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ZAPISNIK 

sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održane 26. srpnja 2022. godine (utorak) 

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  

ODSUTNI VIJEĆNICI: Željko Lehpamer, Ivana Škrnički Lukić 

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

ZAPISNIČAR: Jadranka Juršik – viši referent 

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

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

sjednici od 10 (deset) vijećnika nazočno 8 (osam) te da se sve odluke mogu pravovaljano donijeti. 

Zatim predlaže dnevni red iz saziva uz dopunu točka 6. Odluka o imenovanju povjerenstva za 

uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

Nova Bukovica, te pita nazočne vijećnike da li netko ima još kakav prijedlog .  

Budući da na predloženi dnevni red nije bilo nikakvih daljnjih prijedloga  nakon provedenog 

glasanja po prisutnima, sa 8 glasova „za“  prihvaćen je dnevni red iz saziva zajedno sa predloženom 

dopunom. 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održane 

27.05.2022. godine – u prilogu 

2. Aktualnih pola sata – pitanja i prijedlozi 

3. Usvajanje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Nova Bukovica u 2022.g. – u prilogu 

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

prilogu 

5. Usvajanje III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Nova Bukovica za 2022.g. – u prilogu 

6. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova Bukovica 

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ODRŽANE 

27.05.2022. GODINE 

Rasprave nije bilo. 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 8 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

 - Usvaja se zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća održane 27.05.2022. godine. 

 

TOČKA 2. AKTUALNIH POLA SATA – PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

Darko Meter – ukazuje na potrebu kupnje kolica kojima bi se vozili vijenci na sahranama  

Tomislav Bračun – odgovara da treba vidjeti tko to proizvodi  ili da se kupi materijal pa da netko 

napravi, a trebali bi obnoviti i kolica za prijevoz lijesa i tkanine na odru. 

Vinka Bokorni – kaže da su mještani nezadovoljni stanjem spomenika na groblju nakon košnje i da se 

pogotovo po ovoj vrućini sva trava osuši i zalijepi na spomenik 
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Tomislav Dereš- zna da je to vječni problem, ali problem je što radnici ne mogu paziti kad s trimerom 

kose jer trava leti na sve strane, a nemamo dovoljno djelatnika da bi išli i čistili za njima pošto smo 

ove godine imali pravo samo na 2 radnika. 

Franjo Kraljik – kad smo imali više radnika na javnim radovima žene su to odmah pomele  

Vinka Bokorni – zanima je koji je rok izgradnje dječjeg vrtića i koje skupine će biti 

Tomislav Bračun – odgovara kako je rok za izgradnju 9 mjesec 2023. godine. Vrtić je projektiran za 

54 djece, 2 vrtićke i jaslička skupina 

Robert Četa – Zanima ga kad će se zatrpati ruka koja je nastala na stazi u Zagrebačkoj ispred kuće 

Stjepana Dereša 

Tomislav Bračun – odgovara da je rupa ograđena trakom, a prošli tjedan i zatrpana šljunkom. Kad 

budemo imali nekakvih radova to ćemo i asfaltirati zajedno sa još nekim mjestima gdje je rezan asfalt. 

Nadalje upoznaje nazočne da smo dobili sredstva za izradu projektne dokumentacije za stazu između 

Nove Bukovice i Miljevaca. Problem je što bi trebali ŽUC-u plaćati pravo služnosti u iznosu  40 kn/m2 

što bi bio veliki godišnji trošak. Jučer sam bio u ŽUC-u da vidimo na koji bi se način to moglo riješiti. 

Načelnik Čačinaca je rekao da će i o n razgovarati sa Županom da se da prijedlog za izmjenu Zakona. 

Darko Meter -  zanima ga kad  će se raditi staza u Vukovarskoj ulici 

Tomislav Bračun – odgovara da je bila staza u planu nakon izgradnje kanalizacije, ali tako ćemo 

morati dugo čekati. Radovi na kanalizaciji ove godine ne idu, za slijedeću bi trebale biti u planu, ali 

prvo treba napraviti pročistač, a Komrad još ne zna hoće li praviti na ulazu u Brezik ili će se spajati na 

slatinski. 

Dalibor Puš- Vidio je da je izašao članak u Glasu Slavonije da je općina dala na uvid program 

raspolaganja  u kojem se vidi da je dio raspolaganja Izvansudska nagodba. Zanima ga tko je to dobio, 

kako i koje površine i koji oni imaju status kod novog natječaja 

Tomislav Bračun – to je dobiveno na temelju izvansudske nagodbe sa odvjetništvom. 

Dalibor Puš- kaže da nije zadovoljan jer nije dobio odgovor na svoje pitanje i traži da mu se dostavi 

pisani odgovor tko je sklopio nagodbu, koje su to površine i koji oni imaju status kod novog natječaja 

 

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

TOČKA 3. USVAJANJE ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE NOVA 

BUKOVICA U 2022. GODINI 

 

Tomislav Bračun- pojašnjava tko bi dobio javna priznanja i na pitanje Vinke Bokorni da li se neće 

dodjeljivati i plakete kaže da drugih prijedloga osim ovih nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 8 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

-Donosi se Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Nova Bukovica u 2022 godini. 

TOČKA 4. USVAJANJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOSU PRAVA 

VLASNIŠTVA NA NEKRETNINAMA 

 

Tomislav Bračun i Jadranka Juršik pojašnjavaju da se radi o kanalu koji je upisan na Općinu Nova 

Bukovica, a teritorijalno se nalazi na području Općine Mikleuš. 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 8 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 
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TOČKA 5. USVAJANJE III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE NOVA 

BUKOVICA ZA 2022. GODINU 

 

Tomislav Bračun  upoznaje vijećnike da smo napravili izmjeru prostora za utvrđivanje komunalne 

naknade u naselju Miljevci gdje smo uvidjeli da ima dosta neusklađenosti sa zaduženim i stvarnim 

kvadratima. Tako da smo uz nove uplatnice za komunalnu naknadu poslali obavijesti da će se izmjera 

vršiti i u ostalim mjestima Općine. To se radi kako bi se utvrdila stvarna površina objekata koji nisu 

zaduženi uopće  ili se površina ne podudara sa stvarnim stanjem. 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 8 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 z a k l j u č a k : 

-Usvajaju se III. izmjene i dopune Proračuna općine Nova Bukovica za 2022. godinu 

TOČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UVOĐENJE U 

POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 

NA PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
Tomislav Bračun – upoznaje nazočne da smo imali upit iz Ministarstva poljoprivrede jesmo li 

imenovali navedeno povjerenstvo jer je Marin Špoljar kupio od Republike Hrvatske poljoprivredno 

zemljište i mi bi ga trebali uvesti u posjed. 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 8 glasova „za“ donesen je slijedeći 

 z a k l j u č a k : 

Donosi se Odluka o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Nova Bukovica 

Franjo Kraljik -  ima prijedlog po pitanju konstantnog nedolaska na sjednice vijeća. Predlaže da se 

izmjeni način plaćanja tj. da se plaća po dolasku na sjednice. Moli načelnika da Izradimo prijedlog za 

slijedeću sjednicu pa da se o njemu raspravlja. 

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

 

ZAPISNIČAR                       PREDSJEDNIK  

       OPĆINSKOG VIJEĆA 

      Jadranka Juršik.oec.                                                  

                      Franjo Kraljik 


