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24.
Temeljem 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 2.
Odluke o produženju jednogodišnjeg zakupa fizičkim i pravnim osobama poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova Bukovica u proizvodnoj
2009/2010. godini (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 12/09) i članka 44. Statuta
Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 9/09), Načelnik Općine
Nova Bukovica, donosi.
ODLUKU
o smanjenja jednogodišnjeg zakupa
u k.o. Donja Bukovica
Članak 1.
Vezano uz Odluku o privremenom raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu RH (NN broj 132/09) u 2010. godini a temeljem podnesenog Zahtjeva o smanjenju
površine jednogodišnjeg zakupa, korisniku zakupa Miodragu Šimiću iz Donje Bukovice 17,
umanjuje se dosadašnja zakupljena poljoprivredna površina za 2ha 59a 60m2.
Članak 2.
Predmetno zemljište pripada k.o. Donja Bukovica i obuhvaća slijedeće katastarske
čestice:
k.o. Donja Bukovica
75/4
Rastoke
81/4
Rastoke
81/5
Rastoke
81/6
Rastoke
86/3
Rastoke
86/5
rastoke
85/3
rastoke
85/5
rastoke
88/2
rastoke
88/3
rastoke
87/1
rastoke
87/2
rastoke
87/3
Rastoke
UKUPNO

Oranica
Oranica
Oranica
Oranica
livada
oranica
livada
oranica
oranica
oranica
Oranica
oranica
oranica
2

36
15
3
13
12
11
11
11
57
28
14
29
14
59

97
50
02
56
30
87
04
51
00
51
60
20
61
60

Članak 3.
Temeljem Ugovora o jednogodišnjem zakupu poljoprivrednog zemljišta za 2008/2009.
godinu (KLASA:320-02/09-01/11, URBROJ:2189/09-02-09-2, od 03.03.2009.), Miodrag
Šimić obrađuje u k.o. Gornje Viljevo i k.o. Donja Bukovica ukupno 26ha 21a 18m2
poljoprivrednih čestica. Odlukom vlade RH (NN broj 132/09) omogućeno mu je produženje
jednogodišnjeg zakupa do 31.12.2010. godine. Podnosi Zahtjev za smanjenje zakupa za 2ha
59a 18m2 koje pripadaju k.o. Donja Bukovica, navodeći razlog da predmetne čestice nisu
uvjetne za obradu.
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Članak 4.
Vezano za smanjenje jednogodišnjeg zakupa za zemljišne čestice iz članka 2. ove
Odluke učiniti će se izmjene u Ugovoru o zakupu za 2009/2010. godinu.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:320-02/10-01/03
URBROJ:2189/09-02-10-2
Nova Bukovica, 08. veljače 2010.

NAČELNIK
Tomislav Žagar dipl. ing. v.r.

25.
Temeljem članka 5. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
(NN br. 27/05 127/07), 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) i
članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj
9/09), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o imenovanju Komisije za izradu procijene vrijednosti mjesnih domova
i mrtvačnice na groblju u Novoj Bukovici
I.
Imenuje se Komisija za izradu procjene vrijednosti mjesnih domova i mrtvačnice na
groblju u Novoj Bukovici u slijedećem sastavu:
1. Blaženka Blažević, predsjednik
2. Tomislav Žagar, član
3. Jadranka Juršik, član
II.
Sukladno članku 5. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
(Narodne novine 27/05 127/07), Općina Nova Bukovica je obvezna u svom knjigovodstvu
osigurati podatke o stanju svoje imovine.
Sukladno prethodnom stavka ovog članka obvezna je izvršiti procjenu vrijednosti
imovine (mjesnih domova u naseljima Općine kao i mrtvačnice na mjesnom groblju u Novoj
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Bukovici) za koju nema podataka o procijenjenoj vrijednosti i nije iskazana u
poslovnim knjigama.
Za izradu procjene vrijednosti predmetnih nekretnina Općinski načelnik imenuje
Komisiju iz članka 1. ove Odluke.
Rok za izradu Procjene vrijednosti općinske imovine određuje se 30 dana od dana
stupanja na snagu ove Odluke.
III.
Ova Odluka stup na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:940-02/10-01/02
URBROJ:2189/09-02-10/1
Nova Bukovica, 18. ožujka 2010.

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

26.
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), Načelnik
Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o odobrenju nabavke betonskih cijevi
I.
Odobrava se nabavka četiriju betonskih cijevi dušine 1m i promjera 60 centimetara..
II.
Cijevi su namijenjene za izradu mosnog prijelaza na poljskom putu u k.o. Nova
Bukovica na lokaciji zemljišnih parcela u vlasništvu Republike Hrvatske. Navedene
poljoprivredne površine su u zakupu poljoprivrednih proizvođača.
III.
Ova Odluka stup na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:363-01/10-01/16
URBROJ:2189/09-02-10-1
Nova Bukovica, 22. ožujka 2010.

NAČELNIK
Tomislav Žagar dipl. ing. v.r.
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27.
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 8.
stavka 4. Odluke o opskrbi prirodnim plinom (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj
1/02), Odluke o visini naknade za priključak na plinsku mrežu na području Općine Nova
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 4/05) i članka 44. Statuta Općine
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 9/09), Načelnik Općine Nova
Bukovica, donosi
ODLUKU
o oslobađanju plaćanja naknade za priključak na plinsku mrežu
I.
Temeljem članka 8. stavka 4. Odluke o opskrbi prirodnim plinom za distributivni
plinovod u vlasništvu Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 1/02)
i Odluke o visini naknade za priključak na plinsku mrežu na području Općine Nova Bukovica
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 4/05) MATICA SLOVAČKA iz Miljevaca
oslobađa se plaćanja naknade za priključak na plinsku mrežu objekta Hrvatsko-Slovačkog
doma u Miljevcima, izgrađenog na k.č.br. 58, k.o. Miljevci.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:363-01/10-01/17
URBROJ:2189/09-02-10-2
Nova Bukovica, 26. ožujka 2010.

NAČELNIK
Tomislav Žagar dipl. ing. v.r.

28.
Na temelju članka 44 Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica, broj 9/09) i članka 1. stavak 1. redni broj 6. Odluke o raspodjeli dijela pomoći
Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu jedinicama lokalne samouprave
Virovitičko-podravske županije od 18. veljače 2010. godine, Načelnik Općine Nova Bukovica
26. ožujka 2010. godine, donosi
O D L U K U
o namjeni utroška dijela pomoći Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2010. godinu Općini Nova Bukovica
Članak 1.
Temeljem Odluke o raspodjela dijela pomoći Državnog proračuna Republike Hrvatske
za 2010. jedinicama lokalne samouprave Virovitičko-Podravskoj županiji, iz ukupnih
sredstava za raspodjelu pomoći Općini Nova Bukovica je dodijeljen iznos od 46.045,87
kuna.
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Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke u ukupnom iznosu od 46.045,87 kuna utrošit će se
za izvođenje radova na uređenju školskog igrališta u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ u
naselju Nova Bukovica.
Sredstva će pokriti dio troškova predmetnog ulaganja.
Članak 3.
Jedinstveni upravni odjel će tromjesečno izvještavati Virovitičko-podravsku županiju
o korištenju pomoći u roku od 5 dana po isteku izvještajnog razdoblja.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 400-01/10-01/02
URBROJ:2189/09-02-10-2
Nova Bukovica, 26. ožujka 2010. godine

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

29.
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 9/09), Načelnik
Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o odobrenju financijske potpore
Malonogometnom klubu „Apokalipsa“ Nova Bukovica
Članak 1.
Novoosnovanom Malonogometnom klubu „Apokalipsa iz Nove Bukovice odobrava se
financijska potpora za 2010. godinu, u iznosu od 10.000,00 kuna.
Financijska potpora iz stavka 1. ove Odluke teći će prema slijedećoj dinamici:
- Iznos od 5.000,00 kuna biti će doznačen u roku 15 dana po stupanju na snagu ove Odluke
- Ostatak iznosa od 5.000,00 kuna doznačiti će se tijekom 2010. godine zaključno do 01.12.
2010. godine.
Članak 2.
Klub je registriran 10. veljače 2010. godine, temeljem Rješenja Ureda državne uprave
u Virovitičko-podravskoj županiji, Služba za opću upravu i imovinsko-pravne poslove,
Ispostava u Slatini, KLASA:UP/I-230-02/10-01/07, URBROJ:2189-07-01/3-10-02.
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Članak 3.
Obrazloženje
Novoosnovani MNK „Apokalipsa“, 22.02.2010. godine, Općini Nova Bukovica
upućuje Zahtjev za financijsku potporu za rad kluba, čijim osnivanjem navodi ostvarenje
slijedećih dugoročnih ciljeva:
- jačanje ljudskih potencijala,
- stvaranje kvalitetnijih odnosa unutar mlađih populacijskih struktura
- preventivna mjera za suzbijanje ovisnosti mladih
- razvijanje natjecateljskog duha i športske tradicije na području Općine
Značajna činjenica je da MNK „Apokalipsa“ sudjeluje u Županijskoj malonogometnoj
ligi Virovitičko-podravske županije koja je pokrenuta 2010. godine. Klub broji 15
registriranih igrača a nakon 3. kola Županijske malonogometne lige VPŽ zauzima visoku 2.
poziciju.
MNK „Apokalipsa“ prilaže Plan i program rada za 2010. godinu koji je sastavni dio
ove Odluke o doniranju sredstava.
Članak 4.
Temeljem navedenog u točci 3. ove Odluke a u cilju stimuliranja športskih aktivnosti
mladih kao ključne mjere u prevenciji deliktnih radnji odobrava se financijska potpora MNK
„Apokalipsa“ iz Nove Bukovice, izrečena u članku 1. ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:620-02/10-01/01
URBROJ:2189/09-02-10-2
Nova Bukovica, 26. ožujka 2010.

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

30.
Sukladno članku 32. stavka 1. i članka 129. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine broj 110/07 i 125/08.), i članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 9/09.), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o izvođenju građevinskih radova na održavanju objekta „Svlačionice“
na nogometnom igralištu u Novoj Bukovici
Članak 1.
Donosi se Odluka o izvođenju građevinskih radova na održavanju objekta- svlačionica
na igralištu Nogometnog kluba „Zrinski“ u naselju Nova Bukovica. Radovi obuhvaćaju
rekonstrukciju postojećeg krovišta.
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Članak 2.
Ovom Odlukom utvrđuje se procijenjena vrijednost predmetnih radova koja iznosi cca
12.865,43 kuna bez PDV-a (15.824,48 sa uključenim PDV-om). Sukladno članku 32. stavku
1. i članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, procijenjena vrijednost nabave je ispod tzv.
bagatelne vrijednosti (70.000,00 kuna bez PDV-a) za koju javni naručitelj nije obvezan
provoditi postupak javne nabave, odnosno oglašavanje u elektronskom oglasniku javne
nabave.
Članak 3.
Osnovni materijal za rekonstrukciju krovne konstrukcije objekta Općina će nabaviti a
za izvođenje radova na rekonstrukciji krovišta pribaviti će se ponude izvođača građevinskih
radova.
Planirana vrijednost nabave iz točke 2. ove Odluke obuhvaća dvije osnovne stavke:
- Vrijednost materijala prema ponudi tvrtke
MD Profili d.o.o. Đakovo
……………………………… 5.365,43 kn
- Vrijednost usluge
…………………………….... 7.500,00 kn
_________________________________________________
12.865,43 kn
PDV
2.599,05 kn
UKUPNO 15.824,48 kn
Članak 4.
Odgovorna osoba javnog naručitelja za predmetnu nabavu je Općinski načelnik
Općine Nova Bukovica, Tomislav Žagar.
Članak 5.
Financijska sredstva za predmetnu investiciju osigurava proračun Općine Nova
Bukovica.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 361-01/10-01/01
URBROJ:2189/09-02-10-1
Nova Bukovica, 26. ožujka 2010.

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

31.
Sukladno članku 32. stavka 1. i članka 129. stavak 2.Zakona o javnoj nabavi (Narodne
novine broj 110/07 i 125/08.), i članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik
Općine Nova Bukovica 9/09), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za rekonstrukciju
krovišta na objektu svlačionice na nogometnom igralištu u Novoj Bukovici
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Članak 1.
Vezano uz članak 3. Odluke o izvođenju građevinskih radova na održavanju objekta
svlačionice na nogometnom igralištu u Novoj Bukovici od 26. ožujka 2010. godine
(KLASA:361-01/10-01, URBROJ:2189/09-02-10-1), izabire se ponuda tvrtke „Prebeg“ d.o.o.
iz Slatine, Brune Bušića 12a.
Ponuda je odabrana temeljem kriterija odabira „Najniža cijena“.
Članak 2.
Obrazloženje
Temeljem kontakata Općinskog načelnika sa izvođačima građevinskih radova,
zaprimljene su dvije ponude za izvođenje radova-usluge na rekonstrukciji krovišta na objektu
svlačionice na nogometnom igralištu u Novoj Bukovici:
- „Prebeg“ d.o.o. iz Slatine, B. Bušića 12a ………………………………. 7.500,00 kuna
- Oremuš treyd d.o.o. iz Slatine, Lovačka 29 ……………………………..8.500,00 kuna
Cijene su bez uključenog poreza na dodanu vrijednost.
Navedeni radovi obuhvaćaju slijedeće:
- skidanje stare drvene konstrukcije i postava nove
- postava guten ploča i lamperije s bočnim limovima površine 150 m2
- bojenje lamperije
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u «Službenom
glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 361-01/10-01/01
URBROJ:2189/09-02-10Nova Bukovica, 08. travnja 2010.

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

32.
Temeljem članka 5. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
(NN br. 27/05 127/07), 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) i
članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 9/09),
Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju „Procjene vrijednosti nekretnina Općine Nova Bukovica
(mjesni domovi i mrtvačnica na groblju u Novoj Bukovici)“
I.
Prihvaća se Procjena vrijednosti nekretnina Općine Nova Bukovica-mjesnih domova i
mrtvačnice na groblju u Novoj Bukovici koju je izradila Komisija, imenovana 18. ožujka
2010. godine.
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II.
Procjena vrijednosti predmetnih nekretnina temelji se na snimanju, izmjeri i primjeni
tržišnih cijena za zemljišta i građevinske objekte, važeća za pojedina naselja. Korišteni su
podaci (tržišne cijene) Ministarstva financija, Porezne uprave Virovitica.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:-940-02/10-01/02
URBROJ:2189/09-02-10/2
Nova Bukovica, 12. travnja 2010.

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

33.
Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 44.
Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 9/09), Načelnik
Općine Nova Bukovica, donosi slijedeću
O D L U K U
o donaciji sredstava Organizaciji slijepih Virovitičko-podravske županije
Članak 1.
Organizaciji slijepih Virovitičko-podravske županije. Trg bana Jelačića 9, iz Virovitice
doniraju se sredstva u iznosu od 500,00 kuna, kao potpora za daljnji rad Organizacije.
Članak 2.
Sredstva će biti namijenjena za provođenje aktivnosti iz Programa rada za 2010.
godinu, osobito u mjesecu travnju kada će se održati izborni Zbor članstva Organizacije.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:007-02/10-01/04
URBROJ:2189/09-02-10-2
Nova Bukovica, 31. ožujka 2010.

NAČELNIK
Tomislav Žagar, dipl. ing. v.r.
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34.
Sukladno članku 32. stavka 1. i članka 129. stavak 2.Zakona o javnoj nabavi (Narodne
novine broj 110/07 i 125/08.), i članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik
Općine Nova Bukovica 9/09.), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o izvođenju zemljanih radova na igralištu Osnovne škole
„Vladimir Nazor“ u Novoj Bukovici
Članak 1.
Donosi se Odluka o izvođenju zemljanih radova na lokaciji igrališta Osnovne škole
„Vladimir Nazor“ u Novoj Bukovici.
Članak 2.
Ovom Odlukom utvrđuje se procijenjena vrijednost predmetnih radova, a iznosi
35.000,00 kuna bez PDV-a (43.050,00 sa uključenim PDV-om). Sukladno članku 32. stavku
1. i članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, procijenjena vrijednost nabave je ispod tzv.
bagatelne vrijednosti (70.000,00 kuna bez PDV-a) za koju javni naručitelj nije obvezan
provoditi postupak javne nabave, odnosno oglašavanja u elektronskom oglasniku javne
nabave.
Članak 3.
-

Radovi iz članka 1. stavka 1.ovog Ugovora odnose se na:
Iskop, utovar i odvoz viška zemlje oko igrališta
Dobava i ugradnja tampona uz igralište
Čišćenje cestovnog jarka te dobava i ugradnja betonskih cijevi
Zacjevljenja cestovnog jarka radi izgradnje parkirališta
Dobava i ugradnja tamponske mješavine
Izrada šahti
Članak 4.

Odgovorna osoba javnog naručitelja za predmetnu nabavu je Općinski načelnik
Općine Nova Bukovica, Tomislav Žagar.
Članak 5.
Financijska sredstva za predmetnu investiciju osigurana su iz dijela pomoći Državnog
proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Općini Nova Bukovica (Odluka o namjeni
utroška dijela pomoći Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Općini Nova
Bukovica, od 26.03.2010.).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u «Službenom
glasniku» Općine Nova Bukovica.
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 361-01/10-01/02
URBROJ:2189/09-02-10-1
Nova Bukovica, 26. ožujka 2010.

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

35.
Sukladno članku 32. stavka 1. i članka 129. stavak 2.Zakona o javnoj nabavi (Narodne
novine broj 110/07 i 125/08.) i članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik
Općine Nova Bukovica 9/09.), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje zemljanih radova
na lokaciji igrališta osnovne škole „Vladimir Nazor“ u Novoj Bukovici
Članak 1.
Vezano uz članak 3. Odluke o izvođenju zemljanih radova na igralištu Osnovne škole
„Vladimir Nazor“ u Novoj Bukovici od 26. ožujka 2010. godine (KLASA:361-01/10-01/02,
URBROJ:2189/09-02-10-1), a temeljem pribavljenih ponuda izvođača predmetnih radova
izabire se ponuda obrta „Z-GRAD“ iz Slatine, Bartola Kašića 2.
Ponuda je odabrana temeljem kriterija odabira „Najniža cijena“.
Članak 2.
-

Izvođenje zemljanih radova iz točke 1. ove Odluke odnosi se na slijedeće:
Iskop, utovar i odvoz viška zemlje oko igrališta
Dobava i ugradnja tampona uz igralište
Čišćenje cestovnog jarka te dobava i ugradnja betonskih cijevi
Zacjevljenja cestovnog jarka radi izgradnje parkirališta
Dobava i ugradnja tamponske mješavine
Izrada šahti
Članak 3.
Obrazloženje

Temeljem kontakata Općinskog načelnika sa izvođačima radova, zaprimljene su dvije
ponude za izvođenje zemljanih radova na igralištu u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ u
Novoj Bukovici.
1. „Z-GRAD“ SLATINA, Bartola Kašića 2
Visina ponude za izvođenje radova iz točke 2. ove Odluke je 34.444,20 kuna bez
uključenog PDV-a ( 42.366,40 kuna sa PDV-om).
Na ponuđenu cijenu radova ponuditelj uključuje i 10% rabata na izvedene količine i
popust od 5% za razvoj športa u Općini Nova Bukovica.
Navedeni popusti znatno umanjuju vrijednost radova iz ponudbenog troškovnika.
2. AS-promet“ prijevoz robe i putnika, niskogradnja trgovina građevinskog materijal,
usluge radnim strojevima, Slatina, Ksavera Šandora Đalskog 20.
Visina ponude za izvođenje radova iz točke 2. ove Odluke je 33.270,00 kuna bez
uključenog PDV-a (40.922,10 kuna sa PDV-om).
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Povodeći za kriterijem odabira „najniža cijena“ izabrana je ponuda obrta „Z-GRAD“,
iz Slatine, Bartola Kašića 2. Startna cijena ponude je 34.444,20 kuna bez PDV-a.
Na ponuđenu cijenu radova ponuditelj uključuje i 10% rabata na izvedene količine i
popust od 5% za razvoj športa u Općini Nova Bukovica.
Po odbitku bonusa od startne cijene iz ponudbenog troškovnika, povoljnija je ponuda
obrta „Z-GRAD“ iz Slatine, i zadovoljava kriterij odabira „najniža cijena“.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 361-01/10-01/02
URBROJ:2189/09-02-10- 4
Nova Bukovica, 20. travnja 2010.

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

36.
Sukladno članku 32. stavka 1. i članka 129. stavak 2.Zakona o javnoj nabavi (Narodne
novine RH broj 110/07 i 125/08.), i članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni
glasnik Općine Nova Bukovica 9/09.), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o izvođenju vodoinstalaterskih radova na objektu-svlačionice NK „Zrinski“
Članak 1.
Donosi se Odluka o izvođenju vodoinstalaterskih radova na objektu „svlačionica“
Nogometnog kluba „Zrinski“ u naselju Nova Bukovica.
Članak 2.
Ovom Odlukom utvrđuje se procijenjena vrijednost obrtničkih radova-usluge na
ugradnji vodoinstalacija. Repromaterijal za ugradnju vodovodne i odvodne instalacije
predmetnih radova osigurati će NK „Zrinski“ iz vlastitih sredstava. Uslugu ugradnje
instalacija financira Općina Nova Bukovica iz proračunskih sredstava. Procijenjena vrijednost
ugradnje je 5.000,00 kuna bez PDV-a (6.150,00 kuna sa PDV-om).Sukladno članku 32.
stavku 1. i članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, procijenjena vrijednost nabave je
ispod tzv. bagatelne vrijednosti (70.000,00 kuna bez PDV-a) za koju javni naručitelj nije
obvezan provoditi postupak javne nabave, odnosno oglašavanja u elektronskom oglasniku
javne nabave.
Članak 3.
Odgovorna osoba javnog naručitelja za predmetnu nabavu je Općinski načelnik
Općine Nova Bukovica, Tomislav Žagar.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u «Službenom
glasniku» Općine Nova Bukovica.
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 361-01/10-01/03
URBROJ:2189/09-02-10-1
Nova Bukovica, 26. ožujka 2010.

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

37.
Sukladno članku 32. stavka 1. i članka 129. stavak 2.Zakona o javnoj nabavi (Narodne
novine RH broj 110/07 i 125/08.), i članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni
glasnik Općine Nova Bukovica 9/09.), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje vodoinstalacijskih
radova na objektu svlačionice NK „Zrinski“
Članak 1.
Vezano uz članak 3. Odluke o izvođenju građevinskih radova na održavanju objekta
svlačionice na NK „Zrinski“ u Novoj Bukovici od 26. ožujka 2010. godine (KLASA:36101/10-03, URBROJ:2189/09-02-10-1), izabire se ponuda tvrtke „ELIPS“ d.o.o. iz Slatine,
Mlinska 51.
Ponuda je odabrana temeljem kriterija odabira „Najniža cijena“.
Članak 2.
Obrazloženje
Temeljem kontakata Općinskog načelnika sa izvođačima vodoinstalaterskih radova,
zaprimljene su dvije ponude za izvođenje radova-usluge na ugradnji vodoinstalacija u
objektu-svlačionica NK „Zrinski“, koje su sastavni dio ove Odluke:
- „ELIPS“ d.o.o. iz Slatine, Mlinska 51, vrijednost usluge……… 4.950,00 kuna bez PDV-a
- „RILE-MONT“ iz Slatine, matije Gupca 6, vrijednost usluge … 5.990,00 kuna bez PDV-a
Cijene su bez uključenog poreza na dodanu vrijednost.
Navedeni radovi obuhvaćaju slijedeće:
- štemanje za vodovodnu instalaciju i odvod
- montaža vodovodne instalacije
- montaža odvodne instalacije
- montaža i spajanje sanitarije
- montaža el. bojlera
- montaža kotlića i školjke
- spajanje instalacije na vodovod te ispitivanje iste
Ponuda tvrtke „ELIPS“ d.o.o. iz Slatine je povoljnija po kriteriju odabira „najniža
cijena“, što je rezultiralo izrečenom u članku 1. stavku 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 361-01/10-01/03
URBROJ:2189/09-02-10- 4
Nova Bukovica, 28. travnja 2010.

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

38.
Temeljem 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) i članka 44.
Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 9/09), Načelnik
Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
ustupanje prostora Radio-amaterkom klubu u domu kulture
Nova Bukovica
Članak 1.
Radio–amaterkom klubu Našice, Sekcija Nova Bukovica (pozivna oznaka –
9A1CNR), daje se na korištenje prostor u zgradi doma kulture u Novoj Bukovici, Trg dr.
Franje Tuđmana 1.
U interesu mladih koji bi se uključivali u rad radio-kluba, Prostor iz stavka 1. ovog
članka ustupa se bez naknade.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:372-03/10-01/03
URBROJ:2189/09-02-10-2
Nova Bukovica, 27. ožujka 2010.

NAČELNIK
Tomislav Žagar dipl. ing. v.r.

39.
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) a vezano
uz Zaključak Kolegija gradonačelnika i načelnika Virovitičko-podravske županije održanog
03.11.2009. godine, Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
sufinanciranju rada Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici
I.
Donosi se Odluka o sufinanciranju rada Visoke škole za menadžment u turizmu i
informatici u Virovitici za 2010. godinu. Sufinanciranje se temelji na zajedničkom interesu
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koji se odnosi na osiguranje kontinuiteta rada visokoškolske ustanove od iznimnog značenja
za obrazovanje građana.
II.
Sredstva namijenjena za rad visokoškolske ustanove odobravaju se iz Općinskog
proračuna za 2010. godinu i iznose 10.000,00 kuna.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:602-04/09-01/01
URBROJ:2189/09-02-10-3
Nova Bukovica, 16. travnja 2010.

NAČELNIK
Tomislav Žagar dipl. ing. v.r.

40.
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), Načelnik
Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o doniranju sredstava Hrvatskom radioamaterskom savezu
Radio klubu „Našice“, Sekcija radio kluba „Nova Bukovica“
Članak 1.
Doniraju se sredstva Hrvatskom amaterskom savezu, Radio klubu „Našice“ D.
Pejačevića 2, za Sekciju radio kluba 9A1CNR „Nova Bukovica“, Trg dr. Franje Tuđmana 2. u
iznosu od 5.500,00 kuna.
Sredstva će biti namijenjena za nabavku opreme-radio uređaja za komunikaciju za rad
sekcije radio kluba „Nova Bukovica“.
Članak 2.
Odlukom Općinskog načelnika od 27, ožujka 2010. godine, KLASA:372-03/10-01/03,
URBROJ:2189/09-02-10-2, Sekciji radio kluba „Nova Bukovica“ dodijeljen je prostor za rad
u zgradi Općine Nova Bukovica. Prostor za rad kluba je ustupljen bez obveze plaćanja
naknade.
Budući da je Općina Nova Bukovica sekciji ustupila radni prostor bez naknade i
donirala nabavku opreme iz članka 1. ove Odluke sklopi će se Sporazum o uvjetima korištenja
opreme između Općine Nova Bukovica i Radio kluba „Našice“.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-08/10-01/01
URBROJ:2189/09-02-10/2
Nova Bukovica, 20. travnja 2010.

NAČELNIK
Tomislav Žagar dipl. ing. v.r.

41.
Na temelju članka 3. st.1. točke 2., članka 13. st.7. Zakona o javnoj nabavi (Narodne
novine broj 110/07 i 125/08.) i članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik
Općine Nova Bukovica 9/09.), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi slijedeću
ODLUKU
o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu ugradnje
plinskih instalacija i grijanja na Hrvatsko-Slovačkom domu u Miljevcima
Članak 1.
Donošenjem Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave započinje postupak
javne nabave iz članka 21. Zakona o javnoj nabavi.
Članak 2.
Sukladno članku 13. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi, Odluka o početku otvorenog
postupka javne nabave sadrži slijedeće podatke o:
- javnom naručitelju
- predmetu nabave
- procijenjenoj vrijednosti nabave
- izvoru planiranih sredstava
- odabranom postupku javne nabave
- ovlaštenim predstavnicima javnog naručitelja u postupku javne nabave
- odgovornoj osobi javnog naručitelja
- zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave
Članak 3.
Javni naručitelj za radove koji je predmet javne nabave, je jedinica lokalne
samouprave -Općina Nova Bukovica Trg dr. Franje Tuđmana 1, 33 518, MB 00461555,
telefon: 033-564-304, telefax: 033-564-305, e-mail:opcina.nova.bukovica@vt.t-com.hr.
Članak 4.
Predmet nabave je ugradnja plinskih instalacija i instalacija grijana na objektu
Hrvatsko-Slovačkog doma u naselju Miljevci.
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Jedinstveni broj CPV-a nomenklature (Jedinstvenog rječnika javne nabave) je
45212000-6, evidencijski broj javne nabave je M-2/10.
Članak 5.
-

Procijenjena vrijednost nabave prema troškovniku navedenih radova je:
bez uračunatog PDV-a ……………………….. 90.737,00 kuna
sa uračunatim PDV-om ……………………… 111.606,51 kuna
Članak 6.

-

Izvor planiranih sredstava:
Sredstva u iznosu od 111.606,51 kuna osigurava Ministarstvo kulture Republike
Hrvatske temeljem Ugovora o korištenju sredstava sklopljenim sa Maticom
Slovačkom.
Članak 7.
Odabrani postupak javne nabave je „Otvoreni postupak javne nabave“.
Članak 8.

Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja su:
1. Voditelj – Tomo Jambrešić
2. Član – Đuro Sobol
3. Član – Goran Križetić
Sukladno članku 12.a, administrativni dio postupka javne nabave provodi službenik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica.
Članak 9.
Odgovorna osoba javnog naručitelja za predmetni javnu nabavu je Općinski načelnik
Općine Nova Bukovica, Tomislav Žagar.
Članak 10.
Zakonska osnova za provođenje otvorenog postupka javne nabave je članak 21.
Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 110/07. i 125/08.).
Članak 11.
Plaćanje je bez predujma, po završetku radova i povlačenju sredstava iz Ministarstva
kulture Republike Hrvatske.
Članak 12.
Kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude sukladno zakonskim uvjetima i
zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.
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Članak 13.
Ostali uvjeti nabave biti će određeni dokumentacijom za nadmetanje.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u «Službenom
glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 361-02/10-01/03
URBROJ:2189/09-01-10-1
Nova Bukovica, 28. travnja 2010.

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

42.
Na osnovu članka članka 3. st. 1. točke 2., članka 13. st. 2. i članka 85. Zakona o javnoj
nabavi (NN RH broj 110/07 i 125/08), Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa u
izgradnji Hrvatsko-Slovačkog doma u Miljevcima, Odluke o početku otvorenog postupka
javne nabave u predmetu ugradnje plinskih instalacija i grijanja na Hrvatsko-Slovačkom
domu u Miljevcima i članka 44. k Statuta Općine Nova Bukovica ( Službeni glasnik Općine
Nova Bukovica broj 9/09), Općinski načelnik Općine Nova Bukovica 18. svibnja 2010.
godine, donosi
O D L U K U
o odabiru najpovoljnije ponude po objavljenom otvorenom postupku javne nabave u
predmetu ugradnje plinskih instalacija i grijanja na
Hrvatsko-Slovačkom domu u Miljevcima
Članak 1.
U provedenom otvorenom postupku javne nabave u predmetu ugradnje plinskih
instalacija i grijanja na Hrvatsko-Slovačkom domu u Miljevcima, a sukladno Zaključku
Ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja u otvorenom postupku javne nabave, Općinski
načelnik donosi Odluku o prihvaćanju ponude „RILE-MONT“ Slatina, Matije Gupca 64.
Članak. 2.
Na osnovu izrečenog u točci 1. ove Odluke, postupak javne nabave broj 2/10 objavljen
u elektroničkom oglasniku javne nabave od 03.05.2010. godine.
Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu ugradnje plinskih
instalacija i grijanja na Hrvatsko-Slovačkom domu u Miljevcima, donijeta je 28. travnja 2010.
godine (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 3/10).
Članak 3.
Kriterij odabira ponude je najniža cijena ponuditelja (točka 12. Odluke iz
prethodnog članka st.2.). Procijenjena vrijednost radova predmetne nabave iznosi 90.737,00
kuna bez PDV-a i objavljena je u pozivu na nadmetanje (odjeljak II.2.1.), objave N-16-M
116768-300410, od 03. svibnja 2010. godine.
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Članak 4.
U postupku javne nabave svoje ponude su dostavili slijedeći izvođači radova:
1. „TERMORAD” d.o.o.iz Zagreba, Prisavlje 12
Ponuda je sadržavala sve elemente navedene u dokumentaciji za nadmetanje a ponuđena
cijena za ugradnju plinskih instalacija i grijanja je iznad procijenjene i objavljene u
Pozivu za nadmetanje nabave male vrijednosti.
Ponuditelj je ponudio cijenu od 160.489,00 kuna bez PDV-a.
2. „RILE-MONT“ Slatina, Matije Gupca 64,
Ponuda je sadržavala svu zatraženu dokumentaciju iz popisanih uvjeta za nadmetanje,
dok je ponuđena cijena za ugradnju plinskih instalacija i grijanja radova ispod
procijenjene i objavljene u Pozivu na nadmetanje nabave male vrijednosti.
Ponuditelj je ponudio cijenu od 74.704,50 kuna bez PDV-a
3. ”ZEMONT” d.o.o. Čačinci, Bana Jelačića 22
Ponuda je sadržavala svu zatraženu dokumentaciju iz popisanih uvjeta za nadmetanje.
a ponuđena cijena za ugradnju plinskih instalacija i grijanja je iznad procijenjene i
objavljene u Pozivu za nadmetanje nabave male vrijednosti.
Ponuditelj je ponudio cijenu od 105.412,00 kuna bez PDV-a.
Članak 5.
Sudionici u postupku javne nabave „TERMORAD” d.o.o.iz Zagreba, Prisavlje 12 i
“ZEMONT” d.o.o. Čačinci, Bana Jelačića 22, ponudili su cijene radova iznad procijenjene
vrijednosti naznačene u Pozivu za nadmetanje od 03.05.2010. godine, temeljem čega su
ponude neprikladne jer cijena prelazi planirana sredstva naručitelja.
Članak 6.
Nakon pregleda i ocjene ponuda a sukladno kriteriju odabira ponude-najniža cijena
(čl. 58. Zakona o javnoj nabavi), ponuda „RILE-MONT“ Slatina, Matije Gupca 64, je
prihvatljiva što je i izrečeno u točci 1. ove Odluke.
Sukladno članku 85. Zakona o javnoj nabavi za odabir je dovoljna jedna prihvatljiva
ponuda.
Na temelju utvrđenog donijeta je Odluka o prihvaćanju ponude izrečena u članku 1. ove
Odluke o odabiru.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:361-02/10-01/03
URBROJ:2189/09-02-10-6
Nova Bukovica, 18. svibnja 2010.

NAČELNIK
Tomislav Žagar, dipl. ing. v.r.
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43.
Na temelju članka 3. st.1. točke 2., članka 13. st.7. Zakona o javnoj nabavi (Narodne
novine broj 110/07 i 125/08.) i članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik
Općine Nova Bukovica 9/09.), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi slijedeću
ODLUKU
o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu izrade vanjske fasade i završne
obrade unutarnjih zidova na Hrvatsko-Slovačkom domu u Miljevcima
Članak 1.
Donošenjem Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave započinje postupak
javne nabave iz članka 21. Zakona o javnoj nabavi.
Članak 2.
Sukladno članku 13. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi, Odluka o početku otvorenog
postupka javne nabave sadrži slijedeće podatke o:
- javnom naručitelju
- predmetu nabave
- procijenjenoj vrijednosti nabave
- izvoru planiranih sredstava
- odabranom postupku javne nabave
- ovlaštenim predstavnicima javnog naručitelja u postupku javne nabave
- odgovornoj osobi javnog naručitelja
- zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave
Članak 3.
Javni naručitelj za radove koji je predmet javne nabave, je jedinica lokalne
samouprave -Općina Nova Bukovica Trg dr. Franje Tuđmana 1, 33518, MB 00461555,
telefon: 033-564-304, telefax: 033-564-305, e-mail:opcina.nova.bukovica@vt.t-com.hr.
Članak 4.
Predmet nabave je izrada vanjske fasade i završne obrade unutarnjih zidova na
Hrvatsko-Slovačkom domu u Miljevcima.
Jedinstveni broj CPV-a nomenklature (Jedinstvenog rječnika javne nabave) je
45212000-6, evidencijski broj javne nabave je M-3/10.
Članak 5.
-

Procijenjena vrijednost nabave prema troškovniku navedenih radova je:
bez uračunatog PDV-a ……………………….. 86.273,00 kuna
sa uračunatim PDV-om ……………………… 106.115,79 kuna

Broj 3

Službeni glasnik

Stranica 74

Članak 6.
-

Izvor planiranih sredstava:
Sredstva u iznosu od 106.115.79 kuna osigurava Ministarstvo kulture Republike
Hrvatske temeljem Ugovora o korištenju sredstava sklopljenim sa Maticom
Slovačkom.
Članak 7.
Odabrani postupak javne nabave je „Otvoreni postupak javne nabave“.
Članak 8.

Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja su:
1. Voditelj – Tomo Jambrešić
2. Član – Đuro Sobol
3. Član – Goran Križetić
Sukladno članku 12.a, administrativni dio postupka javne nabave provodi službenik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica.
Članak 9.
Odgovorna osoba javnog naručitelja za predmetni javnu nabavu je Općinski načelnik
Općine Nova Bukovica, Tomislav Žagar.
Članak 10.
Zakonska osnova za provođenje otvorenog postupka javne nabave je članak 21.
Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 110/07. i 125/08.).
Članak 11.
Plaćanje je bez predujma, po završetku radova i povlačenju sredstava iz Ministarstva
kulture Republike Hrvatske.
Članak 12.
Kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude sukladno zakonskim uvjetima i
zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.
Članak 13.
Ostali uvjeti nabave biti će određeni dokumentacijom za nadmetanje.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u «Službenom
glasniku» Općine Nova Bukovica.
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 361-02/10-01/04
URBROJ:2189/09-01-10-1
Nova Bukovica, 28. travnja 2010.

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

44.
Na osnovu članka 3. st. 1. točke 2. i članka 13. st. 2.i članka 88 Zakona o javnoj
nabavi (NN broj 110/07 i 125/08), Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa u izgradnji
Hrvatsko-Slovačkog doma u Miljevcima, Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave
u predmetu izrade vanjske fasade i završne obrade unutarnjih zidova na Hrvatsko-Slovačkom
domu u Miljevcima i članka 44. k Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine
Nova Bukovica broj 9/09), Općinski načelnik Općine Nova Bukovica 18. svibnja 2010.
godine, donosi
O D L U K U
o odabiru najpovoljnije ponude po objavljenom otvorenom postupku javne nabave u
predmetu izrade vanjske fasade i završne obrade unutarnjih zidova na
Hrvatsko-Slovačkom domu u Miljevcima
Članak 1.
U provedenom otvorenom postupku javne nabave u predmetu izrade vanjske fasade i
završne obrade unutarnjih zidova na Hrvatsko-Slovačkom domu u Miljevcima, a sukladno
Zaključku Ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja u otvorenom postupku javne nabave
Općinski načelnik donosi Odluku o prihvaćanju ponude Građevinskog obrta «HORVAT»
iz Noskovačke Dubrave 60, Čađavica.
Članak. 2.
Na osnovu izrečenog u točci 1. ove Odluke, postupak javne nabave broj 3/10 objavljen
u elektroničkom oglasniku javne nabave 03.05.2010.
Odluku o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu izrade vanjske fasade
i završne obrade unutarnjih zidova na HRVATSKO-SLOVAČKOM DOMU u Miljevcima,
donio je Općinski načelnik 28. travnja 2010. godine (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica
3/10).
Članak 3.
Kriterij odabira je najniža cijena ponuditelja (točka 12. Odluke iz prethodnog članka
st.2.). Planirana sredstva za predmetnu investiciju su 86.273,00 kuna bez PDV-a kako je i
objavljeno u Pozivu na nadmetanje (odjeljak II.2.1.), objave N-16-M -116728-300410.
Članak 4.
U postupku javne nabave ponude su dostavili slijedeći izvođači radova:
1. Građevinski obrt „HORVAT“ iz Noskovačke Dubrave 60, Čađavica.
Ponuda je sadržavala sve elemente navedene u dokumentaciji za nadmetanje a ponuđena
cijena je za izvođenje građevinskih radova ispod planirane i objavljene u Pozivu na
nadmetanje nabave male vrijednosti.
Ponuditelj je ponudio cijenu od 68.078,00 kuna bez PDV-a .
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2. „ZIDAR“ IVO JURIĆ. Orahovica, Šošićevo šetalište 22.
Ponuda je sadržavala svu zatraženu dokumentaciju iz popisanih uvjeta za nadmetanje,
dok je ponuđena cijena za izvođenje građevinskih radova iznad planirane
i objavljene u Pozivu na nadmetanje nabave male vrijednosti.
Ponuditelj je ponudio cijenu od 68.680,00 kuna bez PDV-a
3. „UKRAS“ d.d. iz Osijeka, Sv. L. B. Mandića 111P
Ponuda sadržava svu zatraženu dokumentaciju iz popisanih uvjeta za nadmetanje, dok je
ponuđena cijena za izvođenje građevinskih radova ispod planirane i objavljene u Pozivu
na nadmetanje nabave male vrijednosti.
Ponuditelj je ponudio cijenu od 80.522,00 kuna bez PDV-a.
Članak 5.
Sudionici u postupku javne nabave: Građevinski obrt „HORVAT“ iz Noskovačke
Dubrave 60, Čađavica, „UKRAS“ d.d. iz Osijeka, Sv. L. B. Mandića 111P i „ZIDAR“ IVO
JURIĆ, Orahovica, Šošićevo šetalište 22 priložili su svu zatraženu dokumentaciju za
nadmetanje kao i cijene radova ispod procijenjene vrijednosti naznačene u Pozivu za
nadmetanje od 03.05. 2010. godine, temeljem čega su sve tri prihvatljive.
Članak 6.
Nakon pregleda i ocjene ponuda a sukladno kriteriju odabira ponude-najniža cijena
(čl. 58. Zakona o javnoj nabavi), ponuda Građevinskog obrta „HORVAT“ iz Noskovačke
Dubrave 60, Čađavica, je prihvatljivija u odnosu na ostale ponude.
.
Na temelju utvrđenog donijeta je Odluka o prihvaćanju ponude izrečena u članku 1. ove
Odluke o odabiru.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:361-02/10-01/04
URBROJ:2189/09-02-10-6
Nova Bukovica, 18. svibnja 2010.

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

45.
Na temelju članka 38. Zakona o socijalnoj skrbi (NN, broj 73/97., 27/01., 59,01.,
82/07., 103/03., 44/06., i 79/07.), članka 7. i 12. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik
općine Nova Bukovica broj 6/98.) i članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni
glasnik broj 9/09) a na osnovu podnijetog zahtjeva Dragane Majdandžić iz Nove Bukovice,
Kolodvorska 3, Općinski načelnik, 06 05.2010. godine daje slijedeće
M I Š L J E N J E
o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi
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I.
Na osnovu podnesenog zahtjeva za ostvarenje prava iz socijalne skrbi Općinsko
načelnik je razmotrio osnovanost zahtjeva te daje slijedeće Mišljene o iznosu i namjeni
sredstava:
Dragani Majdandžić iz Nove Bukovice, Kolodvorska 3, odobravaju se sredstva za
podmirenje troškova stanovanja (električne energije) u iznosu od 500,00 kuna.
II.
Na osnovu danog Mišljenja, Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica
donijeti će Rješenja podnosiocu zahtjeva za ostvarenje prava iz socijalne skrbi.
III.
Ovo Mišljenje objaviti će se u «Službenom glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:UP/I-551-06/09-01/20
URBROJ: 2189/09-02-10-2
Nova Bukovica, 06.svibnja 2010.

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

46.
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), Načelnik
Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o odobrenju sredstava za financiranje redovne djelatnosti
stanice Hrvatske gorske službe spašavanja Požega
I.
Odobravaju se sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna za financiranje redovne djelatnosti
stanice Hrvatske gorske službe spašavanja Požega, sa lociranom Stanicom u Požegi, Ruđera
Boškovića 32.
II.
Obvezuje se Načelnik Općine Nova Bukovica za potpisivanje Sporazuma kojim se
potvrđuje postojanje zajedničkih interesa za djelovanje HGSS-a i uređuju načini i uvjeti
financiranja.
III.
Unazad dvije godine na području Virovitičko-podravske županije djeluje HGSS
Stanica Požega. Uz djelovanje na brdsko-planinskim i nepristupačnim područjima Zakon o
HGSS-u je službi dao javnu ovlast za potrage za nestalim osobama izvan naseljenih mjesta na
teritoriju cijele Republike Hrvatske. Zakonom operativno djelovanje financira lokalna uprava
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i samouprava. Stanica djeluje u svim vremenskim uvjetima i operativna je 366 dana godišnje,
a aktivira se posredstvom žurnog broja 112 ili direktnim pozivanjem na 098-1639-806.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:810-03/09-01/08
URBROJ:2189/09-02-10-2
Nova Bukovica, 12. svibnja 2010.

NAČELNIK
Tomislav Žagar dipl. ing. v.r.

47.
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), Načelnik
Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o odobrenju sredstava Hrvatskoj ligi protiv raka
I.
Hrvatskoj ligi protiv raka, Zagreb, ilica 197 odobravaju se sredstva iz Općinskog
proračuna u iznosu od 500,00 kuna, koja će biti namijenjena za:
- prevenciju
- rehabilitaciju i resocijalizaciju operiranih od raka
- kupnju dijagnostičkih aparata za potrebe bolnice
II.
Sredstva su odobrena na osnovu zaprimljenog zahtjeva Hrvatske lige protiv raka, od
20.04. 2010. godine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-03/10-01/04
URBROJ:2189/09-02-10-2
Nova Bukovica, 18. svibnja 2010

NAČELNIK
Tomislav Žagar dipl. ing. v.r.

Broj 3

Službeni glasnik

Stranica 79

48.
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) i članka
19. Pravilnika o volontiranju i stručnoj praksi (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 3/10),
Načelnik Općine Nova Bukovica donosi slijedeću
ODLUKU
o odobrenju volontiranja u Jedinstvenom upravnom odjelu
Članak 1.
Sukladno članku 19. Pravilnika o volontiranju im stručnoj praksi, Načelnik Općine
Nova Bukovica odobrava jedno volonterko mjesto u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine .
Volonter se prima u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica, na poslove visoke
stručne spreme vezane uz imovinsko pravne poslove i poslove vođenja upravnog postupka,
na razdoblje od 12 mjeseci u punome radnom vremenu.
Članak 2.
Cilj volontiranja je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga
stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 – u nastavku teksta:
ZSN). Volonter nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za svoj rad,
osim naknade putnih troškova . Općina plaća doprinose i druga davanja propisana za
volontere, podmiruje troškove polaganja državnoga stručnog ispita (prvi put). Prava i obveze
volontera i Općine bit će uređeni ugovorom. Općina ne planira zaposliti volontera nakon
isteka volonterskog staža.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:112-06/10-01/01
URBROJ:2189/10-02-10/3
Nova Bukovica, 14. svibnja 2010.

NAČELNIK
Tomislav Žagar dipl. ing. v.r.

49.
Na temelju članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica broj 9/09), te članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09), Načelnik Općine Nova Bukovica, dana 14. svibnja 2010. godine, donosi
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PRAVILNIK
o volontiranju i stručnoj praksi
I. OPĆE ODREDBE
Predmet Pravilnika
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se volontiranje i stručna praksa u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Nova Bukovica.
Pojmovnik
Članak 2.
U smislu ovog Pravilnika, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
-Volontiranje radi osposobljavanja razumijeva primanje volontera-vježbenika radi
stjecanja uvjeta radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa
člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08) i člankom 41. Zakona o radu („Narodne novine“,
broj 149/09). Volonter-vježbenik nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima
naknadu za svoj rad, osim naknade putnih troškova ako stanuje izvan mjesta rada odnosno
sjedišta Općinske uprave. Općina Nova Bukovica (dalje u tekstu: Općina) plaća doprinose i
druga davanja propisana za volontere, podmiruje troškove polaganja državnoga stručnog
ispita (prvi put). Općina Nova Bukovica ne planira zaposliti volontera/e nakon isteka
volonterskog staža.
-Godišnji plan volontiranja radi osposobljavanja je plan kojim se određuje broj
volontera-vježbenika koji će biti primljeni tijekom određene godine, upravna tijela te poslovi
na koje se primaju.
-Stručna praksa je praksa koju obavljaju učenici i studenti u okviru obrazovnih
programa čiji su polaznici.
-Tijelo rasporeda je upravno tijelo u kojem se obavlja volontiranje, odnosno stručna
praksa.
-Povjerenstvo za volontiranje i stručnu praksu je tijelo koje obavlja stručne,
administrativne i druge poslove vezane uz volontiranje, odnosno obavljanje stručne prakse.
Mjesto volontiranja/prakse
Članak 3.
Volonter ili praktikant svoj dio volontiranja ili stručne prakse obaviti će u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.
Volonter ili praktikant mogu dio volontiranja, odnosno stručne prakse obaviti izvan
tijela rasporeda, u drugome upravnom tijelu ili pravnoj osobi korisniku proračunskih
sredstava Općine Nova Bukovica , u dogovoru s ovlaštenom osobom pravne osobe.
Ugovor
Članak 4.
O volontiranju radi osposobljavanja sklapa se pisani ugovor, u skladu sa Zakonom o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Zakonom o
radu. U ime Općine ugovor potpisuje pročelnik tijela rasporeda.
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Poslovi
Članak 5.
Volonteri obavljaju poslove određene ugovorom o volontiranju, u skladu s propisima,
pravilima struke te uputama pročelnika tijela rasporeda ili službenika koju pročelnik za to
ovlasti.
Evidencija, potvrda i radna karakteristika
Članak 6.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela će imenovati Povjerenstvo za volontiranje i
stručnu praksu.
Članak 7.
Povjerenstvo za volontiranje i stručnu praksu vodi evidenciju volontiranja i stručne
prakse, koja sadrži naročito sljedeće podatke: ime i prezime volontera/praktikanta, tijelo
rasporeda i eventualna druga mjesta volontiranja, odnosno stručne prakse, razdoblje te
poslove volontiranja, odnosno stručne prakse.
Volonteru/praktikantu izdaje se potvrda o obavljenom volontiranju, odnosno stručnoj
praksi. Potvrdu potpisuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine.
Na zahtjev volontera/praktikanta, pročelnik tijela rasporeda dužan mu je najkasnije u
roku od 15 dana izdati pisanu radnu karakteristiku o kvaliteti volontiranja, odnosno obavljanja
stručne prakse.
Potvrda i radna karakteristika prilažu se evidenciji iz stavka 1. ovoga članka.
Materijalna i druga prava
Članak 8.
Materijalna prava, prava vezana uz zaštitu na radu te druga propisana prava volonter/
praktikant ostvaruje u skladu s posebnim propisima.
Prekid volontiranja/prakse
Članak 9.
Pretpostavke za prijevremeni prestanak volontiranja uređuju se ugovorom o
volontiranju.
Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela može prekinuti obavljanje stručne prakse kada
za to postoje opravdani razlozi.

II. VOLONTIRANJE RADI OSPOSOBLJAVANJA
Članak 10.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica će imenovati
Povjerenstvo za volontiranje i stručnu praksu radi provedbe natječaja za provođenje javnog
poziva za prijam volontera-vježbenika i praćenja rada volontera-vježbenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).
Članak 11.
Pročelnik općine Nova Bukovica obvezan je za slijedeće:
- prikuplja podatke o potrebama za volontiranjem,
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- u okviru pripreme proračuna, Pročelnik JUO predlaže godišnji plan, koji Načelnik donosi u
roku od 30 dana od donošenja proračuna za godinu na koju se plan odnosi,
- obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz postupak javnog poziva iz članka 13.
ovog Pravilnika,
- prati i osigurava provedbu godišnjeg plana te, prema potrebi, tijekom godine načelniku
predlaže izmjene i dopune godišnjeg plana,
- obavlja druge poslove određene ovim Pravilnikom.
Članak 12.
Prilikom iskazivanja potreba za volontiranjem iz članka 10. podstavka 1. ovog
Pravilnika, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela će u obzir će uzeti prioritetne potrebe
službe te prostorne i tehničke mogućnosti za volontiranje.
Članak 13.
Volonteri-vježbenici primaju se u skladu s godišnjim planom, na temelju javnog
poziva koji se objavljuje na web stranici i na oglasnoj ploči Općine. Pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Nova Bukovica može odrediti da javni poziv bude objavljen i u
dnevnom tisku.
Javni poziv mora biti otvoren najmanje osam dana.
Odabir između kandidata koji se pravovremeno i potpunim prijavama odazovu na
javni poziv te ispunjavaju uvjete naznačene u pozivu obavlja Povjerenstvo te donosi zaključak
o odabiru kandidata te upućuje prijedlog Pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela koji će
donijeti odluku o odabiru ili da odabir kandidata nije obavljen šalje obavijest svim
kandidatima u roku od 8 dana.
Članak 14.
Povjerenstvo utvrđuje postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti sastoji se od pisanog testiranja i
intervjua uvažavajući pritom i bodujući vrijeme nezaposlenosti od trenutka diplomiranja.
Poziv za testiranje s pravilima testiranja te danom i satom kada će se isto provoditi uz
naznaku pravnih područja, odnosno zakona iz kojih će se odabrati pitanja za pisano testiranje,
biti će objavljeni na web stranici i na oglasnoj ploči Općine.
Poziv za testiranje će biti upućen (putem e-maila ili poštom) samo osobama koje
ispunjavaju formalne materijalno pravne uvjete javnog poziva.
Smatra se da kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu
na javni poziv.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja
bodova na testiranju i na njemu je moguće ostaviti najviše 10 bodova. Rezultati pisanog
testiranja boduju se s najviše 30 bodova, a vrijeme od diplomiranja do prijema putem javnog
poziva boduje se s maksimalno 10 bodova, na način da kandidat dobiva dvostruki broj bodova
u odnosu koliko je godina od trenutka diplomiranja do dana objave javnog poziva nezaposlen,
a najviše 10 bodova.
Članak 15.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata povjerenstvo za provedbu
javnog poziva utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata povjerenstvo dostavlja pročelniku
Jedinstvenog upravnog odjela, te predlaže odabir.
Pročelnik nije dužan obaviti odabir, te u svakom trenutku može donijeti Odluku o
poništenju javnog poziva.
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U roku od 30 dana od isteka roka javnog poziva pročelnik, temeljem prijedloga
Povjerenstva za odabir, odlučuje o odabiru te svim kandidatima dostavlja pisanu obavijest o
tome koji je kandidat primljen, odnosno obavijest da odabir nije obavljen, a na što kandidati
nemaju mogućnost ulaganja pravnih lijekova.
Članak 16.
Kao volonter-vježbenik ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke za
prijam u službu, propisane Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.
Članak 17.
Volontiranje radi osposobljavanja ne može trajati duže od trajanja vježbeničkog staža
propisanog Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi.
III. STRUČNA PRAKSA
Članak 18.
Povjerenstvo za volontiranje i stručnu praksu
-odlučuje o zamolbama za obavljanje stručne prakse, u suradnji s
Pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela, u okviru proračunskih sredstava planiranih za tu
namjenu,
-prati i osigurava provedbu stručne prakse,
-obavlja druge poslove određene ovim Pravilnikom.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
U razdoblju od stupanja na snagu ovog Pravilnika do 31. prosinca 2010.godine,
Načelnik može, na prijedlog Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, odobriti volontiranje
bez prethodnog donošenja godišnjeg plana volontiranja radi osposobljavanja, u okviru
raspoloživih proračunskih sredstava.
Članak 20.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine
Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 112-06/10-01/1
URBROJ: 2175/01-02-10-1
Nova Bukovica, 14. svibnja 2010. godine

NAČELNIK
Tomislav Žagar, dipl.ing. v.r.
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50.
Temeljem članka 6. Pravilnika o volontiranju i stručnoj praksi (Službeni glasnik
Općine Nova Bukovica broj 3/10), Odluke načelnika o volontiranju u 2010. godini (Službeni
glasnik Općine Nova Bukovica 3/10), Pročelnik-tajnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Nova Bukovica, donosi
O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za volontiranje i stručnu praksu
I.
Sukladno odredbi članka 6. i 10. Pravilnika o volontiranju i stručnoj praksi a vezano
za Odluku Načelnika o volontiranju, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova
Bukovica imenuje povjerenstvo za volontiranje i stručnu praksu u 2010. godini, u slijedećem
sastavu:
- Tomislav Žagar – predsjednik povjerenstva
- Tomo Jambrešić – član
- Slavica Čižmar– član
II.
Obveze Povjerenstva za volontiranje i stručnu praksu su određene člankom 7. stavkom
1., člankom 13. stavkom 3. i članka 18. Pravilnika o volontiranju i stručnoj praksi.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:112-06/10-01/01
URBROJ:2189/09-04-10-2
Nova Bukovica, 14. svibnja 2010.

PROČELNIK-TAJNIK
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Blaženka Blažević v.r.

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