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ZAPISNIK 

sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održane 30. rujna 2022. godine (petak) godine u 

prostorijama Doma kulture s početkom rada u 16,30 sati. 

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

predsjednika općinskog vijeća, Robert Četa, Dalibor Puš, Anica Milosavljević, Darko Meter, Željko Lehpamer, 

Ivana Škrnički Lukić  

ODSUTNI VIJEĆNICI: Jelena Đuričić (opravdano), Vinka Bokorni (došla u 16,47 sati tijekom 5. točke 

dnevnog reda) 

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

viši referent, Tomislav Dereš – komunalni redar, Maja Kiš – viši stručni suradnik 

ZAPISNIČAR: Maja Kiš – viši stručni suradnik 

Predsjedavajući na sjednici, predsjednik Općinskog vijeća Franjo Kraljik, pozdravlja nazočne, otvara 13. 

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 te pita nazočne vijećnike da li netko ima kakav prijedlog za dopunu .  

Budući da na predloženi dnevni red nije bilo nikakvih prijedloga niti dopuna, nakon provedenog 

glasanja po prisutnima, sa 7 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“  prihvaćen je dnevni red iz saziva. 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održane 26.07.2022. 

godine – u prilogu 

2. Aktualnih pola sata  

3. Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022.g. – u prilogu 

4. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi – u prilogu 

5. Usvajanje Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske – prilog Odluke dostupan na mrežnoj stranici Općine u rubrici „Poljoprivredno zemljište“ 

6. Rješenje o razrješenju i izboru člana općinskog Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

Općine Nova Bukovica – u prilogu 

7. Usvajanje Izvješća Plana upravljanja imovinom za 2021.g. – u prilogu 

8. Usvajanje Odluke za otpis nenaplativih potraživanja za pravne osobe (u prilogu): 

a. Šifra korisnika 3657 – M&S trg. obrt 

b. Šifra korisnika 3628 – PZ Jelinac 

c. Šifra korisnika 3627 - Čađavčanka 

d. Šifra korisnika 3626 – Stočarstvo-ratarstvo d.o.o. 

e. Šifra korisnika 3625 – PZ Nova Bukovica 

f. Šifra korisnika 3610 – Biljemerkant Osijek  

g. Šifra korisnika 3572 – Opeco d.o.o. 

h. Šifra korisnika 3570 – Slatinka d.d. 

i. Šifra korisnika 3528 i 78 – Maloprodaja d.d. 

j. Šifra korisnika 3524 – Boršić Višnja 

k. Šifra korisnika 3515 – Mikro-prom 

l. Šifra korisnika 3512 – Halas d.o.o. 

m. Šifra korisnika 3482 – Jelena, vl. Jelena Mijatović 

9. Usvajanje Odluke za otpis nenaplativih potraživanja za fizičke osobe – prijedlog s evidencijom dužnika 

u prilogu 

10. Pitanja i prijedlozi 

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ODRŽANE 

26.07.2022. GODINE 

Rasprave nije bilo. 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 8 glasova „za“ donesen je slijedeći 
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 Z a k l j u č a k : 

 - Usvaja se zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća održane 26.07.2022. godine. 

 

TOČKA 2. AKTUALNIH POLA SATA – PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

Konstatira se da je vijećniku Daliboru Pušu dostavljen odgovor na pitanje od prošle sjednice u pisanom obliku i 

izmjena tekstualnog dijela priloga prijedloga odluke o programu raspolaganja (prilog prijedloga odluke) radi 

matematičkog ispravka brojeva prema podacima iz Priloga 1, i to u tabličnom prikazu T-1 i T-2 na prvoj stranici 

te adekvatno čemu i u ostalom tekstu.    

Željko Lehpamer – ukazuje na potrebu kupnje uređaja za tonsko snimanje sjednica s obzirom da je bilo spornih 

situacija u nekim točkama dnevnog reda od prošlih sjednica pa da kasnije ne bi bilo problema, sjeća se da se 

prije snimalo na kazete. 

Tomislav Bračun – primijetio je da neka vijeća imaju tonski zapis sa sjednica, možda bi se mogao nabaviti 

diktafon. 

Tomislav Dereš- stara oprema više nije u funkciji, može se pogledati što se nudi na tržištu pa ćemo probati 

nabaviti odgovarajuću opremu. 

 

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

TOČKA 3. USVAJANJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. 

GODINU 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 6 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“ donesen je slijedeći 

 Z a k l j u č a k : 

- Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu. 

TOČKA 4. USVAJANJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI 

 

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 izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi. 

 

TOČKA 5. USVAJANJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RASPOLAGANJA 

POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 

 

Konstatira se da je Prethodna suglasnost Ministarstva poljoprivrede dostavljena na sjednici. 

Željko Lehpamer – traži da načelnik upozna vijećnike sa širom problematikom Programa. 

Tomislav Bračun – odgovara da smo u 2. mjesecu ove godine započeli sa izmjenama i dopunama Programa, 

dobila se je suglasnost Ministarstva poljoprivrede i ostalih nadležnih institucija, što je ujedno i preduvjet za 

raspisivanje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. 

Vijećnica Vinka Bokorni dolazi na sjednicu. 

Dalibor Puš – pita je li izašao Pravilnik o visini zakupnine 

Irena Stipanović – Pravilnik još nije izašao 

Željko Lehpamer – pita postoje li rokovi koje vijeće ima za raspisivanje natječaja 

Tomislav Bračun – odgovara da je rok 6 mjeseci od usvajanja Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, tj. od dobivanja Prethodne suglasnosti Ministarstva poljoprivrede. 

Irena Stipanović – objašnjava tijek donošenja i raspisivanja natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske. 

Franjo Kraljik – pita što ako limit hektara na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske bude manji od površine najveće čestice. 

Tomislav Bračun – odgovara da u tom slučaju se ta čestica ne raspisuje u tom natječaju nego u drugom tj. novom 

natječaju. 
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Željko Lehpamer – ukazuje na to da je mišljenja da limit hektara na natječaju treba biti površine koliko i najveća 

čestica. 

 

Daljnje 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 i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske. 

TOČKA 6. RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA OPĆINSKOG POVJERENSTVA ZA 

PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA 

 

Anica Milosavljević – objašnjava da se je Franjo Ivić izjasnio kako više ne želi biti član Povjerenstva te je 

potrebno izabrati novoga člana. 

Vinka Bokorni – predlaže da novi član Povjerenstva bude Franjo Pokrivko 

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 Rješenje o razrješenju Franje Ivića i izboru novog člana, Franje Pokrivko, u Povjerenstvo za 

procjenu šteta od prirodnih nepogoda. 

TOČKA 7. USVAJANJE IZVJEŠĆA PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM 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 : 

 Usvaja se Izvješće Plana upravljanja imovinom za 2021. godinu. 

TOČKA 8. USVAJANJE ODLUKE ZA OTPIS NENAPLATIVNIH POTRAŽIVANJA ZA PRAVNE 

OSOBE 

 

Irena Stipanović – objašnjava kako je točka već bila na dnevnom redu sjednice vijeća u prošlim sjednicama, ali 

obveza nam je to staviti na dnevni red. 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 4 glasova „za“, 4 glasova „suzdržan“  i 1 glas „protiv“ 

donesen je slijedeći 

 z a k l j u č a k : 

 Ne usvaja se Odluka za otpis nenaplativih potraživanja za pravne osobe. 

TOČKA 9. USVAJANJE ODLUKE ZA OTPIS NENAPLATIVNIH POTRAŽIVANJA ZA FIZIČKE 

OSOBE 

 

Irena Stipanović – objašnjava kako je točka već bila na dnevnom redu sjednice vijeća u prošlim sjednicama, ali 

obveza nam je to staviti na dnevni red. To su zakonski nenaplativa potraživanja, svi obveznici i nasljednici, u 

slučaju da je netko preminuo, su dobili obavijesti. 

Franjo Kraljik – pita je li se pokušalo razgovarati s tim ljudima i ukazati im da njihovo dugovanje. 

Darko Meter – pita za koje je razdoblje taj dug za komunalnu naknadu. 

Željko Lehpamer – ukazuje na to kako se je trebalo ovršiti te obveznike dok se je moglo, odnosno dok nije 

nastupila zastara. 
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Dalibor Puš – govori kako očito netko nije radio posao koji je trebao, zato i je došlo do ovolikog duga, nije mu 

jasno i dalje kako je došlo do ovolikog duga i zašto se opomene nisu slale na vrijeme. 

Tomislav Bračun – objašnjava kako se trenutno radi revizija svega što se tiče komunalija. Ovaj dug je 

nenaplativ, u zastari je, nema smisla ovo odugovlačiti, a ovakve stvari se više ne smiju ponoviti. 

Jadranka Juršik – govori kako su svi obveznici obaviješteni, dug je star više od 20 godina, ima obveznika koji su 

platili sve po opomeni, ima onih koji su tražili otplatu na rate i ima onih koji su tražili zastaru 

Irena Stipanović – ne smijemo slati ovrhu za onaj dug koji je u zastari 

Ivana Škrnički Lukić – ukazuje na to da obavijesti o dugu nisu poslane svim fizičkim osobama s popisa koji su 

dobili u prilogu, i da ako se neće otpisati potraživanje za pravne osobe ne bi se trebalo otpisati ni fizičkim 

osobama. 

Tomislav Bračun – objašnjava da su to stvari koje su se otezale 25 godina. Revizija je naložila da se dug pokuša 

riješiti i obveza  Jedinstvenog upravnog odjela je da stavi to na sjednicu vijeća. 

 

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

Nakon provedenog glasovanja po prisutnima, sa 3 glasova „za“, 1 glas „suzdržan“  i 5 glasova „protiv“ 

donesen je slijedeći 

 z a k l j u č a k : 

 Ne usvaja se Odluka za otpis nenaplativih potraživanja za fizičke osobe. 

TOČKA 10. PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

Ivana Škrnički Lukić – pita čija se drva čuvaju u dvorištu općine. 

Tomislav Bračun – odgovara da su drva od susjeda s obzirom da on nema mjesto gdje može smjestiti ta drva dok 

ih ne izreže, ne vidi razlog zašto bi nekome smetala ta drva, općini se ne radi nikakva šteta, općina i inače uvijek 

pomogne svojim mještanima kada nešto treba, pa tako i ovo. 

Daljnje rasprave nije bilo. 

Nakon što su iscrpljene sve točke sa dnevnog reda, sjednica je završila s radom u 17,26 sati. 

 

ZAPISNIČAR                       PREDSJEDNIK  

       OPĆINSKOG VIJEĆA 

       Maja Kiš, struč.spec.oec.                                                  

                      Franjo Kraljik 


