 

Nova Bukovica potrebno uskladiti i  Program održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Nova Bukovica za 2022. godinu. 

Dalibor Puš - vidljivo je da je predviđeno 200.000,00 kn za poljske puteve. Hoće li se ta 

sredstva i uložiti za tu namjenu jer je problem dolaziti do nekih parcela.  
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Željko Lehpamer - smatra da je potrebno utvrditi stvarno stanje poljskih puteva i da bi 

najbolje bilo izraditi geodetske elaborate. Smatra da su ta sredstva predviđena u tu namjenu ili 

da se nasipaju prilazi prema cestama odnosno da se naprave otresišta do ceste ili neke važnije 

poljske puteve.  

Dalibor Puš - Problem je prelazak preko tuđih njiva iz razloga što su putevi obrasli i da bi se 

to trebalo riješiti. 

Željko Lehpamer - Trebalo bi izraditi popis važnijih puteva pa da se onda ti putevi dovedu u 

red. 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) obrazlaže da su ta sredstva u proteklom razdoblju 

utrošena na krila mostova kao i za neke puteve koji su se krčili. Potrebno je dati konkretne 

puteve koji bi se onda doveli u red. 

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

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

slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

- Usvajaju se I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Nova Bukovica za 2022. godinu  

 

TOČKA 8.  USVAJANJE I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE 

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU 

OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2022. GODINU 

 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – obrazlaže da je isto kao i sa prethodnom točkom, s 

obzirom na I. izmjene Proračuna Općine Nova Bukovica potrebno uskladiti i Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nova Bukovica za 

2022. godinu, a to je važno i zbog Natječaja na koje se planiramo javljati.   

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

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

slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

- Usvajaju se I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Nova Bukovica za 2022. godinu 

TOČKA 9. USVAJANJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O DONOŠENJU 

PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U 

VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE NOVA 

BUKOVICA  

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – obrazlaže da je interes za poljoprivredno zemljište 

veliko. Za prošli natječaj kada vijeće nije donijelo Odluku limit je bio od 85 hektara. 

Zainteresirani prijavitelji na novi natječaj koji bi se raspisivao su predložili da se smanji limit.  

Prijedlog je da se limit smanji na 40 hektara, te je isti bio na savjetovanju, na kojem nije 

zaprimljen niti jedan komentar. Također ogroman teret je upravo na vijećnicima jer se vrše 
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pritisci. Jedino što se može je postupati po Zakonu, a prijedlog novog zakona nije povoljan za 

sve potencijalne prijavitelje. Odgovornost je na vijećnicima da svi zajedno nešto poduzmu i 

pridonesu. Napominje da je u više navrata zvao sve vijećnike da se dođe do konsenzusa no 

nije bilo sluha.  

Željko Lehpamer - osobni stav da je limit premal, Također neke stvari nisu dobro odrađene, 

jer prijedlog programa treba biti objavljeno na stranici i na oglasnim pločama i da je tu nastao 

propust. Svakako je za smanjenje limita no da za ovakav prijedlog ne može glasati. Također 

smatra da se na neki drugi način može dodjeljivati zemlja i da ne moraju svi dobiti taj limit. 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) obrazlaže da je program objavljen na stranici općine, 

kao i da se je nalazio na svakoj oglasnoj ploči na području općine, kako je i propisano 

Zakonom. Što se tiče limita svaki prijavitelj ima pravo na zemlju do limita ako ispunjavaju 

uvjete, i da mu se na nikakav način ne može osporiti to pravo. 

Manuel Mandić kao član povjerenstva za dodjelu zemlje pojašnjava kako se provodio 

natječaj za dodjelu zemlje te koji su kriteriji propisani Pravilnikom o provođenju javnog 

natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

Daljnje rasprave nije bilo. 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 5 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ donesen 

je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

- Usvajaju se Odluka o izmjeni Odluke o donošenju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Nova Bukovica 

 

TOČKA 10. USVAJANJE PRAVILNIKA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA 

OPĆINE NOVA BUKOVICA 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – obrazlaže da je potrebno usvojiti pravilnik o 

financiranju javnih potreba kako bi se mogao raspisati natječaj za dodjelu potpora za rad 

Udruga građana koje djeluju na području općine Nova Bukovica.  

Anica Milosavljević - Može li se očekivati da će udruge dobiti veći iznos sredstava 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) odgovara da će biti veći iznos jer su planirana 

predviđena sredstva kao što je bilo prije pandemije korona virusa.  

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

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

slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

-     Usvajaju se  Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Nova Bukovica 

TOČKA 11. USVAJANJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU DAROVANJA 

NEKRETNINA U K.O. NOVA BUKOVICA 
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Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – obrazlaže da je riječ o čestici koja se nalazi iznad 

groblja i da su darovatelji voljni darovati općini za proširivanje groblja. Odlukom se ovlašćuje 

načelnik da potpiše Ugovor o darovanju. Također treba imati u vidu da se darivateljima na 

neki način zahvali. 

Daljnje rasprave nije bilo. 

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

slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

- Usvaja se Odluka o prihvaćanju darovanja nekretnina u k.o. Nova Bukovica 

 

TOČKA 12. USVAJANJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOSU 

PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINAMA  

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – obrazlaže da je riječ o česticama koje se nalaze na 

području općine Mikleuš, a koje su greškom upisane kao vlasništvo Općine Nova Bukovica. 

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

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

slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

- Usvaja se Odluka o davanju suglasnosti na prijenosu prava vlasništva na 

nekretninama 

 

Nakon što su iscrpljene sve točke sa dnevnog reda, sjednica je završila s radom u 18,10 sati. 

 

ZAPISNIČAR                      ZAMJENIK PREDSJEDNIKA  

       OPĆINSKOG VIJEĆA 

           Tomislav Dereš                                                   

                      Manuel Mandić 


