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89.
Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08) i
članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj
9/09), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 3. sjednici održanoj 17. rujna 2009. godine,
donosi
ODLUKU
o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja Proračuna Općine Nova Bukovica
za razdoblje siječanj - lipanj 2009. godine
Članak 1.
Usvaja se Polugodišnji izvještaj Proračuna Općine Nova Bukovica za razdoblje od
01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine.
Članak 2.
Polugodišnji izvještaj Općine Nova Bukovica sadrži podatke navedene u Izvještaju o
prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2009.
godine navedenim u Obrascu PR-RAS i sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su za razdoblje od 01. siječnja do 30.
lipnja 2009. godine kako sijedi:
UKUPNO PRIHODI ……………………………………………

944.171,00

A) PRIHODI POSLOVANJA ……………………………………..
Prihodi od poreza ………………………………………………...
Pomoći od inozemstva (darovnice) i od subjekata
unutar opće države………………………………………………..
Prihodi od imovine……………………………………………….
Prihodi od administrativnih pristojbi i po
posebnim propisima……………………………………................

942.621,00
292.247,00

B) PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE …...
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine……………..

1.550,00
1.550,00

UKUPNO RASHODI …………………………………………..

1.290.348,00

141.480,00
286.832,00
222.062,00
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A) RASHODI POSLOVANJA …….………………………………….. 1.197.860,00
Rashodi za zaposlene …………………………………………….
178.132,00
Materijalni rashodi ……………………………………………….
779.452,00
Financijski rashodi ……………………………………………….
87.762,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade………………………………………
70.569,00
Ostali rashodi…………………………………………………….
81.945,00
B) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE……
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine…………….

92.488,00
92.488,00

MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA ………………….

346.177,00

Članak 4.
U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine, Općina Nova Bukovica nije
izdavala jamstva, niti se je dodatno zaduživala.
Članak 5.
Ovaj Polugodišnji izvještaj objavit će se u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA

KLASA: 400-06/09-01/06
URBROJ: 2189/09-01-09-1
Nova Bukovica, 17. rujna 2009.

PREDSJEDNIK
Tomo Jambrešić v.r.
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90.
Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj
26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. i 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 31. Statuta Općine
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 9/09), Općinsko vijeće Općine
Nova Bukovica na 3. sjednici održanoj 17. rujna 2009. godine, donijelo je

O D L U K U
o komunalnoj naknadi na području Općine Nova Bukovica

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje komunalne naknade na području
Općine Nova Bukovica, a naročito:
- naselja u Općini Nova Bukovica u kojima se naplaćuje komunalna naknada,
- područja zona i koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone,
- koeficijenti namjene (Kn) za stambene, poslovne i druge prostore na koje se plaća
komunalna naknada,
- rokovi plaćanja komunalne naknade,
- nekretnine važne za Općinu Nova Bukovica koje se u potpunosti oslobađaju od
plaćanja komunalne naknade,
- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti
oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,
- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj privremenog , potpunog ili
djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade,
- namjena sredstava komunalne naknade,
- obveznici plaćanja komunalne naknade,
- postupak i način obračuna utvrđivanja visine komunalne naknade,
- prijelazne i završne odredbe.
II. NASELJA U KOJIMA SE NAPLAĆUJE KOMUNALNA NAKNADA
Članak 2.
Naselja u općini Nova Bukovica u kojima se naplaćuje komunalna naknada su: Nova
Bukovica, Brezik, Miljevci, Bukovački Antunovac, Dobrović, Bjelkovac, Gornje Viljevo i
Donja Bukovica.
III. PODRUČJA ZONA I KOEFICIJENTI (Kz) ZA POJEDINE ZONE
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Članak 3.
U Općini Nova Bukovica utvrđuju se zone za plaćanje komunalne naknade, kako
slijedi:
- 1. (prva) zona obuhvaća naselje Nova Bukovica obuhvaćeno ulicama: Trg dr.
Franje Tuđmana, Vukovarska ulica do kućnog broja 54 s parne strane, Ulica Zrinskih
Frankopana (do kućnog broja 46 sa parne strane i do broja 51 s neparne strane), Zagrebačka
ulica, Ulica Matije Gupca, Vinogradska ulica (bez odvojka-Vinska cesta i Jelinca),
Kolodvorska ulica, Ulica Tomislava Mikića, Ulica Božidara Ivoša, Ulica Vitodraga Maračića
i Ulica Josipa bana Jelačića.
- 2. (druga) zona obuhvaća naselja Brezik, Miljevci (bez Hercegovače), Bukovački
Antunovac, Nova Bukovica-Vukovarska s parne strane od kućnog broja 56.

- 3. (treća) zona obuhvaća naselja: Dobrović, Donja Bukovica, Bjelkovac i Nova
Bukovica (Vinogradska ulica – odvojak Vinska cesta).
- 4. (četvrta) zona obuhvaća naselja: Gornje Viljevo, Nova Bukovica (Ulica
Zrinskih Frankopana (od kućnog broja 48 s parne strane i od broja 53 s neparne strane),
Vinogradska ulica (Jelinac), Ulica Stara crkva i Topolak, Miljavci (Hercegovača).
Članak 4.
Utvrđuju se koeficijenti zona (Kz) kako slijedi:
- za prvu zonu ………………………………………………………
- za drugu zonu ……………………………………………………..
- za treću zonu ………………………………………………………
- za četvrtu zonu …………………………………………………….

1,00
0,80
0,60
0,50

IV. KOEFICIJENTI NAMJENE (Kn) ZA STAMBENE, POSLOVNE
I DRUGE PROSTORE NA KOJE SE PLAĆA KUMUNALNA NAKNADA
Članak 5.
Koeficijenti namjene za stambene prostore, prostore koje koriste neprofitne
organizacije, garažne prostore, neizgrađeno građevinsko zemljište, poslovne prostore
proizvodnih djelatnosti i poslovne prostore uslužnih, trgovačkih i drugih djelatnosti utvrđuju
se:
REDNI
BROJ

1.
2.

VRSTA PROSTORA

KOEFICIJENT
NAMJENE

Stambeni prostori, prostori koje koriste neprofitne
organizacije i garažni prostori ……………………………….........
Poslovni prostor koji se koristi za obavljanje ugostiteljske,

1,00
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trgovinske, bankarske, turističke, odvjetničkih djelatnosti,
osiguravajuća društva, zanatske radnje (video-klubovi, zlatari
cvjećarnice, slastičarnice, zdravljaci, pizzerije, kafići, uključujući
i skladišni prostor) …………………………………………………
Poslovne prostorije proizvodnih i uslužnih organizacija
(tvorničke hale, skladišta, garaže, kancelarijski prostor i pomoćni
prostor, objekti male privrede, otvorena skladišta, parkirališta i
manipulativni prostor, te prilazni putovi proizvodnih i uslužnih
organizacija) ………………………………………………………
Za građevno zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne
djelatnosti utvrđuje se koeficijent namjene u iznosu od 10%
pripadajućeg koeficijenta namjene koji je određen za poslovne
prostore u točkama 2. i 3. ovog članka.
Neizgrađeno građevno zemljište ………………………………….
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2,00

1,50

0,05

Članak 6.
Za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne
djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj
godini, koeficijent namjene iz točke 2. i 3. članka 5. ove Odluke umanjuje se za 50%, ali ne
može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor odnosno neizgrađeno građevno
zemljište.
V. ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 7.
Komunalnu naknadu obveznici plaćaju u mjesečnom iznosu do dvadesetog dana u
mjesecu za tekući mjesec.
Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica dužan je po pravomoćnim
rješenjima o razrezu i naplati komunalne naknade izraditi i dostaviti uplatnice za obveznike
komunalne naknade – fizičke osobe (za stambene prostore, garažne prostore i neizgrađeno
građevno zemljište), a za pravne osobe mjesečne račune.
Uplatnice se mogu dostavljati i tromjesečno ili iznimno i polugodišnje, s tim da se za
svaki mjesec izradi posebna sa rokom plaćanja za pojedini mjesec.
U slučaju da obveznik plaćanja komunalne naknade po pravomoćnom rješenju zbog
eventualne manjkavosti u dostavi ne dobije uplatnicu, isto ga ne oslobađa od plaćanja
komunalne naknade po izdanom rješenju.
Do donošenja rješenje o utvrđivanju visine komunalne naknade po ovoj Odluci,
obveznici plaćaju komunalnu naknadu utvrđenu ranijim rješenjem, s tim da se plaćeni iznos
zaračunava u iznos ukupne obveze komunalne naknade za tekuću godinu, a eventualne razlike
o obračunu po novom rješenju uskladi će se naknadno.
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VI. NEKRETNINE VAŽNE ZA OPĆINU NOVA BUKOVICA KOJE SE U
POTPUNOSTI OSLOBAĐAJU OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 8.
Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se u potpunosti nekretnine koje
koriste:
1. Općina Nova Bukovica i Virovitičko-podravska županija u svim slučajevima u
kojima bi kao vlasnici ili korisnici zgrada i građevnog zemljišta bili neposredni obveznici
plaćanja komunalne naknade,
2. Trgovačka društva, javne ustanove i pravne osobe u isključivom vlasništvu
Općine Nova Bukovica odnosno druge pravne osobe iz oblasti javnih potreba čija se
djelatnost po Zakonu financira iz Proračuna Općine Nova Bukovica,
3. Humanitarne organizacije,
4. Političke stranke,
5. Udruge nacionalnih manjina, Udruge sindikata, udruge proizašle iz Domovinskog
rata, Udruge bivših političkih zatvorenika, Udruge za borbu protiv ovisnosti, Udruge invalida
i hendikepiranih osoba, te Udruge građana čiji se rad pretežito financira iz Proračuna Općine
Nova Bukovica,
6. Športski klubovi i njihove udruge,
7. Objekti za šport i rekreaciju ako je vlasnik ili korisnik neprofitna organizacija,
8. Poljoprivredna domaćinstva za objekte koje koriste u poljoprivrednoj proizvodnji
za osobne potrebe (plastenici, staklenici, staje, peradarnici i dr.) odnosno pod uvjetom da nisu
registrirani za proizvodnju za tržište.
9. Hrvatska vojska za djelatne potrebe obrane (vojarne, vježbališta i sl.),
10. Koje se upotrebljavaju za djelatnost javnog predškolskoga, osnovnoga
obrazovanja i muzeja kojih je osnivač RH i arhiva,
11. Koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u vlasništvu države i
županije,
12. Koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih službi,
13. Koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne
djelatnosti,
14. Za građevna zemljišta na kojima su spomen obilježja, spomen područja i
masovne grobnice.
VII. OPĆI UVJETI I RAZLOZI O MOGUĆNOSTI OSLOBAĐANJA
OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 9.
Od obveze plaćanja komunalne naknade pod uvjetom utvrđenim člankom 10. ove
Odluke mogu se osloboditi privremeno, potpuno i djelomično slijedeći obveznici:
1. Građani koji primaju stalnu mjesečnu socijalnu pomoć – pomoć za uzdržavanje
od Centra za socijalnu skrb,
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2. Građani koji ispunjavaju uvjete za povremenu socijalnu pomoć Općine Nova
Bukovica temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi,
3. Obitelji invalida Domovinskog rata sa 50% do 100% invalidnosti, te obitelji
civilnih invalida sa 70% do 100% invalidnosti,
4. Obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata,
5. Mali gospodarstvenici koji prvi puta osnivaju poduzeće ili obrtničku radnju na
području Općine Nova Bukovica, mogu se osloboditi od plaćanja komunalne naknade za prvu
godinu u iznosu od 100% a za drugu i treću godinu u iznosu od 50% razrezanog iznosa
komunalne naknade,
6. Mali gospodarstvenici koji u već postojeće objekte u svome vlasništvu ulažu
značajnija sredstva, te omoguće zapošljavanje na neodređeno vrijeme najmanje 10% od
dosadašnjih zaposlenika, mogu se osloboditi od plaćanja komunalne naknade za prvu godinu
u visini od 100%, a za drugu i treću godinu 50% od razrezanog iznosa komunalne naknade,
pod uvjetom da imaju stalno prebivalište na području Općine Nova Bukovica najmanje pet
godina,
7. Mali gospodarstvenici koji novim ulaganjem zaposle deset i više novih
zaposlenika, mogu se osloboditi od plaćanja komunalne naknade za razdoblje do tri godine.
8. Nezaposleni razvojačeni hrvatski branitelji Domovinskog rata koji prvi puta
osnivaju poduzeće ili obrtničku radnju mogu se osloboditi od plaćanja komunalne naknade za
razdoblje do tri godine,
9. Građani koji imaju više od jedne stambene jedinice u istom naselju Općine
Nova bukovica oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za stambene jedinice u
kojima ne stanuju ili ako iste nisu iznajmili.
Malim gospodarstvenicima u smislu točke 5., 6. i 7. ovog članka podrazumijevaju se
gospodarski subjekti koji imaju u stalnom radnom odnosu do 100 zaposlenika.
Članak 10.
Obveznici plaćanja komunalne naknade koji se temeljem članka 9. ove Odluke
mogu osloboditi plaćanja komunalne naknade, podnose Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Nova Bukovica zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, kojem
prilažu odgovarajuće dokaze i to:
1. građani koji primaju stalnu mjesečnu socijalnu pomoć, korisnici pomoći
uzdržavanje – rješenje Centra za socijalnu skrb,
2. građani koji ispunjavaju uvjete za povremenu socijalnu pomoć Općine Nova
Bukovica temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi – potvrdu Socijalnog vijeća,
3. obitelji invalida Domovinskog rata – rješenje o invalidnosti,
4. obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata – rješenje Ministarstva hrvatskih
branitelja,
5. mali gospodarstvenici iz točke 5. prethodnog članka – potvrdu da su prvi put
osnovali poduzeće ili obrtničku radnju,
6. mali gospodarstvenici iz točke 6. i 7. prethodnog članka – dokaze o ulaganju
sredstava u postojeće objekte i dokaze o zapošljavanju novih zaposlenika,
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7. nezaposleni razvojačeni hrvatski branitelji Domovinskog rata – potvrdu da prvi
put osnivaju poduzeće ili obrtničku radnju, te dokaz o statusu nezaposlenog razvojačenog
branitelja.
8. Vlasnici stambenih jedinica iz točke 9. prethodnog članka, Zahtjev za
oslobađanje plaćanja komunalne naknade sa priloženom Izjavom o ne stanovanju i ne
iznajmljivanju upućuju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nova Bukovica.
Osnovanost podnesenog zahtjeva i priložene izjave utvrditi će Povjerenstvo
za utvrđivanje i provjeru poslovnog i stambenog prostora za obračun komunalne
naknade.
Članak 11.
Iznimno, Izvršno tijelo Općine Nova Bukovica može pojedinog obveznika
komunalne naknade iz oblasti gospodarstva privremeno osloboditi u cijelosti ili djelomično od
plaćanja komunalne naknade za određeno razdoblje ukoliko se radi o posebnom interesu
Općine Nova Bukovica radi značajnih ulaganja u gospodarske djelatnosti i značajnijeg novog
zapošljavanja prema posebnim programima od općeg društvenog interesa.
VIII. IZVORI SREDSTAVA IZ KOJIH ĆE SE NAMIRITI IZNOS ZA
SLUČAJ PRIVREMENOG, POTPUNOG ILI DJELOMIČNOG
OSLOBAĐANJA OD PLAĆNJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 12.
U slučaju privremenog, potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja
komunalne naknade iz članka 9. i 10. ove Odluke, sredstva potrebna za održavanje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu, osigurat će se u proračunu Općine Nova Bukovica iz sredstava poreznih
prihoda ili Programa javnih potreba socijalne skrbi.
IX. NAMJENA SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 13.
Sredstvima komunalne naknade financirat će se potrebe obavljanja slijedećih
komunalnih djelatnosti:
1. odvodnja atmosferskih voda,
2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
3. održavanje javnih površina,
4. održavanje nerazvrstanih cesta,
5. održavanje groblja,
6. javna rasvjeta,
7. sistematska deratizacija i higijeničarska služba,
8. za sve ostale potrebe predviđene godišnjim Programom održavanja komunalne
Infrastrukture.
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Članak 14.
Mjerila i način rasporeda sredstava komunalne naknade za pojedine namjene iz
prethodnog članka, utvrđuju se Programom održavanja komunalne infrastrukture koji donosi
općinsko vijeće za svaku kalendarsku godinu.
X. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 15.
Obveznici plaćanja komunalne naknade su vlasnici odnosno korisnici:
1.
2.
3.
4.
5.

stambenog prostora,
poslovnog prostora,
garažnog prostora,
građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
neizgrađenog građevnog zemljišta.

Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz prethodnog stavka koje se nalaze
unutar građevnog područja Općine Nova Bukovica kao i za stambeni i poslovni prostor izvan
građevnog područja na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja javnih
površina, održavanja nerazvrstanih cesta i javne rasvjete i koje su opremljene najmanje
pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim
prilikama te čine sastavni dio infrastrukture Općine Nova Bukovica.
XI. POSTUPAK I NAČIN OBRAČUNA UTVRĐIVANJA VISINE
KOMUNALNE NAKNADE
Članak 16.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Nova
Bukovica na temelju odredaba ove Odluke i po postupku utvrđenom Zakonom o komunalnom
gospodarstvu.
Komunalna naknada obračunava se ovisno o lokaciji nekretnine, odnosno zoni u
kojoj se nalazi nekretnina (članak 3. ove Odluke) i vrsti nekretnine (članak 5. ove Odluke).
Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni i
garažni prostor po jedinici korisne površine, a za građevno zemljište po jedinici stvarne
površine.
Iznos komunalne naknade po m2 površine nekretnine utvrđuje se množenjem
vrijednosti obračunske jedinice – boda (B), određene u kunama po m2, sa koeficijentom zone
(Kz) i koeficijentom namjene (Kn).
Članak 17.
Vrijednost boda (B) određuje posebnom odlukom Općinsko vijeće, a ta vrijednost
jednaka je mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenoga prostora
u prvoj stambenoj i poslovnoj zoni Općine Nova Bukovica.
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Članak 18.
Na temelju ove Odluke Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica dužan je
organizirati popis i izmjeru korisne površine stambenog, poslovnog i drugog prostora na koji
se plaća komunalna naknada, odnosno izvršiti temeljitu reviziju dosadašnjih podataka i
izdati rješenja o razrezu i plaćanju komunalne naknade do 31. 12. 2009. godine.
Članak 19.
Obveznici plaćanja komunalne naknade iz članka 15. ove Odluke dužni su u roku od
15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade i bilo kakve druge promjene u
odnosu na kriterije iz ove Odluke (povećanje ili smanjenje stambenog, poslovnog ili drugog
prostora, promjena adrese stanovanja i dr.) istu činjenicu prijaviti u roku od 15 dana
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nova Bukovica radi izdavanja odgovarajućeg
rješenja.
Ukoliko pojedini obveznik komunalne naknade ne postupi sukladno prethodnom
stavku ovog članka, Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica pokrenut će prekršajni
postupak u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Članak 20.
Protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica o visini
komunalne naknade, te rješenja o privremenom, potpunom ili djelomičnom oslobađanju od
plaćanja komunalne naknade kao i rješenja o prisilnoj naplati komunalne naknade, obveznici
plaćanja komunalne naknade mogu izjaviti žalbu upravnom tijelu Virovitičko-podravske
županije u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva.
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 8/07 i 1/08).
Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine
Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 363-03/09-01/02
URBROJ: 2189/09-01-09-1
Nova Bukovica, 17. rujna 2009.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Jambrešić v.r.
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91.
Na temelju članka 31. i članka 15. točka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(Narodne novine, broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/0438/09 i 79/09) i članka
31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 9/09),
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 03. sjednici održanoj 17. rujna 2009. godine,
donijelo je
ODLUKU
o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora na području Općine Nova Bukovica
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora, te uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda i javnog natječaja za
povjeravanje tih djelatnosti na temelju pisanog ugovora na području Općine Nova Bukovica.
II.

ODREĐIVANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području
Općine Nova Bukovica su:
1. održavanje čistoće
- čišćenje javnih prometnih površina,
- pražnjenje eko-kontejnera,
- pražnjenje kontejnera,
- pražnjenje, održavanje i obnova košara za otpatke.
2. održavanje javnih površina
- održavanje i košnja parkova i javnih zelenih površina,
- oblikovanje niskog raslinja te stabala,
- jesensko grabljanje i utovar lišća.
3. održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije,
- tekuće održavanje i popravak asfaltnih površina,
- tekuće održavanje i popravak makadamskih cesta.
4. održavanje i popravak poljskih putova,
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5. zimska služba za nerazvrstane ceste,
- radovi na čišćenju snijega,
- radovi na posipavanju ceste,
- radovi na propuštanju vode s kolnika.
6. održavanje i uređenje uličnih kanala,
7. preventivna deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija.
8. održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.
III.

UVJETI I MJERILA ZA PROVEDBU POSTUPKA
Članak 3.

Postupak podnošenja ponuda za obavljanje komunalnih poslova komunalnih
djelatnosti iz članka 2. ove Odluke provodi se:
-

prikupljanjem ponuda ,
javnim natječajem.

Prikupljanjem ponuda pristupit će se kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti u
jednom proračunskom razdoblju ne prelazi vrijednost od 500.000,00 kuna bez PDV-a
U postupku prikupljanjem ponuda pozvat će se najmanje pet natjecatelja po vlastitom
odabiru da dostave ponude sukladno dokumentaciji za nabavu roba, radova i usluga male
vrijednosti.
Javnom natječaju pristupit će se kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti u
jednom proračunskom razdoblju prelazi vrijednost od 500.000,00 kuna bez PDV-a
Članak 4.
Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi izvršno tijelo.
Postupak prikupljanja ponuda ili javnog natječaja iz članka 1. ove Odluke provodi
Stručno povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda i javnog natječaja, koje imenuje
načelnik.
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.
Članak 5.
Prikupljanje ponuda provodi se pozivom za dostavu ponuda za najmanje 5 (pet)
ponuditelja.
Poziv za dostavu ponude ponuditeljima upućuju Povjerenstva iz članka 4. ove Odluke.
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Poziv za dostavu ponude mora sadržavati sve elemente koji su navedeni u članku 6.
ove Odluke, a postupak otvaranja ponuda i utvrđivanja prijedloga izbora najpovoljnije ponude
provode Povjerenstva iz članka 4. ove Odluke na način i u postupku navedenom u članku 9.
ove Odluke.
Članak 6.
Javni natječaj mora sadržavati:
-

djelatnost za koju se povjeravaju poslovi temeljem pisanog ugovora,
vrijeme na koje se sklapa ugovor,
način određivanja cijene za obavljanje poslova,
način i rok plaćanja,
vrsta i opseg poslova,
jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora,
način, mjesto i rok podnošenja ponude,
rok važenja ponude,
isprave koje su potrebne kao prilog ponude,
mjesto i vrijeme održavanja sjednice Stručnog povjerenstva za provedbu
prikupljanja ponuda i javnog natječaja,
uvjeti za odabir najpovoljnije ponude.

Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u tisku po vlastitom izboru, na
oglasnoj ploči i na web stranicama Općine Nova Bukovica.
Članak 7.
1. Ponude se podnose u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici zapečaćenoj neposredno
pisarnici ili putem pošte preporučeno ili sa naznakom „NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ –
naziv natječaja“ s naznakom prikupljanja ponuda ili javnog natječaja na koji se odnosi, s
adresom naručitelja i adresom ponuditelja, u roku od najmanje 15 dana dostave poziva iz
članka 5. ili objave Javnog natječaja iz članka 6.
2. Krajnji rok za dostavu ponuda ujedno je i rok za otvaranje ponuda.
3. Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj
ponudi za isti predmet , grupu ili dio predmeta nabave.
4. Ponuda mora biti dostavljena najkasnije do datuma i u vrijeme određeno u dokumentaciji
za prikupljanje ponuda ili javnog natječaja.
5. Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju
neotvorene.
Članak 8.
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeće isprave:
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dokaz o registraciji za obavljanje komunalnih poslova koji su predmet
prikupljanja ponuda ili javnog natječaja-izvod iz sudskog, strukovnog ili
trgovačkog registra
potvrda da nemaju dospjelih nepodmirenih obveza prema Općini Nova
Bukovica
dokaz o financijskoj stabilnosti
dokaz o solventnosti
dokaz o nekažnjavanju
potvrda porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza plaćanja poreza i
doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
reference ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet
prikupljanja ponuda ili javnog natječaja ,
druge isprave koje utvrdi nadležno Povjerenstvo.
Članak 9.

1. Stručno povjerenstvo iz članka 4. ove Odluke provest će otvaranje pristiglih ponuda na
sjednici koja će se održati u roku određenom u dokumentaciji za prikupljanje ponuda ili javni
natječaj, odnosno na određenom mjestu sukladno datumu, u određeno vrijeme, po redoslijedu
zaprimanja.
2. Otvaranju ponuda može biti nazočna ovlaštena osoba ponuditelja uz uvjet predočenja
pisanog dokaza o ovlasti.
3. O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik i
članovi povjerenstva te jedan od prisutnih ponuditelja kao ovjerovitelj zapisnika kojeg
ponuditelji zajednički odrede
4.ponuda koja ne sadrži isprave navedene u dokumentaciji za prikupljanje ponuda ili javnog
natječaja smatrati će se neprihvatljivom.
5. Na osnovu pristiglih ponuda stručno povjerenstvo iz članka 4. ove Odluke donijeti će
Zaključak o prijedlogu za odabir ponude, te isti uputiti predstavničkom tijelu Općine Nova
Bukovica, zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama koje uz njih prileže, radi
donošenja Odluke o odabiru ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova
na temelju Ugovora na vrijeme najdulje do četiri godine.
6. Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica može donijeti Odluku o odabiru i ako je prispjela
smo jedna valjana ponuda.
7. Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica može donijeti Odluku da se ne izabere ni jedna od
ponuda pristiglih u postupku prikupljanja ponuda ili javnog natječaja.
8. Temeljem donošene Odluke o odabir, Općinski načelnik sklapa Ugovor sa najpovoljnijim
ponuditeljem na rok ne duži od četiri godine.
IV.

MJERILA ZA ODREĐIVANJE PONUDA

1. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda sa najvećim bodova prema slijedećim
kriterijima
- najniža cijena
bodova 70
- reference za obavljanje komunalnih poslova
bodova 30
- popis opreme za obavljanje komunalnih poslova
- broj i struktura djelatnika
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- uvjeti plaćanja
- jamstveni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu
2. Stručno povjerenstvo za provedbu i prikupljanje ponuda ili javnog natječaja
dokumentacijom će utvrditi koje će se od referenci koristiti i broj bodova za svaki od
odabranih uvjeta.
3. Najpovoljnijoj ponudi pripada maksimalan broj bodova, a ostalim ponudama pripada
razmjeran broj bodova po pojedinom kriteriju, a određuje se kako slijedi:
a) kriterij:najniža cijena (sveukupan iznos cijena-naznačenih u troškovniku odnosno zbroj
svih cijena)
BKC= BxNC/CP
BKC – bodovi promatrane ponude po kriteriju najniže cijene
B
- max bodovi po pitanju cijene
NC - najniža cijena od svih prihvatljivih ponuda izražena u kn bez PDV-a
CP - cijena iz promatrane ponude izražena u kn bez PDV-a.
b) kriterij: promatrana referenca za obavljanje komunalnih poslova iz stavka 1. ovog članka
1. kriterij kada se traži da promatrana referenca ima najveću vrijednost:
BPK=BxPK/NPK
BPK - bodovi promatrane ponude po kriteriju promatrane reference
B - max bodovi po promatranom kriteriju-referenci
PK - vrijednost iz promatrane ponude po referenci (jamstveni rok u mjesecima, plaćanje
Plaćanje izraženo u danima, broj djelatnika, količina opreme i dr.)
NPK- najveća vrijednost promatrane reference po svim zaprimljenim prihvatljivim ponudama
(jamstveni rok u mjesecima, plaćanje izraženo u danima, broj djelatnika, količina
Opreme i dr.)
2. kriterij kada se traži da promatrana referenca ima najmanju vrijednost
BPK=BxNPK/PK
BPK – bodovi promatrane ponude po kriteriju promatrane reference
B - max bodovi po promatranom kriteriju – referenci
PK - vrijednost promatrane ponude po referenci (iznos po predujmu i dr.)
NPK- najmanja vrijednost promatrane reference po svim zaprimljenim prihvatljivim
Ponudama (iznos po predujmu i dr)
V.

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju
komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području
Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica br. 10/06 i 8/07).
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Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine
Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 363-01/09-01/21
URBROJ: 2189/09-01-09-01
Nova Bukovica, 17. rujna 2009.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Jambrešić v.r.

92.
Na temelju članka 3. i članka 11. točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(Narodne novine, broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04, 38/09 i 79/09.),
članka 3. Zakona o koncesijama (Narodne novine 125/08) i članka 31. Statuta Općine Nova
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 9709.), Općinsko vijeće Općine
Nova Bukovica na 03. sjednici održanoj 17. listopada rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije na
području Općine Nova Bukovica
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju
koncesije, te uvjeti i mjerila za provedbu objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije tih
djelatnosti na području Općine Nova Bukovica.
II.

ODREĐIVANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI
Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području
Općine Nova Bukovica su:
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1. opskrba pitkom vodom,
2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
3. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,
4. prijevoz putnika u javnom prometu,
5. skupljanje i odvoz komunalnog otpada,
6. odlaganje komunalnog otpada,
7. tržnica na malo,
8. prijevoz pokojnika
9. obavljanje dimnjačarskih poslova,
10. obavljanje poslova higijeničarske službe,

III.

UVJETI I MJERILA ZA PROVEDBU POSTUPKA
Članak 3.

Postupak podnošenja ponuda za obavljanje poslova komunalnih djelatnosti iz članka
2. ove Odluke provodi se:
-

Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje poslova komunalnih
djelatnosti
Postupak davanja koncesije započinje danom objave Obavijesti o namjeri davanja
koncesije u „Narodnim novinama“, a završava konačnošću Odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja ili konačnošću Odluke o poništenju postupka davanja koncesije.
Prikupljanje ponuda putem objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u
„Narodnim novinama“ pristupa se za sve vrijednosti radova i usluga.
Na postupke davanja koncesije za javne radove, ako je procijenjena vrijednost radova
jednaka ili manja od 500.000,00 kuna, primjenjuju se postupci Zakona o javnoj nabavi –
Nabava male vrijednosti.
Članak 4.
Odluku o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje poslova
komunalnih djelatnosti donosi izvršno tijelo Općine Nova Bukovica.
Postupak prikupljanja ponuda objavom Obavijesti o namjeri davanja koncesije iz
članka 3. ove Odluke provodi Stručno povjerenstvo za provedbu postupka dodjele koncesije,
koje imenuje izvršno tijelo Općine Nova Bukovica posebno, za svaki postupak za pojedine
komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke koje se daju koncesijom.
Stručno povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Broj 10

„Službeni glasnik“

Stranica 256

Članak 5
Javno prikupljanje ponuda provodi se na temelju javno objavljenog poziva za
prikupljanje ponuda u kojem sve zainteresirane osobe mogu podnijeti ponude sukladno
zahtjevima i uvjetima iz dokumentacije za koncesiju.
Postupak objave Obavijest o namjeri davanja koncesije provodi Povjerenstva iz članka
4. stavka 2. ove Odluke.
Obavijest o namjeri davanja koncesije mora sadržavati sve elemente koji su navedeni
u članku 6. ove Odluke, a postupak otvaranja ponuda i utvrđivanja prijedloga izbora
najpovoljnije ponude provode Stručno povjerenstva iz članka 4. stavka 2. ove Odluke na
način i u postupku navedenom u članku 9. ove Odluke.
Članak 6.
Obavijest o namjeri davanja koncesije mora sadržavati slijedeće podatke:
1. Naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu elektroničke pošte davatelja koncesije;
2. a) Predmet koncesije,
b) Prirodu i opseg djelatnosti koncesije,
c) Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije,
d) Rok trajanja koncesije;
3. a) Rok za predaju ponuda,
b) Adresu na koju se moraju poslati ponude,
c) Jezik i pismo na kojima ponude moraju biti napisane;
4. Osobne, stručne, tehničke i financijske uvjete koje moraju zadovoljiti ponuditelji te isprave
kojima se dokazuje njihovo ispunjenje;
5. Kriterije koji će se primijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja
6. Datum otpreme obavijesti;
7. Naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje
žalbe.
(3) Obavijest o namjeri davanja koncesije sadrži podatak o vrsti postupka na temelju kojeg se
provodi davanje koncesije.
(4) Obavijest o namjeri davanja koncesije može sadržavati i druge podatke u skladu s
posebnim zakonom.
(5) Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje se u »Narodnim novinama«, a
nakon toga, neizmijenjenog sadržaja, može biti objavljena i u ostalim sredstvima javnog
priopćavanja i na web-stranici davatelja koncesije-Općine Nova Bukovica, s navedenim
datumom objave u »Narodnim novinama«.
Rok za dostavu ponude je najmanje 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri
davanja koncesije u „Narodnim novinama“
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Članak 7.
1. Ponude se podnose u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici zapečaćenoj neposredno
pisarnici ili putem pošte preporučeno ili sa naznakom „NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ –
naziv natječaja“ s naznakom prikupljanja ponuda ili javnog natječaja na koji se odnosi, s
adresom naručitelja i adresom ponuditelja, u roku od najmanje 30 dana od objave Obavijesti o
namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama.
2. Krajnji rok za dostavu ponuda ujedno je i rok za otvaranje ponuda.
3. Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj
ponudi za isti predmet , grupu ili dio predmeta
4. Ponuda mora biti dostavljena najkasnije do datuma i u vrijeme određeno u objavi
5. Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju
neotvorene.
Članak 8.
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeće isprave:
-

dokaz o registraciji za obavljanje komunalnih poslova koji su predmet
koncesije
potvrda da nemaju dospjelih nepodmirenih obveza prema Općini Nova
Bukovica
dokaz o financijskoj stabilnosti
dokaz o solventnosti
dokaz o nekažnjavanju
potvrda porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza plaćanja poreza i
doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
reference ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet
koncesije ,
druge isprave koje utvrdi nadležno Povjerenstvo.
Članak 9.

1. Stručno povjerenstvo iz članka 4. ove Odluke provest će otvaranje pristiglih ponuda na
sjednici koja će se održati u roku određenom u Obavijesti o namjeri davanja koncesije,
odnosno na određenom mjestu sukladno datumu, u određeno vrijeme, po redoslijedu
zaprimanja.
2. Otvaranju ponuda može biti nazočna ovlaštena osoba ponuditelja uz uvjet predočenja
pisanog dokaza o ovlasti.
3. O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik i
članovi povjerenstva te jedan od prisutnih ponuditelja kao ovjerovitelj zapisnika kojeg
ponuditelji zajednički odrede
4.Ponuda koja ne sadrži isprave navedene u Obavijesti o namjeri davanja koncesije, smatrati
će se neprihvatljivom.
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5. Na osnovu pristiglih ponuda stručno povjerenstvo iz članka 4. ove Odluke donijeti će
Zaključak o prijedlogu za odabir ponude, te isti uputiti predstavničkom tijelu Općine Nova
Bukovica, zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama koje uz njih prileže, radi
donošenja Odluke o odabiru ponuditelja kojem će se povjeriti koncesija za obavljanje poslova
određene komunalne djelatnosti. na temelju Ugovora o koncesiji na rok ne dulji od 30 godina.
6. Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica može donijeti Odluku o odabiru i ako je prispjela
smo jedna valjana ponuda.
7. Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica može donijeti Odluku da se ne izabere ni jedna od
ponuda pristiglih u postupku davanja koncesije.
8. Temeljem donošene Odluke o odabiru, Općinski načelnik sklapa Ugovor o koncesiji sa
najboljim ponuditeljem.
IV. MJERILA ZA ODABIR PONUDA
Članak 10.
Najpovoljnija ponuda smatrati će se ponuda s najvećim brojem bodova utvrđenim
prema slijedećim kriterijima:
1. Sposobnost za ostvarivanje koncesije
(do 65 bodova)
do 25 bodova
a) tehnička opremljenost
b) poslovni prostor
do 5 bodova
c) broj struktura djelatnika
do 15 bodova
d) iskustva i tradicija
do 15 bodova
e) preporuke korisnika
do 5 bodova
2. Financijska povoljnost ponude
(do 35 bodova)
a) ponuđena cijena roba i usluga
do 20 bodova
b) uvjeti plaćanja cijene
do 5 bodova
c) ponuđena koncesijska naknada
do10 bodova
Ukoliko ponude dvaju ili više ponuditelja poluče jednak broj bodova, Stručno
povjerenstvo će u utvrđenom prijedlogu najpovoljnijeg ponuditelja prednost dati ponuditelju
koji poluči veći broj bodova po osnovu sposobnosti za ostvarivanje koncesije.
IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju
komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Nova
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica br. 10/06 i 8/07).
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Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine
Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 363-01/09-01/19
URBROJ: 2189/09-01-09-1
Nova Bukovica, 17. rujna 2009.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Jambrešić v.r.

93.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine
Nova Bukovica 9/09), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 3. sjednici održanoj 17.
rujna 2009. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o izmjeni visine jednokratne novčane naknade roditeljima
za novorođeno dijete u 2009. godini
I.
Prihvaća se obrazloženje Općinskog načelnika o izmjeni članka 2. odluke Općinskog
poglavarstva kojom se regulira visina jednokratne novčane pomoći roditeljima za novorođeno
dijete za 2009. godinu, i suglasni smo na izmjenu navedenog članka koji će glasiti:
„Roditelji ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za dijete rođeno u 2009.
godini, kako slijedi:
- za prvo rođeno dijete 1.000,00 kuna
- za drugo rođeno dijete 2.000,00 kuna
- za treće i svako naredno rođeno dijete 3.000,00 kuna
Sredstva za isplatu jednokratne pomoći za novorođeno dijete osigurati će se u
Proračunu Općine Nova Bukovica.“

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom
glasniku općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA : 550-03/09-01/01
URBROJ: 2189/09-01-09-2
Nova Bukovica, 17. rujna 2009.

PREDSJEDNIK
Tomo Jambrešić v.r.
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94.
Na temelju članka 12. i članka 14. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne
novine« broj 152/08) i članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica (»Službeni glasnik Općine
Nova Bukovica 9/09)), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica, na sjednici održanoj 17 rujna
2009. godine, donijelo je
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju
poljoprivrednih rudina i poljskih putova na području Općine Nova Bukovica

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih
mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju te mjere za
uređivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta.
Pod održavanje poljoprivrednog zemljišta smatra se sprečavanje njegove zakorovljenosti i
obrastanje višegodišnjim raslinjem.

II. AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 2.
U cilju održavanja poljoprivrednog zemljišta sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i
sprečavanja nastajanja štete na istom propisuju se sljedeće agrotehničke mjere:
1. obvezno korištenje obradivog poljoprivrednog zemljišta,
2. mjere za sprečavanje erozije,
3. mjere za sprečavanja zakorovljenosti,
4. zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta biljaka,
5. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
6. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka,
7. primjena metoda ekološke (organske, biološke) poljoprivrede.
Članak 3.
Obradivim poljoprivrednim zemljištem u smislu članka 2. ove Odluke smatraju se oranice,
vrtovi, voćnjaci i livade.
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Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati
sukladno agrotehničkim mjerama, ne umanjujući njegovu vrijednost.
Poljoprivredno zemljište čestica unutar građevinskog područja površine preko 1000 m2 i
zemljište izvan građevinskog područja planirano dokumentima prostornog uređenja za
izgradnju, koje je u Katastru označeno kao poljoprivredna kultura, mora se održavati
sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i u tu svrhu koristiti do konačnosti akta kojim se
odobrava gradnja.
Pod održavanjem obradivog zemljišta iz prethodnog stavka smatra se sprečavanje njegove
zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem.
Članak 4.
U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije utvrđuju se sljedeće agrotehničke mjere:
1. ograničenje ili potpuna zabrana sječe dugogodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih
razloga,
2. zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i
njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama,
3. zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog zemljišta,
4. određivanje obveznog zatravljivanja strmog zemljišta,
5. zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i
višegodišnjih kultura.
Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati dugogodišnje nasade i
višegodišnje kulture podignute radi zaštite od erozije na tom zemljištu.
Članak 5.
U cilju sprečavanja zakorovljenosti vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta
obvezni su pridržavati se osnovnih agrotehničkih mjera obrade zemljišta prema kulturi
zemljišta.
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su redovito kositi travu i korov,
posebno u blizini međa, kako ne bi došlo do ometanja razvoja kultura na susjednom zemljištu.
Članak 6.
Zabranjeno je svako pošumljavanje poljoprivrednog zemljišta iz članka 3. stavak 1. ove
Odluke, kao i sadnja drvoreda na istom, naročito uz poljske putove.
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji iz opravdanih razloga napuste
uzgoj pojedinih poljoprivrednih kultura (uljarice, žitarice, povrtlarske kulture i sl.), dužni su
poljoprivredno zemljište zatraviti odgovarajućim travnim smjesama i isto nadalje održavati.
Članak 7.
U cilju suzbijanja biljnih bolesti i štetnika obvezna je primjena zaštitnih sredstava na način
određen pozitivnim zakonskim propisima, kao i korištenje zaštitnih sredstava dozvoljenih
osnovnim standardima proizvodnje zdravstveno ispravne hrane.
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Obavezna je sjetva i sadnja u plodorede, te korištenje certificiranog sortnog sjemena i
certificiranog sadnog materijala, u svrhu sprečavanja pojave i širenja kukuruzne zlatice,
smrdljive snijeti , krumpirove nematode i ostalih štetnika i biljnih bolesti.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su pravilnom primjenom sredstva za
zaštitu bilja suzbijati biljne bolesti i štetnike te na taj način spriječiti širenje biljnih bolesti i
štetnika.
U provedbi mjera zaštite bilja i suzbijanje bolesti i štetnika vlasnici i ovlaštenici
poljoprivrednog zemljišta dušni su koristiti isključivo sredstva registrirana za upotrebu u
Republici Hrvatskoj od strane nadležnih državnih institucija i pribavljanja od pravnih i
fizičkih osoba ovlaštenih za prometovanje tim sredstvima
Članak 8.
Mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju:
1. kompostiranje korisnih biljnih otpadaka,
2. obvezno uklanjanje biljnih ostataka na poljoprivrednom zemljištu nakon žetve, najkasnije
do 01. travnja naredne godine,
3. obvezno uklanjanje suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim
nasadima, odmah po obavljenoj rezidbi ,
4. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na
šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.
Spaljivanje biljnih otpadaka i korova može se obavljati isključivo uz poduzimanje
odgovarajućih mjera zaštite od požara, što podrazumijeva i obvezno ishođenje dozvole
nadležnog vatrogasnog društva i njegov nadzor.
Članak 9.
Radi omogućavanja proizvodnje zdravstveno ispravne hrane, radi zaštite zdravlja ljudi,
životinjskog i biljnog svijeta, nesmetanog korištenja i zaštite prirode i okoliša provodi se
zaštita poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja. S time u svezi preporuča se primjena metoda
ekološke (organske, biološke) poljoprivrede kao agrotehničke mjere zaštite okoliša i
poljoprivrednog zemljišta.
Članak 10.
U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta zabranjeno je nasipavati poljoprivredno zemljište
građevinskim otpadom i drugim materijalom bez posebnog odobrenja.

II.

MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJA POLJOPRIVREDNIH
RUDINA
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Članak 11.
Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisuju se:
1. održavanje živica i međa,
2. održavanje poljskih putova,
3. uređivanje i održavanje kanala,
4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih međa.
Članak 12.
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu, dužni su je
redoviti održavati i obrezivati. Živice uz poljske putove, odnosno među mogu se zasaditi
najmanje 1,50 m od ruba puta, odnosno međe. Visina živice ne smije prelaziti 1,60 m.
Živice i zelene ograde uz poljoprivredno zemljište moraju se održavati na način da se spriječi
njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove i zasjenjenje susjednih površina
prerastanjem zelene ograde.
Živice na međama koje dijele oranične površine vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog
zemljišta dužni su iskrčiti, kao i na drugim poljoprivrednim površinama pogodnim za
intenzivno gospodarenje.
Pojedinačna stabla, odnosno višegodišnje nasade vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog
zemljišta mogu podizati na dovoljnoj udaljenosti od susjednih parcela, ne manjoj od tri metra,
da bi se izbjeglo zasjenjenje susjednih parcela i njeno otežano korištenje.
Vlasnički odnosi glede živica iz prethodnog stavka posebno su propisani Zakonom o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje međa.
Članak 13.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su srazmjerno njihovim površinama,
voditi brigu o održavanju i uređivanju poljskih putova koje koriste.
Vlasnici i ovlaštenici iz stavka 1. ovog članka dužni su poljske putove prema potrebi
nasipavati i ravnati radi slobodnog otjecanja oborinskih voda, a kanale uz put redovito čistiti.
Zabranjuje se smanjivanje prohodnosti poljskih putova odlaganjem smeća i drugih otpadaka,
sadnjom stabla i drugog bilja , zaoravanje te podizanje ograda stogova ili drugih prepreka na
udaljenosti manjoj od jednog metra od bližeg ruba poljskog puta.
Mjesni odbori na području Općine Nova Bukovica dužni su svojim programima rada planirati
koordinacijske aktivnosti u svezi s održavanjem poljskih putova od strane vlasnika i
ovlaštenika poljoprivrednog zemljišta, te po potrebi organizirati programske akcije
povremenog održavanja poljskih putova u smislu njihovog poravnanja,nasipavanja, izgradnje
ili izmjene cijevnih propusta kao i druge poslove u svezi održavanja poljskih putova.
U slučaju kada se radi o zahtjevnijim zahvatima na održavanju poljskih putova, koje zbog
objektivnog razloga vlasnici ili korisnici poljoprivrednog zemljišta nisu u mogućnosti u
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cijelosti sanirati, mjesni odbor na području kojeg se nalazi poljski put može se s posebnim
zahtjevom obratiti Općinskom načelniku i zatražiti odgovarajuću pomoć u provođenju
pojedinačne akcije iz prethodnog stavka ovog članka.
Pod održavanjem poljskih putova naročito se podrazumijeva:
- nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim kamenim materijalom,
- čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i sistema odvodnje i otjecanja oborinskih
voda,
- sprečavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove,
- sječa pojedinih stabala ili grana koje otežavaju korištenje puta,
- sprečavanje oštećivanja putova njihovim nepravilnim korištenjem ( preopterećenje,
neovlašteni građevinski zahvati, nasipavanje otpadnim materijalom i sl.),
- sprečavanje uzurpacije putova i zemljišta u njihovom zaštitnom pojasu.
Zabranjeno je skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.
Članak 14
Za održavanje putova u privatnom vlasništvu (putovi služnosti) odgovorni su njihovi vlasnici,
odnosno ovlaštenici.
Članak 15.
Mjere održavanja kanalske mreže odnose se na one sabirne i sporedne kanale za koje
posebnim propisima za to održavanje nije nadležna vodnogospodarska tvrtka.
Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina provodi se mjera redovitog čišćenja
prirodnih i umjetnih vodenih kanala radi sprječavanja odrona zemlje ili zarastanja korova,
tako da se omogući prirodni tok oborinskih voda.Zabranjeno je bilo kakvo odlaganje smeća ,
nasipavanje zemlje i drugog otpada u kanalima, njihovim pokosima i bankinama kao i obrada
zemljišta na udaljenosti manjoj od jednog metra od ruba bankine kanala.
Članak 16.
Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna
proizvodnja, zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno uz međe. U protivnom oštećeni
vlasnici poljoprivrednih parcela mogu poduzimati radnje za nadoknadu štete sukladno Zakonu
o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Živice iz članka 11. ove Odluke moraju se radi sprečavanja zasjenjivanja uredno orezivati.
Članak 17.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su izraditi programe sadnje i održavanja
vjetrobranskih pojasa, te ih dostaviti odjelu Virovitičko-podravske županije nadležnom za
poslove poljoprivrede.
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Upravno tijelo iz stavka 1. ovog članka može, za svaki pojedinačan slučaj, vlasnicima i
ovlaštenicima propisati obvezu sadnje, odnosno održavanja vjetrobranih pojasa na njihovom
poljoprivrednom zemljištu.
Članak 18.
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta obvezni su provoditi mjere propisane
ovom Odlukom te se pridržavati zabrana i ograničenja utvrđenih ovom Odlukom.
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji sami ne poduzmu odgovarajuće
agrotehničke mjere na svom zemljištu, dužni su to omogućiti ovlaštenim pravnim osobama.
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su ukloniti drvorede iz članka
6. stavak 1. ove Odluke te urediti živice sukladno članku 12. ove Odluke najkasnije u roku
godine dana od stupanja na snagu ove Odluke.
IV. NADZOR
Članak 19.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provode nadležne inspekcijske službe.
V. KAZNENE ODREDBE
Članak 20.
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba - vlasnik ili
ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta za prekršaj počinjen neizvršenjem mjera propisanih
ovom Odlukom, a za koje sankcije nisu propisane Zakonom.
Članak 21.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će pravna osoba - vlasnik ili
ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta za prekršaj počinjen neizvršenjem mjera propisanih
ovom Odlukom, a za koje sankcije nisu propisane Zakonom.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznom u
iznosu od 100,00 do 300,00 kuna.
Članak 22.
Za prekršaje iz članka 19. i 20. ove Odluke komunalni redar je ovlašten naplatiti mandatnu
kaznu od 200,00 kuna.
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IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o agrotehničkim mjerama te
uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj
4/08).
Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Nova
Bukovica“
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:320-01/09-01/06
URBROJ:2189/09-01-09-1
Nova Bukovica, 17. rujna 2009.

PREDSJEDNIK
Tomo Jambrešić v.r.

95.
Temeljem članka 28. Stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04,
79/07 i 38/09), članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Služben glasnik Općine Nova
Bukovica 9/09), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica, na 3. sjednici održanoj 17. rujna
2009. godine donosi
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Nova Bukovica za 2009. godinu
I.
1. Definiranje sudionika zaštite i spašavanja na području Općine Nova Bukovica i
uvezivanje sustava zaštite i spašavanja
Cilj: definiranje i usklađivanje snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima Općina
raspolaže u slučaju pojave ugroze i uspostava sustava jasnih ovlasti i nadležnosti, odnosno,
jedinstvene koordinacije djelovanja sustava.
Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju sudionici zaštite i
spašavanja su:
- Fizičke i pravne osobe,
- Operativne snage zaštite i spašavanja
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Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom: uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i
spašavanje. U cilju učinkovitog i racionalnog izvršavanja tih zadaća potrebno je:
- definirati resurse
- izvršioce
- te kontinuirano provoditi usklađivanje djelovanja svih snaga.
2. Opremanje, osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja
Cilj: povećanje i unapređenje osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za reagiranje u
nesrećama.
Operativne snage zaštite i spašavanja sastoje se od službi i postrojbi pravnih osoba i središnjih
tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti,
vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi, službi i postrojbi DUZS, stožera zaštite i spašavanja,
službi, zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite.
Službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i
spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti:
- definirati snage, raspoloživa materijalno tehnička sredstva i potrebe (za dodatnom opremom,
usavršavanjem, obukom, vježbama i sl.) te uključiti u smjernice za daljnji razvoj.
Vatrogasna zapovjedništava i postrojbe:
- izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od požara.
Stožer zaštite i spašavanja:
Stožer zaštite i spašavanja je stručna potpora načelniku kod rukovođenja operativnim
snagama te je za njegovu ulogu praćenja, planiranja i usklađivanja aktivnosti sustava zaštite i
spašavanja potrebno osigurati konstantno usavršavanje:
- Obuka članova Stožera zaštite i spašavanja u skladu sa planom i programom obuke Stožera
zaštite i spašavanja.
- Opremanje članova Stožera zaštite i spašavanja osobnom i skupnom opremom.
3. Izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2009. godini
Cilj: stalno unapređenje protupožarne zaštite šuma i otvorenih prostora.
Programom aktivnosti utvrđuju se konkretni zadaci na kojima su se predstavničko tijela
Općine, pojedina ministarstva, državne upravne organizacije, javna poduzeća ustanove dužna
posebno angažirati tijekom godine u cilju preventivne aktivnosti i uspostavljanja učinkovite
organizacije u sustavu zaštite od požara, osobito zaštite od šumskih i drugih požara otvorenih
prostora.
Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2009. godini, izvršiti razradu prema zadaćama koje su Programom
definirane od strane Vlade RH.
4. Izrada i usvajanje procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
Cilj: donošenje baznih dokumenata kojima se razrađuje aktiviranje, djelovanje sustava
zaštite i spašavanja, zadaće i nadležnosti, ljudske snage i materijalno-tehnička sredstava
kao i mjere i postupci za provedbu zaštite i spašavanja.
Temeljem članka 10. stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i
spašavanju predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
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donose procjenu ugroženosti i plan zaštite i spašavanja, dok izvršna tijela jedinica
lokalne i područne(regionalne) samouprave u ostvarivanju prava i obveza u području
zaštite i spašavanja za svoje područje izrađuju i predlažu predstavničkim tijelima
nacrte procjene ugroženosti, planove zaštite i spašavanja kao i vanjske planove. Stoga je
neophodno tijekom 2009.:
- započeti rad na prikupljanju potrebnih podataka i izradi tih dokumenata u skladu sa
važećim propisima.
5. Financiranje sustava zaštite i spašavanja
Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava zaštite i spašavanja.
Prema članku 10. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju
potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava zaštite i spašavanja na području
Općine. Stoga je, u Proračunu, u skladu sa ostalim propisima, potrebno ugraditi sljedeće
stavke:
a. sredstva za vatrogastvo (predvidjeti sredstva sukladno Zakonu o vatrogastvu)
b. sredstva za redovne službe i djelatnosti - sudionicima u sustavu zaštite i
spašavanja(komunalni servis, vodoprivreda i sl.)
c. sredstva za udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih propisa na
području (crveni križ).
d. sredstva za provođenje zaštite i spašavanja (edukacija, opremanje, intelektualne usluge,
promidžba, vježbe, djelovanje snaga i sl.)
6. Sustav uzbunjivanja građana
Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja
U organizaciji zaštite i spašavanja u Općini, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska
podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom
kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga potrebno:
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu s
normama u Europi
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju nesreća.
7. Edukacija stanovništva na području zaštite i spašavanja
Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionicima sustava zaštite i spašavanja
Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane
prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom), djeluje na ljude
u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i
uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama.
Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njena posljedice ako
se posveti veća pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju načina pomoći kao i
općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi.
Te je tako potrebno:
- provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja
- edukacija stanovništva, a posebno učenika i studenata o problematici kriznih situacija
- jačanje svijesti u zajednici i javna edukacija
- prema određenim datumima obilježavanje svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje
- prezentacije rada redovnih snaga zaštite i spašavanja na razini općine.
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8. Zaštita okoliša
Cilj: unapređenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša
Zaštita okoliša temelji se na uvažavanju općeprihvaćenih načela zaštite okoliša, poštivanju
načela međunarodnog prava zaštite okoliša, uvažavanju znanstvenih spoznaja. Rezultati
aktivne zaštite imaju za cilj, pored navedenoga, održivo korištenje prirodnih dobara, bez
većeg oštećivanja i ugrožavanja okoliša, sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša,
uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša, poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno
uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti.
Stoga je potrebno:
- sustavno vršiti analize podataka o praćenju stanja okoliša
- uspostaviti informacijski sustav zaštite okoliša sa svrhom cjelovitog upravljanja zaštitom
okoliša
- U suradnji s Eko-stožerom razvijati snage i planirati vježbe sa ciljem provjere spremnosti i
uporabe opreme za čišćenje
- kontinuirana provedba akcija smanjenja šteta u okolišu izazvanih raznim onečišćenjima
- razrada i daljnje unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja
9. Suradnja na polju zaštite i spašavanja
Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama zaštite i
spašavanja iste razine postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva (domaćeg i
turista), imovine te eko-sustava u regiji.
- U okviru suradnje općine Nova Bukovica s Virovitičko-podravskom županijom i
drugim susjednim gradovima i općinama, nastaviti i unaprijediti suradnju na polju
zaštite i spašavanja sa odgovarajućim institucijama iste razine.
II.
Ove Smjernice biti će objavljene u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 810-03/09-01/07
URBROJ: 2189/09-01-09-1
Nova Bukovica, 17. rujna 2009.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Jambrešić v.r.
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96.
Temeljem članka 28. stavka 1. i članka 29. Stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju
(»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 38/09), članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica
(Služben glasnik Općine Nova Bukovica 9/09), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica, na
3. sjednici održanoj 17. rujna 2009. godine donosi
ODLUKU
o izradi Procjene ugroženosti i Plana spašavanja za područje
Općine Nova Bukovica
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica donosi Odluku o izradi Procjene ugroženosti
i Plana spašavanja za područje Općine.
Članak 2.
U ostvarivanju prava i obveze u području zaštite i spašavanja, a temeljem članka 29.
stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine broj 174/04, 79/07 i 38/09), Općinski
načelnik predlaže predstavničkom tijelu ali uz prethodno pribavljenu suglasnost Područnog
ureda za zaštitu i spašavanje:
- Nacrt Procjene ugroženosti za Općinu Nova Bukovica i
- Nacrt Plana zaštite i spašavanja za Općinu Nova Bukovica
Članak 3.
Vezano uz točku 4. Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Nova Bukovica za 2009. godinu Općina se obvezuje da će u tijeku 2009.
godine započeti rad na prikupljanju potrebnih podataka te izraditi predmetne akte u skladu sa
važećim propisima.
Članak 4.
Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine
br. 79/07), nadležnost za izradu navedenih akata je prešla je na razinu lokalnih jedinica koje
iste mogu raditi same ili njihovu izradu mogu povjeriti ovlaštenim stručnim pravnim
osobama.
Za izradu Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja nužno je da jedinica lokalne i
područne samouprave raspolaže stručnim kadrom iz područja zaštite i spašavanja.
Budući da Općina ne raspolaže navedenim stručnim kadrom iz područja ZiS a na preporuku
Državne uprave za zaštitu i spašavanje , Područni ured za zaštitu i spašavanje Virovitica
(dopisu Ureda od 01. lipnja 2009. godine, KLASA:810-03/09-01/02, URBROJ:543-18-01-093), Općina Nova Bukovica će izradu Procjenu ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja
povjeriti jednoj od ovlaštenih tvrtki u predloženom popisu koji je sastavni dio ove Odluke.
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Članak 5.
Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju, Nacrte Procjene
ugroženosti i Plana zaštite i spašavanju Načelnik će uz prethodno pribavljenu suglasnost
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje, predložiti Općinskom vijeću na usvajanje.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan nakon objave u Službenom glasniku Općine
Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 810-03/09-01/06
URBROJ: 2189/09-01-09-1
Nova Bukovica, 17. rujna 2009.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Jambrešić v.r.

97.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica 9/09), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 3. sjednici održanoj 17. rujna
2009. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Odluku Općinskog načelnika
o darovanja građevinskog zemljišta, k.č.br. 210/222, k.o. Donja Bukovica
I.
Daje se suglasnost točku I. predloženog teksta Odluke Općinskog načelnika u
predmetu darivanja građevinskog zemljišta, na k.č.br.210/222 u k.o. Donja Bukovica, u
Breziku, Stevi Vranješu iz Gnionice, Odžak/Vukosavlje, Republika Srpska, Bosna i
Hercegovina, a glasi:
„ Daruje se sljedećea nekretnina u vlasništvu Općine Nova Bukovica:
- Stevi Vranješu iz Gnionice, Odžak/Vukosavlje, Bosna i Hercegovina, daruje se
građevinsko zemljište, koje je upisano kao nekretnina u zk. ul. 617/A, k.č.br. 210/222,
površine 374 čhv u k.o. Donja Bukovica, naselje Brezik. Zemljište se dodjeljuje za
gradnju obiteljske kuće.“
II.
Zahtjev Steve Vranješa zaprimljen je u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nova
Bukovica, 23. srpnja 2009. godine, KLASA:941-01/09-01/02.
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III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA : 943-01/09-01/ 02
URBROJ: 2189/09-01-09-13
Nova Bukovica, 17. rujna 2009.

PREDSJEDNIK
Tomo Jambrešić v.r.

98.
Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br.
26/03, 110/04,178/04, 38/09 i 79/09) i članka 31. statuta Općine Nova Bukovica (Službeni
glasnik Općine Nova Bukovica, broj 9/09), Općinsko Vijeće Općine Nova Bukovica na 3.
sjednici održanoj 17. rujana 2009. godine, donijelo je
O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o priključivanju na komunalnu infrastrukturu
Članak 1.
U članku 11. stavak 2. točka 1. mijenja se i glasi:
„ 1. za stambene građevine u obiteljskim domaćinstvima
koje se prema projektnoj dokumentaciji priključuju radi
osiguranja kapaciteta snabdijevanja vodom na profil
priključka do ¾" …………………………………………………. 3.200,00 kn
Članak 2.
Članak 15. Odluke mijenja se i glasi:
„
Vlasnicima stambenih objekata odobrava se popust i obročna otplata naknade za
priključak, na način kako slijedi:
- Jednokratnom uplatom naknade za priključak, vlasnik stambenog objekta ostvaruje
popust od 10% visine iznosa
- Obročnom otplatom naknade na rok od 12 mjeseci, vlasnik stambenog objekta
ostvaruje popust 5% visine iznosa
- Obročnom otplatom naknade na rok od 24 mjeseca, vlasnik stambenog objekta ne
ostvaruje popust
Kod obročne otplate naknade za priključak, primjenjivati će se kamata u visini
eskontne stope Hrvatske narodne banke.
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U slučajevima iz prethodnog stavka ovog članka vlasnik obiteljskog stambenog
objekta podnosi zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu, za odobrenje obročne otplate
naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu opskrbe pitkom vodom, a Odluku
donosi Načelnik Općine Nova Bukovica.“
Članak 3.
Nakon članka 12. dodaje se članak 12.a., koji glasi:
„Za priključke koji se nalaze na suprotnoj strani od glavnog voda, sredstva za bušenje ispod
prometnice, osigurati će se u Proračunu Općine Nova Bukovica.“
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:363-01/09-01/19
URBROJ:2189/09-01-09-1
Nova Bukovica, 17. rujna 2009.

PREDSJEDNIK
Tomo Jambrešić v.r.

99.
Na temelju članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 172/03),
objave Vlade Republike Hrvatske o popisu tijela javne vlasti (NN br. 39/05, 114/05, 18/05,
11/05, 13/05 i 15/05) i članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica («Službeni glasnik» Općine
Nova Bukovica 9/09.), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 3. sjednici održanoj
17. rujna 2009. godine, donosi

O D L U K U
o službenoj osobi mjerodavnoj za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama
I
Imenuje se Općinski načelnik Općine Nova Bukovica, Tomislav Žagar za službenu
osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.
II
Provođenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nova
Bukovica .
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III
Oduka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom glasniku“
Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:008-01/09-01/02
URBROJ:2189/09-01-09-1
Nova Bukovica, 17. rujna 2009.

PREDSJEDNIK
Tomo Jambrešić v.r.

100.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica 9/09), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 3. sjednici održanoj 17. rujna
2009. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Odluku općinskog načelnika
o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u školskoj godini 2009/2010. sa
prebivalištem na području Općine Nova Bukovica
I.
Daje se suglasnost na Odluku Općinskog načelnika na Odluku o sufinanciranju
prijevoza učenika srednjih škola u školskoj godini 2009/2010., sa prebivalištem na području
Općine Nova Bukovica.
II.
Suglasnost se odnosi na točku III. Odluke, a glasi:
Općina Nova Bukovica sufinancirati će dio vrijednosti mjesečne karte učenicima
koji zadovoljavaju uvjete iz točke II. ove Odluke, kako slijedi:
Za autobusni prijevoz:
- Udio sufinanciranja Općine Nova Bukovica
10% iznos
Za prijevoz HŽ
- Udio Općine Nova Bukovica

50% iznosa
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Naknada za prijevoz sufinancirati će se za vrijeme trajanja nastave za školsku
godinu 2009/2010.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku
općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA : 402-07/09-01/11
URBROJ: 2189/09-01-09-1
Nova Bukovica, 17. rujna 2009.

PREDSJEDNIK
Tomo Jambrešić v.r.

101.
Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/97 i 38/09) i
članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica, Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica, na svojoj
3. sjednici održanoj 17. rujna 2009. godine, donosi
Z A K L J U Č A K
o davanju mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna
Prostornog plana Virovitičko-podravske županije
I.
Općinsko vijeće općine Nova Bukovica, suglasno je na Nacrt konačnog prijedloga
Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije.
II.
Suglasnost iz točke I. ovog Zaključka se odnosi na Izmjene i dopune u Prostornom
planu Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik“ broj 7A/00, 1/04 i 5/07) u
poglavlju II, Odredbe za provođenje.
.
III.
Izmjenom i dopunom Prostornog plana osigurati će prostorno planski preduvjeti za
daljnji razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture.
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IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u „Službenom
glasniku“ Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:350-02/09-01/01
URBROJ:2189/09-01-09-6
Nova Bukovica, 17. rujna 2009.

PREDSJEDNIK
Tomo Jambrešić v.r.

102.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica ( Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica, br. 9/09), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 3. sjednici održanoj 17. rujna
2009. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izviješća o realizaciji Plana i programa
rada Male škole u Osnovnoj školi Vladimir Nazor
u Novoj Bukovici
I.
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana i programa rada male škole (program predškole)
za 2009. godinu, obavljenom u Osnovnoj školi «Vladimir Nazor» Nova Bukovica.
Sredstva za provedbu predškolskog programa osigurana su u Proračunu Općine Nova
Bukovica za 2009. godinu.
II.
Ovaj Zaključak biti će objavljen u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 602-01/09-01/01
URBROJ: 2189/09-01-09-2
Nova Bukovica, 17. rujna 2009.

PREDSJEDNIK
Tomo Jambrešić v.r.
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103.
Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 44.
Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 9/09), 28.
kolovoza 2009. godine, Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o oslobađanju plaćanja naknade za priključak na opskrbu pitkom vodom
I.
MATICA SLOVAČKA iz Miljevaca oslobađa se plaćanja naknade, Općini Nova
Bukovica za priključak na vodovodnu mrežu objekta Hrvatsko-Slovačkog doma, izgrađenog
na k.č.br. 58, k.o. Miljevci u Miljevcima.
II.
Ova Odluka stup na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 363-01/09-01/15
URBROJ: 2189/09-02-09-1
Nova Bukovica, 28. kolovoza 2009.

NAČELNIK
Tomislav Žagar dipl. ing. v.r.

104.
Na temelju članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica («Službeni glasnik» Općine Nova
Bukovica 9/09.), Općinski načelnik Općine Nova Bukovica 11. rujna 2009. godine donio je
slijedeću
O D L U K U
o sponzoriranju sportskih igara Sindikata policije Hrvatske
I
Na osnovu upućene Zamolbe Sindikata policije Hrvatske, Podružnice PU Virovitičkopodravske, Orahovica, S. Mlakara 3, o sponzoriranju sportskih igara Sindikata policije, na
kojim će sudjelovati i policijski službenici PU Virovitičko-podravske, u ime općine Nova
Bukovica, Općinski Načelnik dodjeljuje 1.000,00 kuna. Sredstva će biti uplaćena na račun
SPH PU Virovitičko-podravska kod Zagrebačke banke.
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II
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom glasniku“
Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:402-03/09-01/11
URBROJ:2189/09-02-09-2
Nova Bukovica, 11. rujna 2009.

NAČELNIK
Tomislav Žagar v.r.

105.
Na temelju članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica («Službeni glasnik» Općine Nova
Bukovica 9/09), Općinski načelnik Općine Nova Bukovica 17.09.2009. godine donosi
slijedeću
O D L U K U
o sufinanciranju troškova prijevoza učenika
srednjih škola u školskoj godini 2009/2010., koji imaju prebivalište na području
Općine Nova Bukovica
I
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sufinanciranja troškova prijevoza učenika
putnika srednjih škola u školskoj godini 2009/2010. koji imaju prebivalište na području
Općine Nova Bukovica.
II
Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ostvaruju učenici koji ispunjavaju slijedeće
uvjete:
- koji imaju prebivalište na području općine Nova Bukovica
- koji koriste autobusni i željeznički prijevoz
- za koje isu osigurana sredstva za prijevoz u Proračunu Republike Hrvatske
III
Općina Nova Bukovica sufinancirati će dio vrijednosti mjesečne karte učenicima koji
zadovoljavaju uvjete iz točke II. ove Odluke, kako slijedi
Za autobusni prijevoz:
- Udio sufinanciranja Općine Nova Bukovica
10% iznosa
Za prijevoz HŽ
- Udio Općine Nova Bukovica

50% iznosa
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Naknada za prijevoz sufinancirati će se za vrijeme trajanja nastave za školsku godinu
2009/2010.
IV
Kako bi učenik ostvario pravo iz točke I ove Odluke obavezan je priložiti slijedeću
dokumentaciji:
- potvrdu škole o dokazivanju redovitog pohađanja škole.
- Dokaz o mjestu prebivanja (Potvrda PP, domovnica)
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:402-07/09-01/11
URBROJ:2189/09-02-09-2
Nova Bukovica, 17. rujna 2009.

NAČELNIK
Tomislav Žagar, dipl. ing. v.r.

106.
Na temelju članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica, broj 9/09), i članka 9. Zakona o policiji-Suradnja policije i JLS («NN» 129/2000.),
Općinski načelnik Općine Nova Bukovica, 17. rujna 2009. godine, donosi
ODLUKU
o formiranju sastava Povjerenstva za prevenciju
Općine Nova Bukovica
I.
Sukladno članku 9. Zakona o policiji («NN» 129/2000.) i Projektu «Organizacija
prevencije u lokalnoj zajednici», a na prijedlog radne skupine MUP-a, Policijske uprave
Virovitičko-Podravske, imenuje se Povjerenstvo za prevenciju Općine Nova Bukovica.
II.
Povjerenstvo za prevenciju Općine Nova Bukovica imenuje se u slijedećem sastavu:
-

Načelnik općine Nova Bukovica - Tomislav Žagar
Predsjednik općinskog Vijeća Nova Bukovica - Tomo Jambrešić
Načelnik Policijske postaje Slatina - Miroslav Buneta
Ravnatelj osnovne škole Nova Bukovica - Tatjana Grabić
Predstavnik župe Blažene Djevice Marije - Dražen Akmačić
Predstavnici mladeži - Marija Bošnjak
Predstavnici branitelja i drugih nevladinih udruga i institucija – Zvonko Kovač
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III.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o formiranju sastava
Povjerenstva za prevenciju Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik“ Općine Nova
Bukovica broj
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 080-02/09-01/24
URBROJ: 2189/09-02-09-1
Nova Bukovica, 17. rujna 2009.

NAČELNIK
Tomislav Žagar, dipl.ing. v.r.

107.
Temeljem članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01,
103/03, 44/06i 79/07), Zaključka Općinskog vijeća od 17. rujna 2009. i članka 44. Statuta
Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 9/09), Općinski
načelnik Općine Nova Bukovica 17. rujna 2009. godine, donosi sljedeću
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć
roditeljima za novorođeno dijete
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se članak 2. Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć
roditeljima na novorođeno dijete (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 3/09) i glasi:
„Roditelji ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za dijete rođeno u 2009.
godini, kako slijedi:
- za prvo rođeno dijete 1.000,00 kuna
- za drugo rođeno dijete 2.000,00 kuna
- za treće i svako naredno rođeno dijete 3.000,00 kuna
Sredstva za isplatu jednokratne pomoći za novorođeno dijete osigurati će se u
Proračunu Općine Nova Bukovica.“
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Članak 2.
U članku 4. stavku 1. točka 4. se mijenja i glasi „potvrda o prebivalištu jednog od
roditelja (skrbnika)“
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 550-03/09-01/01
URBROJ: 2189/09-02-09-3
Nova Bukovica, 17. rujna 2009.

NAČELNIK
Tomislav Žagar, dipl. ing. v.r.

108.
Na temelju članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica ( Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica , br. 9/09) i Zaključka Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica od 17.09.2009.
godine Općinski načelnik 18. rujna 2009. godine donosi slijedeću
O D L U K U
o darivanju nekretnina u vlasništvu Općine Nova Bukovica
u naselju Brezik
Članak 1.
Daruje se slijedeće nekretnine u vlasništvu Općine Nova Bukovica:
- Stevi Vranješu iz Gnionice, Odžak/Vukosavlje, Bosna i Hercegovina, daruje se građevinsko
zemljište, koje je upisano kao nekretnina u zk. ul. 617/A, k.č.br. 210/222, površine 374 čhv u
k.o. Donja Bukovica, naselje Brezik. Zemljište se dodjeljuje za gradnju obiteljske kuće.
Članak 2.
Obrazloženje
Stevi Vranješu je na zemljištu iz točke 1. ove Odluke dozvoljena gradnja stambene
prizemnice od strane Stambene zadruge IPK-a Osijek, RO « Ratarstvo Osijek», OOUR-a «
Ratarstvo Bukovica» (Građevinska dozvola za gradnju na k.č.br. 210/222 u k.o. Donja
Bukovica, broj UP/I-2296/86, od 30.06.1986. godine, izdanu od strane Općinskog komiteta za
privredu-Referade za građevinarstvo, Općine Podravska Slatina).
Na predmetnoj čestici, Stevo Vranješ je izgradio temelje za stambeni objekt.
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Članak 3.
Općinski načelnik Općine Nova Bukovica će sklopiti Ugovor o darivanju nekretnina s
korisnicima navedenim u članku 1. ove Odluke.
Članak 4.
Provedba ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nova
Bukovica , Općinskom sudu, Zemljišno knjižni odjel u Slatini, Državnoj geodetskoj upravi,
Područni ured za katastar Virovitica, Ispostava Slatina.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljeno u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
Klasa: 943-01/09-01/02
Ur.Broj: 2189/09-02-09-14
Nova Bukovica, 18. rujna 2009.

NAČELNIK
Tomislav Žagar, dipl. ing.

___________________________________________________________________________
I Z D A V A Č : Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica
Odgovorni urednik: Blaženka Blažević, Tajnik općine
Godišnja pretplata: 100.00 kuna.
___________________________________________________________________________

