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ZAPISNIK 

sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održane 29. studenog 2022. godine (utorak) 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 (napustio sjednicu u 18,00 sati), Robert Četa, Dalibor Puš, Anica Milosavljević, 

Darko Meter, Jelena Đuričić  

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

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 14. 

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 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“ prihvaćen je dnevni red iz saziva. 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održane 30.09.2022. 

godine – u prilogu 

2. Aktualnih pola sata  

3. Usvajanje Odluke za otpis nenaplativih potraživanja za pravne i fizičke osobe – Odluka u prilogu, ostali  

materijali dostavljeni na prošloj sjednici 

4. Usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara za 2021. godinu – u prilogu 

5. Usvajanje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade – u prilogu 

6. Usvajanje Odluke o općinskim porezima – u prilogu 

7. Usvajanje Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica – u prilogu 

8. Usvajanje Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nova Bukovica za 

razdoblje od 2023. do 2029.godine – Odluka u prilogu, Strategija na CD-u 

9. Usvajanje godišnjeg Plana upravljanja imovinom Općine Nova Bukovica za 2023.g. - Odluka u prilogu, 

Plan na CD-u 

10. Usvajanje Odluke o pristupanju novog člana i povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva 

ELKOMNET d.o.o. – u prilogu 

11. Izvješće o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i 

raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na 

području VPŽ u 2017. i 2018. – Dopis u prilogu, Konačno izvješće na CD-u 

 

Pitanja i prijedlozi. 

 

TOČKA 1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održane 

30.09.2022. godine 

Rasprave nije bilo. 

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

 Z a k l j u č a k : 

 - Usvaja se zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održane 30.09.2022. 

godine. 

 

TOČKA 2. Aktualnih pola sata – pitanja i prijedlozi 

Nema rasprave. 
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TOČKA 3. Usvajanje Odluke za otpis nenaplativih potraživanja za pravne i fizičke osobe 

 

Franjo Kraljik – smatra da bi se o ovoj Odluci trebalo odlučivati kada budu svi vijećnici prisutni. 

Irena Stipanović – objašnjava da su to nenaplativa potraživanja. 

Jelena Đuričić – smatra da nema svrhe to ne otpisati s obzirom da su to zastarjela potraživanja. 

Tomislav Bračun – rokovi za naplatu su prošli. 

Daljnje 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 Odluka za otpis nenaplativih potraživanja za pravne i fizičke osobe. 

 

TOČKA 4. Usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara za 2021. godinu 

 

Rasprave nije bilo. 

 

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

 Z a k l j u č a k : 

-Usvaja se Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara za 2021. godinu. 

TOČKA 5. Usvajanje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade  

 

Tomislav Bračun – ovom Odlukom vrijednost boda smanjuje se za 20%. S obzirom da je Geodetski zavod 

Rijeka izvršio mjerenja kućanstva po općini, s ovom mjerom olakšati ćemo kućanstvima eventualno povećanje 

iznosa komunalne naknade, a obzirom da je većina nekretnina veća nego u podacima koje općina ima. 

Irena Stipanović – dodatno objašnjava po prijedlogu Odluke 

Dalibor Puš – traži dodatno objašnjenje ove Odluke i Izmjene Odluke o komunalnoj naknadi koja se nalazi na 

savjetovanju, pita što se odnosi na proizvodne objekte, na što će sve morati plaćati komunalnu naknadu s 

obzirom da mu je Geodetski zavod Rijeka izvršio mjerenje i ruševne šupe. 

Irena Stipanović – objašnjava da se sa smanjenjem vrijednosti boda komunalne naknade automatski smanjuje i 

cijena po kvadratu nekretnine, a Izmjena Odluke o komunalnoj naknadi je na savjetovanju pa svatko od vas 

može dati prigovor ili prijedlog za tu Odluku. Vrijednost boda komunalne naknade isti je za sve, koeficijent je 

drugačiji. 

Darko Meter – ukazuje na to da je do sada plaćao samo za stambeni prostor, dali će morati plaćati i za ostale 

dijelove kuće koji nisu stambeni, smatra da će doći do značajnog povećanja iznosa komunalne naknade. 

Irena Stipanović – ukazuje na to da sve promjene koje su nastale na nekretnini, stanovnici su dužni prijaviti 

općini u roku od 15 dana od nastalih promjena. 

Tomislav Bračun – smatra da se je samo utvrdilo činjenično stanje nekretnina i njihovih kvadratura, nije se 

selektivno išlo mjeriti, pravila vrijede za sve. 

Irena Stipanović – sve što se izmjerilo mora se još provjeriti, ne znači da sve što se mjerilo da će se sve i 

naplaćivati.  

Franjo Kraljik – pita hoće li se dobivati nova rješenja i možemo li se na njih žaliti. 

Irena Stipanović – odgovara da će se dobivati nova rješenja koja moraju biti izdana do 31.3.2023., te se na njih 

može žaliti ako se smatra da nisu u skladu sa postojećim stanjem nekretnine. 

Daljnje 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 Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade. 

TOČKA 6. Usvajanje Odluke o općinskim porezima 

 

Franjo Kraljik – ukazuje na eventualnu pogrešku kod prijedloga Odluke, sve cijene trebaju biti u eurima. 

Irena Stipanović – izvršiti će se ispravka tiskarske greške. 
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Daljnje 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 Odluka o općinskim porezima. 

 

TOČKA 7. Usvajanje Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica 

 

Tomislav Bračun – objašnjava da je do sada Pravilnik donosio načelnik. S obzirom da je presudom Visokog 

upravnog suda dan naputak da ga općinsko vijeće mora donijeti, dali smo ga vijeću na usvajanje. 

Irena Stipanović – dodatno objašnjava prema prijedlogu Pravilnika. 

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 Pravilnik o provođenju postupku jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica. 

 

TOČKA 8. Usvajanje Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nova 

Bukovica za razdoblje od 2023. do 2029.godine 

 

Franjo Kraljik – nije mu jasno zašto mjesni odbor Brezik ima malo kvadrata za korištenje u odnosu na druge 

mjesne odbore i kada će se nastaviti sređivati dom u Breziku s obzirom da se koristi na tjednoj bazi kroz godinu. 

Tomislav Bračun – objašnjava kako je prioritet prvo srediti i dovesti u uporabu druge mjesne domove na općini, 

pa će se onda krenuti u obnovu i dogradnju postojećih. 

Daljnje rasprave nije bilo. 

 

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

 z a k l j u č a k : 

 Usvaja se Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nova 

Bukovica za razdoblje od 2023. do 2029.godine. 

TOČKA 9. Usvajanje godišnjeg Plana upravljanja imovinom Općine Nova Bukovica za 2023.g. 

 

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 godišnji Plan upravljanja imovinom Općine Nova Bukovica za 2023.g. 

TOČKA 10. Usvajanje Odluke o pristupanju novog člana i povećanju temeljnog kapitala trgovačkog 

društva ELKOMNET d.o.o. 

 

Irena Stipanović – objašnjava da Virovitičko-podravska županije ulazi u vlasništvu društva, iz Europske unije se 

dobio naputak. 

 

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

 z a k l j u č a k : 

Usvaja se Odluke o pristupanju novog člana i povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva 

ELKOMNET d.o.o. 

 

TOČKA 11. Izvješće o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti 

upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave 

na području VPŽ u 2017. i 2018. 
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Rasprave nije bilo. 

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

 z a k l j u č a k : 

Usvaja se Izvješće o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti 

upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave 

na području VPŽ u 2017. i 2018. 

 

PITANJA I PRIJEDLOZI 

Vijećnicima je dostavljen upit Gaucho-a d.o.o. za točnije tumačenje članka 13. stavka 1. točke 5. Odluke o 

komunalnoj naknadi u dijelu oslobođenja plaćanja komunalne naknade za male gospodarstvenika na području 

općine za prvu godinu u iznosu od 100%. S obzirom da u navedenoj Odluci nije definirano što znači prva 

godina, pitanje glasi: Što je ispravna definicija za prvu godinu oslobođenja, uvijek 12 mjeseci (bez obzira na 

datum stvaranja obveze) ili se za prvu godinu gleda kalendarski, te je ovisna od datuma stvaranja obveze i može 

biti kraća i od mjesec dana? Također, isto pitanje definicije godine za drugu i treću godinu smanjenja komunalne 

naknade od 50%. 

Predsjednik vijeća čita očitovanje pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela i presudu Ustavnog suda iz priloga 

očitovanja. 

Irena Stipanović – podsjeća na stav izražen u dostavljenoj presudi Ustavnog suda slijedom kojeg općinsko vijeće 

ne može dati vjerodostojno tumačenje, ali može dati odgovor na upit i iznijeti mišljenje. 

Dalibor Puš – konkretno pita je li riječ o kalendarskoj godini ili godinu dana od otvaranja nekog subjekta, daje 

konkretan primjer te pita trebamo li u proračunu predvidjeti sredstva iz kojih će se namiriti oslobođenje. 

Irena Stipanović – odgovara da je u predmetnom članku riječ o kalendarskoj (tekućoj) godini kao prvoj godini u 

kojoj je i za koju je utvrđena komunalna naknada, a ne o godini (12. mjeseci) od dana otvaranja nekog subjekta, 

jer se komunalna naknada sukladno zakonskim odredbama utvrđuje u određenoj tekućoj, kalendarskoj godini te 

je to prva godina u kojoj je razrezana komunalna naknada, a i proračun općine je vezan uz tekuću, kalendarsku 

godinu. Naime, ukoliko je korisniku, koji do tada nije bio obveznik, utvrđena obveza od 1.6. do 31.12.2022. 

Rješenjem se utvrđuje iznos za cijelu 2022.g. i iznos za utvrđeni„razmjerni“ dio te prve godine razrezane 

komunalne naknade, a obzirom na vrijeme od nastanka obveze do 31.12.2022. i to je prva godina za koju je 

razrezan iznos komunalne naknade i za taj iznos oslobodimo za 100%, a za 2023. i 2024. za 50% godišnjeg 

iznosa. Ukoliko dođe do velikih promjena u proračunu i programu građenja i održavanja, što se tiče sredstava iz 

kojih će se „namiriti“ oslobođenje, radit će se  rebalans proračuna i izmjene programa, kao do sada. Naravno, 

odluka se može i mijenjati te izmjenama utvrditi da se više ne oslobađa za prvu godinu rješenjem utvrđene 

(razrezane) komunalne naknade u iznosu od 100%, već drugačiji uvjeti oslobađanja.  

Tomislav Bračun – ukazuje na to da se u važećoj Odluci o komunalnoj naknadi nigdje ne navodi niti kalendarski 

niti godišnje, stoga se Odluka može tumačiti na više načina. Čita važeću Odluku o komunalnoj naknadi. Ovo je 

jedan od razloga zašto radimo Izmjenu Odluke o komunalnoj naknadi, koja je trenutno na savjetovanju. 

Jadranka Juršik – dodatno objašnjava da se komunalna naknada utvrđuje na godišnjoj razini i da je riječ o 

kalendarskoj godini. 

Franjo Kraljik – ukratko sve objašnjava, čita pitanje, daje primjer. Ukazuje na to da se u proračunu moraju 

predvidjeti za sredstva, ovdje se ne radi o velikim iznosima. 

Dalibor Puš – logično je da se radi o 12 mjeseci od nastanka obveze tj. dobivanja rješenja, a ne o kalendarskoj 

godini. 

Robert Četa – u važećoj Odluci o komunalnoj naknadi radi se o kalendarskoj godini, te je ovisna od datuma 

stvaranja obveze i može biti i kraća i od mjesec dana, a dajem prijedlog da i izmjenama Odluke o komunalnoj 

naknadi vrijedi 12 mjeseci (bez obzira na datum stvaranja obveze). 

Manuel Mandić se izjasnio da se u predmetnom članku radi o kalendarskoj (tekućoj) godini, nakon čega je uz 

ispriku napustio sjednicu.   

Tomislav Bračun – daje prijedlog vijećnicima neka se izjasne većinom glasova tko je za kalendarsku godinu, a 

tko je za 12 mjeseci od zaduženja. 

Franjo Kraljik, Robert Četa i Darko Meter su se izjasnili da se u predmetnom članku radi o kalendarskoj 

(tekućoj) godini, a Dalibor Puš, Jelena Đuričić i Anica Milosavljević da se radi o 12 mjeseci kalendarskih. 

 

Sjednica je završila s radom u 18,35 sati. 

ZAPISNIČAR                       PREDSJEDNIK  

       OPĆINSKOG VIJEĆA 

       Maja Kiš, struč.spec.oec.                                                  

                      Franjo Kraljik 


