
1 
 

ZAPISNIK 

sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održane 30. ožujka 2022. godine (srijeda) 

godine u prostorijama Doma kulture s početkom rada u 19,00 sati. 

NAZOČNI VIJEĆNICI : Franjo Kraljik – predsjednik općinskog vijeća, Manuel Mandić – zamjenik 

predsjednika općinskog vijeća, Robert Četa, Dalibor Puš, Anica Milosavljević, Jelena Đuričić i Darko 

Meter; 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Vinka Bokorni (opravdano), Ivana Škrnički Lukić (opravdano) i Željko 

Lehpamer (opravdano); 

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

Juršik – viši referent, Tomislav Dereš – komunalni redar, Maja Kiš – viša stručna suradnica. 

ZAPISNIČAR: Maja Kiš – viša stručna suradnica. 

Predsjedavajući na sjednici, predsjednik Općinskog vijeća Franjo Kraljik, pozdravlja nazočne, 

otvara 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica, vrši prozivku vijećnika te konstatira da 

je sjednici od 10 (deset) vijećnika nazočno 7 (sedam) 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 7 glasova „za“ prihvaćen je dnevni red iz saziva. 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća održane 31.01.2022. godine – u prilogu 

2. Aktualnih pola sata – pitanja i prijedlozi 

3. Usvajanje financijskog izvješća: 

a) DVD-a Nova Bukovica Brezik za 2021. godinu – u prilogu 

b) HVIDR-a Slatina za 2021. godinu – u prilogu 

c) NK Mladost Miljevci za 2021. godinu – u prilogu 

d) Matice slovačke u Miljevcima za 2021. godinu – u prilogu 

e) NK Zrinski Nova Bukovica za 2021. godinu – u prilogu 

f) Crvenog križa Slatina za 2021. godinu – u prilogu 

g) Lovačke udruge Jelen za 2021. godinu – u prilogu 

h) Udruge žena Bukovica u srcu za 2021. godinu – u prilogu 

i) KUD-a Lipa za 2021. godinu – u prilogu 

j) MNK Apokalipsa za 2021. godinu – u prilogu 

k) Udruge pčelara Lipa Slatina za 2021. godinu – u prilogu 

l) HGSS Stanice Orahovica za 2021. godinu – u prilogu 

4. Usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih 

nepogoda za 2021. godinu – u prilogu 

5. Usvajanje Izvješća o izvršenju: 

a) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2021. godinu – u 

prilogu 

b) Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2021. godinu – u prilogu 

c) Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu – u prilogu 

d) Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. godinu – u prilogu 

e) Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu – u prilogu  

f) Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i davanja na korištenje 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2021. godinu – u prilogu 
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g) Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 

2021. godinu – u prilogu 

6. Usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih 

radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene 

ustanove za područje Općine Nova Bukovica – u prilogu 

7. Usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine 

Nova Bukovica za razdoblje od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine – Zaključak u 

prilogu, a Izvješće će se dostaviti na sjednici 

8. Usvajanje Izvješća o Planu gospodarenja otpadom – Izvješće će se dostaviti na sjednici 

9. Usvajanje Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja – u prilogu 

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ODRŽANE 

31.01.2022. GODINE 

Rasprave nije bilo. 

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

slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

 - Usvaja se zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća održane 31.01.2022. godine. 

 

 

TOČKA 2. AKTUALNIH POLA SATA – PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – objašnjava o Izmjeni Odluke o donošenju Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova 

Bukovica. Od Virovitičko-podravske županije dobila se je suglasnost, ali s obzirom da se dobio 

prigovor od Ivana Halasa da nije prijedlog Izmjene Odluke bio na oglasnim pločama i u javnom 

glasilu, Ministarstvo poljoprivrede nije dalo suglasnost. Pokrenut je postupak od DGU-a za 

identifikaciju svih čestica, a nakon toga je potrebno ishoditi suglasnosti svih ostalih institucija; 

Franjo Kraljik- pita postoje li kakvi rokovi za rješavanje čestica za povrat, zna li se njihova površina i 

mogu li one ići na natječaj; 

Irena Stipanović – odgovara da je to pokrenuto još 2013. godine, radi se otprilike o oko 800 hektara 

zemlje, može se s njima ići na natječaj na privremeno korištenje do 5 godina; 

Darko Meter – pita što je sa obnovom zgrade DVD-a Nova Bukovica Brezik, hoće li ići rekonstrukcija 

ili obnova zgrade; 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – odgovara da se je DVD Nova Bukovica Brezik prijavio na 

natječaj za rekonstrukciju zgrade, ali prema bodovnoj listi velika je vjerojatnost da neće proći na 

natječaju, ali zgrada je u jako lošem stanju i trebalo bi se što prije nešto poduzeti; 

Jelena Đuričić – pita je li kredit odobren i kada kreću radovi na mjesnom Domu u Donjoj Bukovici; 

Irena Stipanović – odgovara da su dokumenti poslani u HBOR i Ministarstvo financija te se čekaju 

suglasnosti za dobivanje kredita; 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) -  odgovara da je potpisan Ugovor da Građevnim obrtom „Bilić“ 

za rekonstrukciju doma i rok za završetak radova je u 9. mjesecu 2022. godine; 

 

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

TOČKA 3. a) USVAJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA DVD-a NOVA BUKOVICA 

BREZIK ZA 2021. GODINU 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, jednoglasno sa 7 glasova „za“ donesen je slijedeći 
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 Z a k l j u č a k : 

-Usvaja se financijsko izvješće DVD-a Nova Bukovica Brezik za 2021. godinu 

TOČKA 3. b) USVAJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA HVIDR-e SLATINA ZA 2021. 

GODINU 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, jednoglasno sa 7 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

-Usvaja se financijsko izvješće HVIDR-e Slatina za 2021. godinu 

TOČKA 3. c)  USVAJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA NK MLADOST MILJEVCI ZA 

2021. GODINU 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, jednoglasno sa 7 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

-Usvaja se financijsko izvješće NK Mladost Miljevci za 2021. godinu 

 

TOČKA 3. d)  USVAJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA MATICE SLOVAČKE U 

MILJEVCIMA ZA 2021. GODINU 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, jednoglasno sa 7 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

-Usvaja se financijsko izvješće Matice slovačke u Miljevcima za 2021. godinu 

TOČKA 3. e)  USVAJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA NK ZRINSKI NOVA BUKOVICA 

ZA 2021. GODINU 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, jednoglasno sa 7 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

-Usvaja se financijsko izvješće NK Zrinski Nova Bukovica za 2021. godinu 

 

TOČKA 3. f) USVAJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA CRVENOG KRIŽA SLATINA ZA 

2021. GODINU 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, jednoglasno sa 7 glasova „za“ donesen je slijedeći 
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 Z a k l j u č a k : 

-Usvaja se financijsko izvješće Crvenog križa Slatina za 2021. godinu 

TOČKA 3. g) USVAJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA LOVAČKE UDRUGE JELEN 

NOVA BUKOVICA ZA 2021. GODINU 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, jednoglasno sa 7 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

-Usvaja se financijsko izvješće Lovačke udruge Jelen Nova Bukovica za 2021. godinu 

 

TOČKA 3. h) USVAJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA UDRUGE ŽENA BUKOVICA U 

SRCU  ZA 2021. GODINU 

 

Darko Meter – ukazuje na to da Udruga nije potrošila financijska sredstva što su dobili prošle godine. 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – odgovara da se sredstva ne moraju potrošiti u tekućoj godini. 

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, jednoglasno sa 7 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

-Usvaja se financijsko izvješće Udruge žena Bukovica u srcu za 2021. godinu 

TOČKA 3. i) USVAJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA KUD-a LIPA NOVA BUKOVICA  

ZA 2021. GODINU 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, jednoglasno sa 7 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

-Usvaja se financijsko izvješće KUD-a Lipa Nova Bukovica za 2021. godinu 

TOČKA 3. j) USVAJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA MNK APOKALIPSA NOVA 

BUKOVICA  ZA 2021. GODINU 

 

Franjo Kraljik – je uočio na financijskom izvješću da je malonogometni klub imao minus na kraju 

godine, traži dodatno pojašnjenje; 

Jadranka Juršik – pojašnjava da su u prihodima prikazana samo financijska sredstva koja su dobivena 

od Općine Nova Bukovica, ali u ostalim prihodima prikazana su sredstva koja su dobivena od ostalih 

izvora, tako da nije klub u minusu na kraju godine. 

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, jednoglasno sa 7 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

-Usvaja se financijsko izvješće MNK Apokalipsa Nova Bukovica za 2021. godinu 
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TOČKA 3. k) USVAJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA UDRUGE PČELARA LIPA 

SLATINA  ZA 2021. GODINU 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, jednoglasno sa 7 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

-Usvaja se financijsko izvješće Udruge pčelara Lipa Slatina za 2021. godinu 

TOČKA 3. l) USVAJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA HGGS STANICE ORAHOVICA  ZA 

2021. GODINU 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, jednoglasno sa 7 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

-Usvaja se financijsko izvješće HGSS Stanice Orahovica za 2021. godinu 

TOČKA 4. USVAJANJE ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2021. GODINU 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, jednoglasno sa 7 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

-Usvaja se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području 

prirodnih nepogoda za 2021. godinu 

 

TOČKA 5. a) USVAJANJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU ZA 2021. GODINU 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, jednoglasno sa 7 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

-Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

obrazovanju za 2021. godinu. 

TOČKA 5. b) USVAJANJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

VATROGASTVU I CIVILNOJ ZAŠTITI ZA 2021. GODINU 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, jednoglasno sa 7 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 
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-Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti 

za 2021. godinu. 

TOČKA 5. c) USVAJANJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

KULTURI ZA 2021. GODINU 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, jednoglasno sa 7 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

-Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu. 

TOČKA 5. d) USVAJANJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

SOCIJALNOJ SKRBI ZA 2021. GODINU 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, jednoglasno sa 7 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

-Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. 

godinu. 

TOČKA 5. e) USVAJANJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

SPORTU ZA 2021. GODINU 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, jednoglasno sa 7 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

-Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu. 

TOČKA 5. f) USVAJANJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA KORIŠTENJA 

SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA I DAVANJA NA KORIŠTENJE 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA 

PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2021. GODINU 

 

Rasprave nije bilo. 

 

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

slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

-Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i 

davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Nova Bukovica za 2021. godinu. 
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TOČKA 5. g) USVAJANJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE 

ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2021. 

GODINU 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, jednoglasno sa 7 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

-Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu. 

TOČKA 6. USVAJANJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU DOKTORA 

MEDICINE I DRUGIH ZDRAVSTVENIH RADNIKA KOJI UTVRĐUJU NASTUP SMRTI, 

VRIJEME I UZROK SMRTI OSOBA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 

PODRUČJE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

Anica Milosavljević – pita zašto u ovoj Odluci nije doktorica Čanadi-Šimek s obzirom da je u onoj 

prošloj bila navedena kao mrtvozornik i s našeg je područja. 

Jadranka Juršik – odgovara da je popis mrtvozornika sastavljen prema Odluci Virovitičko-podravske 

županije koju su dobili u prilogu. 

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, jednoglasno sa 7 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

-Usvaja se Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju doktora medicine i drugih 

zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih 

izvan zdravstvene ustanove za područje Općine Nova Bukovica. 

 

TOČKA 7. USVAJANJE ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZVJEŠĆE O 

RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA RAZDOBLJE OD 

01.01.2021. GODINE DO 30.06.2021. GODINE 

 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – objašnjava prema već dostavljenim materijalima. 

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, jednoglasno sa 7 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

-Usvaja se Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Općinskog načelnika 

Općine Nova Bukovica za razdoblje od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine. 

TOČKA 8. USVAJANJE IZVJEŠĆA O PLANU GOSPODARENJA OTPADOM 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, jednoglasno sa 7 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 
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-Usvaja se Izvješće o planu gospodarenja otpadom. 

TOČKA 9. USVAJANJE ODLUKE O OTPISU NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA 

 

Dalibor Puš – pita što znače šifre korisnika, koliko na području Općine Nova Bukovica ima 

domaćinstava koja su obveznici komunalne naknade. Za pravne osobe i iznose dugovanja neće ni 

komentirati; 

Irena Stipanović – odgovara da šifre označavaju ime i prezime osobe, u programu se vode pod šifrom, 

a na području Općine ima preko 700 domaćinstava koja su zadužena za komunalnu naknadu; 

Anica Milosavljević – pita može li se saznati koje su to pravne osobe; 

Irena Stipanović – odgovara da se može doći u općinu i podnijeti zahtjev za pokazom pravnih osoba 

dužnih za komunalnu naknadu; 

Darko Meter – pita od koje godine su ta dugovanja za komunalnu naknadu; 

Jadranka Juršik – sva dugovanja su starija od 2015. godine; 

Irena Stipanović – pojašnjava da su to nenaplativa potraživanja, zbog roka zastare ne može se 

pokrenuti ovrha, a Općinu Nova Bukovica revizija traži da otpiše ta potraživanja; 

Franjo Kraljik – pita što će se dogoditi ako to ne bude prihvaćeno od strane Općinskog vijeća, je li 

moguća kakva kazna ili sankcija; 

Irena Stipanović – odgovara da za sada Općina nije dobila kaznu, ali sankcije su moguće zbog 

nepoduzimanja radnji koja su nam naložena; 

Tomislav Bračun (Općinski načelnik) – smatra da je teško donijeti Odluku o otpisu, možda bi bilo 

lakše da se zna o kome se glasa, a ne da je pod šifrom sve. Pita može li se u općini pregledati popis 

pravnih i fizičkih osoba koje su dužne za komunalnu naknadu; 

Jadranka Juršik – odgovara da prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka ne smije se davati na uvid ime 

i prezime osobe koja ima potraživanja prema Općini; 

 

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, jednoglasno sa 7 glasova „protiv“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

-Ne usvaja se Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja. 

 

 

Nakon što su iscrpljene sve točke sa dnevnog reda, sjednica je završila s radom u 20,00 sati. 

 

ZAPISNIČAR                       PREDSJEDNIK  

       OPĆINSKOG VIJEĆA 

           Maja Kiš, struč.spec.oec.                                                  

                      Franjo Kraljik 


