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ZAPISNIK 

sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održane 27. svibnja 2022. godine (petak) 

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

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

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

Meter, Vinka Bokorni, Ivana Škrnički Lukić; 

ODSUTNI VIJEĆNICI: Željko Lehpamer; 

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

je sjednici od 10 (deset) vijećnika nazočno 9 (devet) te da se sve odluke mogu pravovaljano donijeti. 

Minutom šutnje održana je počast preminuloj djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela. 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 6 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“ prihvaćen je dnevni red iz 

saziva. 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća održane 30.03.2022. godine – u prilogu 

2. Aktualnih pola sata – pitanja i prijedlozi 

3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Nova Bukovica za razdoblje od 

01.01.2021. do 31.12.2021. godine – u prilogu 

4. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Nova Bukovica u 2021. godini – u prilogu 

5. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Nova Bukovica u 2021. godini – u prilogu 

6. Usvajanje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. godinu – u prilogu 

7. Usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Općine Nova Bukovica – u 

prilogu 

8. Usvajanje Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima – u prilogu 

9. Usvajanje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Nova Bukovica – s 

obrazloženjem u prilogu 

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ODRŽANE 

30.03.2022. GODINE 

Rasprave nije bilo. 

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

slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 
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 - Usvaja se zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća održane 30.03.2022. godine. 

 

 

TOČKA 2. AKTUALNIH POLA SATA – PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

Darko Meter – ukazuje na zapuštenu okućnicu gosp. Dujaka iz Donje Bukovice te pita kakve su mjere 

poduzete da se to pokosi s obzirom da se nalazi na centru Nove Bukovice i narušava izgled trga.  

Tomislav Bračun – odgovara da je gosp. Dujak obaviješten i upozoren od strane komunalnog redara, 

te da je gosp. Dujak rekao kako ima ugovoreno čišćenje te da će se to riješiti kroz par dana. Planirala 

se je kupnja navedene nekretnine, ali nismo se uspjeli dogovoriti oko cijene.  

Jelena Đuričić – kaže kako bi se vlasnici tako zapuštenih nekretnina trebali novčano kazniti. 

Tomislav Dereš – kaže kako je do nekih nekretnina, odnosno do njihovih vlasnika, jako teško doći te 

ukoliko netko ima podatke i adresu od vlasnika čije su nekretnine zapuštene da mu se obrati. Ukoliko 

gosp. Dujak ne bude očistio svoju nekretninu uručiti će mu se kazna. 

Irena Stipanović – ukazuje na veliku površinu koju djelatnici vlastitog pogona moraju održavati, te da 

vlastiti pogon nema mogućnost naplaćivati svoje usluge, oni rade isključivo za održavanje javne 

komunalne infrastrukture. 

Franjo Kraljik – apelira da se zbog prometne nesreće na raskrižju u Miljevcima poduzmu dodatne 

mjere kako više ne bi došlo do nesreće. 

Tomislav Bračun – odgovara kako je u kontaktu sa ravnateljem ŽUC-a gosp. Perkecom, te da će se 

postaviti vibrirajuće trake na oba traka ceste. Također, raspravljali smo i novom autobusnom stajalištu. 

Franjo Kraljik – predlaže da se na centru Miljevaca, na površini koja je općinsko vlasništvo napravi 

autobusno stajalište za oba smjera. 

Vinka Bokorni – predlaže da se na ulazu u Vinogradsku ulicu postavi ogledalo zbog nepreglednosti, za 

lakši ulazak u ulicu, te da se u Vinogradskoj ulici kraj dječjeg igrališta uklone stabla koja predstavljaju 

opasnost za djecu. Ukazuje na problem ceste i mostova koji su oštećeni od teretnih vozila zbog 

gradnje vrtića. 

Irena Stipanović – odgovara da će izvođač radova popraviti sve što bude oštećeno tijekom gradnje 

vrtića. 

 

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

TOČKA 3. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE 

NOVA BUKOVICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE 

 

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 : 

-Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Nova Bukovica za razdoblje 

od 01.01.2021. do 31.12.2021. 

TOČKA 4. USVAJANJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 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 : 

-Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Nova Bukovica u 2021. godini 

TOČKA 5. USVAJANJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I 

UREĐAJA 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 

 Z a k l j u č a k : 

-Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Nova Bukovica u 2021. godini 

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

BUKOVICA ZA 2022. 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 II. Izmjene i dopune proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. godinu 

 

TOČKA 7. USVAJANJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU VLASTITOG 

POGONA OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

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 : 

-Usvaja se Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju vlastitog pogona Općine Nova Bukovica 

 

TOČKA 8. USVAJANJE ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNIM 

DJELATNOSTIMA 

 

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 : 



4 
 

-Usvaja se Odluka o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima 

 

TOČKA 9. USVAJANJE ETIČKOG KODEKSA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U 

OPĆINI NOVA BUKOVICA 

 

Irena Stipanović – objašnjava po već 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 : 

-Usvaja se Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Nova Bukovica. 

 

 

Nakon što su iscrpljene sve točke sa dnevnog reda, sjednica je završila s radom u 17,40 sati. 

 

ZAPISNIČAR                       PREDSJEDNIK  

       OPĆINSKOG VIJEĆA 

           Maja Kiš, struč.spec.oec.                                                  

                      Franjo Kraljik 


