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51.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08) i članka 26.
Statuta Općine Nova Bukovica, (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica br. 9/09), Općinsko
vijeće Općine Nova Bukovica na 08. sjednici održanoj 11. lipnja 2010. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama proračuna
Općine Nova Bukovica za 2010. godinu
I OPĆI DIO
Članak 1.

Proračun Općine Nova Bukovica za 2010. godinu (Službeni glasnik općine Nova
Bukovica, br. 13/09) članak 1. mijenja se i glasi :
„Proračun Općine Nova Bukovica za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), sastoji se
od :
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Opis
PRIHODI – UKUPNO
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Preneseni prihodi iz prethodnih godina
RASHODI – UKUPNO
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Povećanje/
smanjenje
452.000,00
452.000,00
0,00
452.000,00
-754.700,00
1.206.700,00

Novi plan za
2010. godinu
3.283.000,00
2.866.800,00
3.200,00
413.000,00
3.283.000,00
2.071.300,00
1.211.700,00

Plan za
2010.g.
-

Povećanje/
smanjenje
-

Novi plan za
2010. godinu
-

-

-

-

Plan 2010.g.
2.831.000,00
2.414.800,00
3.200,00
413.000,00
2.831.000,00
2.826.000,00
5.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Opis
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO ZADUŽENJE/FINANCIRANJE
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/
FINANCIRANJA +RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

Članak 2.
U Proračunu Općine Nova Bukovica članak 2. mijenja se i glasi:
„Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda
i rashoda i Računu zaduživanja/ financiranja za 2010. godinu povećavaju se ili smanjuju kako
slijedi:
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II POSEBNI DIO
Članak 3.
U Proračunu Općine Nova Bukovica članak 3. mijenja se i glasi:
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine u Proračunu u
ukupnoj svoti 3.283.000,00 kuna, raspoređuju se po tekućim i razvojnim programima i
nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 400- 06/10-01/05
URBROJ: 2189/09-01-10-1
Nova Bukovica, 11. lipanj 2010.

PREDSJEDNIK
Tomo Jambrešić v.r.

52.
Na temelju članka 4. i 7. Zakona o državnoj reviziji (Narodne novine, br. 49/03
pročišćeni tekst i 177/04) i članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik
Općine Nova Bukovica, broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 8. sjednici
održanoj 11. lipnja 2010. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji Financijskih
izvještaja i poslovanja Općine Nova Bukovica za 2009. godinu
Članak 1.
Državni ured za reviziju, Područni ured Virovitica obavio je reviziju financijskih
izvještaja i poslovanja, u razdoblju od 18. siječnja do 07. svibnja 2010. godine te izrazio
uvjetno mišljenje.
Članak 2.
Na utvrđene nepravilnosti koje su opisane u Nalazu izviješća o obavljenoj reviziji,
Općina će se u roku 60 dana od dana primitka Izvješća pisano očitovati na svaku točku nalaza,
o radnjama koje su provedene na otklanjanja utvrđenih propusta.
Članak 3.
O poduzetim radnjama u otklanjanu utvrđenih propusta u narednom razdoblju
Jedinstveni upravni odjel Općine će izvijestiti Općinsko vijeće.
Članak 4.
Sukladno člancima 2. i 3. ovog Zaključka , Općinsko vijeće prihvaća revizijski nalaz
uz obvezu poduzimanja i otklanjanja propusta o čemu će biti redovito informirano.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine
Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA 041-01/10- 01/01
URBROJ: 2189/09-01-10-6
Nova Bukovica, 11. lipnja 2010.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Jambrešić v.r.
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53.
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj
76/06.,i 38/09.) i članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica, na 8. sjednici održanoj 11.
lipnja 2010. godine, donijelo je
O D L U K U
o izradi Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „TOPOLAK“
u Općini Nova Bukovica
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Topolak“
u Općini Nova Bukovica.
Članak 2.
Nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Topolak“ je načelnik
Općine Nova Bukovica.
Članak 3.
Odluka se donosi temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN
broj 76/06. i 38/09.).
Članak 4.
Razlozi za izradu Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone je interes Općine
kako bi se stvorili preduvjeti za pokretanje poduzetničkih djelatnosti.
Članak 5.
Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone obuhvaća površinu od 29,2601 hektara a
odnosi se na k.č.br.1986/26, k.o. Nova Bukovica na lokaciji županijske ceste Nova BukovicaBrezik. Lokacija se nastavlja na periferni dio naselja Nova Bukovica po kojem i zona nosi
naziv „Topolak“. Položaj lokacije je pogodan i omogućava spajanje na okolno izgrađenu
infrastrukturu, predstavlja dobru osnovu za izradu Urbanističkog plana uređenja poduzetničke
zone.
Članak 6.
Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone „Topolak“ raditi će se sukladno
odredbama postojećeg Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica.
Članak 7.
Stručno rješenje Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone „Topolak“ izraditi
će stručni izrađivač odabran nakon provedenog postupka javne nabave.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:350-02/10-01/1
URBROJ:2189/09-01-10-1
Nova bukovica, 11. lipnja 2010.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Jambrešić v.r.
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54.
Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o plaćama u loklanoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj 28/10.) i članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik,
broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 8. sjednici održanoj dana 11. lipnja
2010. godine, donosi
O D L U K U
o određivanju naknade za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog
načelnika Općine Nova Bukovica koji dužnost obavljaju
bez zasnivanja radnog odnosa
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se prava na naknadu Općinskom načelniku i zamjeniku
općinskog načelnika Općine Nova Bukovica koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog
odnosa.
Članak 2.
Općinski načelnik Općine Nova Bukovica i njegov zamjenik za vrijeme obavljanja
dužnosti bez zasnivanja radnog odnosa , ostvaruju pravo na naknadu.
Naknada iz st.1. ovoga članka isplaćuje se na teret Proračuna Općine Nova Bukovica.
Članak 3.
Osnovica za obračun naknade općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
Općine Nova Bukovica iznosi 4.630,14 kuna bruto, odnosno jednaka je visini osnovice za
izračun plaće državnih dužnosnika.
Članak 4.
Koeficijenti za obračun plaće Općinskog načelnika i Zamjenika općinskog načelnika u
slučaju da dužnost obavljaju profesionalno tj. da su zaposlenici Općine Nova Bukovica i
primaju plaću, utvrđuju se kako slijedi:
- načelnik – 1,376 (6.375,00 kuna-bruto)
- zamjenik načelnika – 0,480 (2.250,00 kuna-bruto)
Članak 5.
Naknada za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika ako dužnost
obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa iznosi 50 % od umnoška osnovice iz čl.3. i
koeficijenta iz čl.4. ove Odluke:
- načelnik – 0,688 (3.187,50 kuna-bruto)
- zamjenik načelnika – 0,240 (1.125,00 kuna-bruto)
Članak 6.
Rješenje o naknadi Općinskog načelnika i Zamjenika općinskog načelnika donosi
Pročelnik-tajnik Općine Nova Bukovica.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje se primjenjivati članak 3. stavak 1.
točka 1. Odluke o plaćama i drugim primanjima dužnosnika, službenika i namještenika
Općine Nova Bukovica, od 03. veljače 2006. godine, KLASA:120-01/06-01/01,
URBROJ:2189/09-01-06-01 i članka 2. stavka 1. točke 5. i 6. Odluke o izmjeni i dopuni
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Odluke o naknadama za rad vijećnicima Općinskog vijeća, članova Općinskog
poglavarstva i članova njihovih radnih tijela od 18. prosinca 2006. godine, KLASA:12101/06-01/02, URBROJ:2189/09-02-06-01.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 120-02/10-01/01
URBROJ: 2189/09-01-10-2
Nova Bukovica, 11. lipnja 2010.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Jambrešić v.r.

55.
Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj 28/10) i članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik
broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 8. sjednici održanoj dana 11. lipnja
2010. godine, donosi
O D L U K U
o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti složenosti poslova i drugi kriteriji za obračun
i isplatu plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova
Bukovica, koji su raspoređeni na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica.
Članak 2.
Red.

Naziv radnog mjesta

1. Pročelnik-tajnik Općine
2. Viši stručni referent za financije i
Računovodstvo
3. Administrativni referent za opće
računovodstvene poslove
4. Dostavljač-spremačica
5. Komunalni radnik

koeficijent
složenosti poslova
4,00
3,25
2,12
1,47
1,47

Članak 3.
Plaće službenika i namještenika čini umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog
mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaća.
Tako utvrđeni iznos uvećava se za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.
Članak 4.
Masa plaća za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Nova Bukovica ne može biti veća od ograničenja utvrđenih u članku 14. Zakona o plaćama u
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lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odnosno sredstava osiguranih u Proračunu
Općine Nova Bukovica.
Članak 5.
Sukladno odredbi članka 9. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, o visini osnovice za izračun plaća službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nova Bukovica utvrdit će Odlukom Općinski
načelnik.
Članak 6.
Rješenje o plaći kao i rješenja o drugim materijalnim pravima službenicima i
namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica donosi Pročelnik-tajnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica.
Članak 7.
Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu ostvariti dodatak za
uspješnost na radu sukladno odredbama posebnog pravilnika.
Članak 8.
Visinu naknada i drugih materijalnih prava s temelja radnog odnosa određuje Općinski
načelnik.
Članak 9.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju se primjenjivati odredbe članka 3. toč.
2., 3., 4., 5. i 6. Odluke o plaćama i drugim primanjima dužnosnika, službenika i namještenika
Općine Nova Bukovica, od 03. veljače 2006. godine, KLASA:121-01/6-01/02,
URBROJ:2189/09-01-06-01.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 120-02/10-01/01
URBROJ: 2189/09-01-10-1
Nova Bukovica, 11. lipnja 2010.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Jambrešić v.r.

56.
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 8. sjednici održanoj 11.
lipnja 2010. godine donosi
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Nova Bukovica za 2010. 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
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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
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 2010. 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 2010. 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
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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 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.
Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti i spašavanju a u svrhu izrade Procjene ugroženosti i
planova spašavanja, prikupljene su ponude za izradu Procjene ugroženosti i planova zaštite i
spašavanja od ovlaštenih pravnih osoba sukladno članku 29. b. istog Zakona.
Procjena ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja biti će predložena Općinskom vijeću u
roku od tri mjeseca.
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.)
e. sredstva za izradu Procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja za područje Općine
Nova Bukovica.
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.
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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.
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: 810-03/10-01/01
URBROJ: 2189/09-01-10-1
Nova Bukovica, 11. lipnja 2010.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Jambrešić v.r.
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57.
Na temelju članka 35. st.1. t. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08 i 36/09), članka 3. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 58/93, 33/05 i
107/07), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2010. godini (Narodne novine broj 3/10) i članka 31. Statuta Općine
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, br. 9/09) Općinsko vijeće Općine
Nova Bukovica na 8. sjednici održanoj 11. lipnja 2011. godine, donijelo je
PLAN OPERATIVNE PROVEDBE
PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD
POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2010. GODINI NA
PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA
I
U cilju izvršenja Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2010. godini (Narodne novine 3/10), na području Općine
Nova Bukovica potrebno je poduzeti slijedeće mjere i aktivnosti:
1. Izvršiti ažuriranje svih podataka i odrednica u donesenom Planu zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija na području Općine Nova Bukovica.
NOSITELJI ZADATAKA: Jedinstveni upravni odjel i DVD Nova Bukovica – Brezik.
ROK: lipanj 2010.
2. Uspostaviti ustroj za provedbu mjera čuvanja, fizičkog osiguravanja i drugih oblika
preventivne zaštite objekata i površina na kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i
širenja požara, a posebno na poljoprivrednim i šumskim površinama za vrijeme ljetnog
razdoblja, uključujući i zabranu nekontroliranog pristupa i boravka na takovim površinama u
vrijeme velike opasnosti za nastajanje i širenje požara.
NOSITELJI ZADATAKA: Tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva u suradnji s
DVD-om Nova Bukovica – Brezik.
ROK: lipanj 2010.
3. Prije početka i u toku trajanja žetvenih aktivnosti, ustrojiti motrilačko-dojavne službe i
ophodnje, vatrogasna dežurstva u Općini, sušarama i skladištima, silosima, na žitnim tablama,
te šumskim predjelima koji graniče sa žitnim poljima, sa odgovarajućom opremom i
sredstvima za početno gašenje požara.
Naprijed navedeno izvršiti u cilju pravodobnog otkrivanja eventualnog nastanka požara na
žitnom poljima, sušarama, skladištima, silosima te šumskim i drugim površinama radi
pravovremene dojave nadležnim vatrogasnim institucijama.
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NOSITELJI ZADATAKA: Tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva u suradnji s
DVD-om Nova Bukovica – Brezik.
ROK: lipanj 2010.
4. Izvršiti pregled deponije za odlaganje komunalnog otpada, te poduzeti odgovarajuće mjere
na prevenciji sprječavanja nekontroliranog paljenja otpada na deponiji, ustrojiti stalna ili
povremena dežurstva, odnosno obilaske deponije, a u cilju pravovremenog postupanja i
sprječavanja nastanka ili širenja požara.
NOSITELJI ZADATAKA: Komunalni radnik i Jedinstveni upravni odjel u suradnji s
DVD-om Nova Bukovica – Brezik.
ROK: lipnja 2010.
5. Izvršiti pregled i adekvatnu sanaciju svih «divljih» deponija otpada na području Općine
koja se nalaze u blizini žitnih polja ili šumskih površina, a u cilju sprječavanja
nekontroliranog paljenja otpada na deponijima i pravovremenog postupanja u sprječavanju
nastanka i širenja požara.
NOSITELJ ZADATAKA: Jedinstveni upravni odjel.
ROK: srpanj 2010.
6. Organizirati i održati sjednicu Zapovjedništva zaštite i spašavanja, a u cilju koordinacije
predstojećih aktivnosti u provedbi preventivnih i operativnih mjera zaštite od požara u
predstojećem ljetnom razdoblju.
NOSITELJI ZADATAKA: Jedinstveni upravni odjel.
ROK: lipanj 2010.
II
Zadužuju se tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva da u skladu sa točkom I
podtočkama 2. i 3. ovoga Plana, izrade svoje operativne planove aktivnosti mjera
protupožarne zaštite u ljetnom razdoblju, te navedene operativne planove sa kartama prilaznih
putova do objekata i površina kojima prijeti požarna opasnost, dostave u što kraćem roku
DVD-u Nova Bukovica – Brezik.
Tvrtke iz područja poljoprivrede dužne su posebno voditi računa o tehničkoj
ispravnosti kombajna i drugih vozila koja sudjeluju u žetvenim aktivnostima, te ih opremiti
propisanim vatrogasnim aparatima za početno gašenje požara.
III
Zadužuje se DVD Nova Bukovica – Brezik da se u okvirima svojih nadležnosti i
utvrđenih zadataka iz ovog Plana maksimalno angažira putem ljudstva i opreme DVD-a Nova
Bukovica – Brezik, u adekvatnoj realizaciji navedenih zadataka.
U tom pravcu DVD Nova Bukovica – Brezik vršit će koordinaciju pojedinih aktivnosti
iz ovog Plana između pojedinih subjekata i pravovremeno izvješćivati Općinskog načelnika
kao i nadležna tijela Državne uprave o eventualnim poteškoćama u provođenju Plana, kao i
predlagati i druge mjere i postupke u pravcu njegovog provođenja.
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Također DVD Nova Bukovica – Brezik dužno je odmah izvršiti sve pripreme u svezi
s izvršenjem zadataka iz ovog Plana, a posebno u okvirima svojih materijalnih i drugih
mogućnosti za osposobljavanje vatrogasne opreme DVD Nova Bukovica – Brezik, kao i
osigurati dežurstva za vrijeme trajanja žetvenih aktivnosti prema ukazanoj potrebi.
IV
Zadužuje se DVD Nova Bukovica – Brezik da u okvirima svojih zakonskih
nadležnosti osigura punu pripravnost tehničkih i ljudskih potencijala u okvirima svojih
mogućnosti za adekvatno djelovanje po ovom Planu, odnosno posebno u razdoblju ljetnog
perioda u kojem postoji posebna opasnost od nastanka i širenja požara, te u skladu sa ovim
Planom i operativnim planovima koje dostave tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva,
izrade svoj Operativni plan preventivne i operativne protupožarne zaštite za razdoblje u kojem
je povećana opasnost nastanka požara.
V
Zadužuju se Vijeća mjesnih odbora na području Općine Nova Bukovica da adekvatno
surađuju sa DVD-om Nova Bukovica – Brezik u izvršenju zadataka po ovom Planu, a
posebno po pitanju osiguravanja potrebnih dežurstava i organiziranja motrilačko-dojavnih
službi.
VI
Sve aktivnosti navedene u ovom Planu nositelji zadataka potrebno je da provode uz
što tješnju međusobnu suradnju i koordinaciju sa Zapovjedništvom zaštite i spašavanja, DVDom Nova Bukovica – Brezik, Općinskim načelnikom i Jedinstvenim upravnim odjelom, te da
u slučaju hitnih potreba za postupanjem nazovu broj Županijskog centra 112.
VII
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 214-02/10-01/01
URBROJ: 2189/09-01-10-1
Nova Bukovica, 11. lipnja 2010.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Jambrešić v.r.

Broj 4

Službeni glasnik

Stranica 123

58.
Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03
– pročišćeni tekst, 82/04, 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
svojoj 8. sjednici održanoj 11. lipnja 2010. donosi
ODLUKU
o komunalnom redu
I Opće odredbe
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje na
području Općine Nova Bukovica (u daljnjem tekstu: Općina).
Članak 2.
Odlukom o komunalnom redu propisuju se naročito odredbe o:
-uređenju naselja,
-održavanju čistoće i čuvanju javnih površina,
-korištenju javnih površina,
-skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom,
-uklanjanju snijega i leda,
-uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,
-mjere za provođenje komunalnog reda i
-kaznene odredbe.
Članak 3.
Odredaba o komunalnom redu dužni su se pridržavati svi stanovnici s područja Općine i
osobe koje privremeno borave na tom području, te pravne i fizičke osobe koje obavljaju
gospodarsku ili drugu djelatnost na području Općine.
II Uređivanje naselja, održavanje čistoće i čuvanje javnih površina i objekata
Članak 4.
Uređivanjem naselja u smislu ove Odluke smatra se održavanje i uređivanje stambenih
i poslovnih objekata, te njihova okoliša, određivanje uvjeta glede oblika, položaja, roka i
načina postavljanja pokretnih stvari na području Općine, te održavanje istih kao i
poduzimanje odnosno zabrana poduzimanja određenih radnji koje utječu na izgled naselja.
Članak 5.
Vlasnici i korisnici stambenih, poslovnih i drugih građevina i prostora dužni su brinuti
o njihovom urednom i estetskom vanjskom izgledu, čistoći uličnih terasa, balkona, loža,
prozora, roleta i naprava na vanjskim dijelovima zgrada koje koriste.
Vlasnici odnosno korisnici stambenih, poslovnih, javnih i drugih građevina dužni su
po potrebi obnavljati pročelja tih građevina, te održavati ograde s ulične strane, a živu ogradu
po potrebi obrezivati najmanje dva puta godišnje.
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Članak 6.
Zabranjeno je javne objekte, uređaje i opremu uništavati, oštećivati ili prljati, te
šaranjem ili na neki drugi način nagrđivati njihov izgled.
Članak 7.
Na području Općine sva naselja, ulice i trgovi moraju biti označeni natpisnim
pločama, a stambene ili poslovne građevine obilježene kućnim brojem, a sukladno posebnim
propisima koji uređuju način označavanja imena naselja, ulica i trgova, te obilježavanje
zgrade brojevima.
Članak 8.
Pravne i fizičke osobe dužne su imati na građevini u kojoj obavljaju gospodarsku
djelatnost odgovarajući natpis (naziv ili tvrtku).
Natpis mora biti uredan, jezično ispravan i čitljiv.
Pravne ili fizičke osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su svoje natpise redovito
održavati, čistiti i držati u urednom i ispravnom stanju.
Svaki kvar na svjetlećim natpisima mora se ukloniti najkasnije u roku od 8 dana.
Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su natpis ukloniti najkasnije u roku od 15 dana
od dana prestanka obavljanja djelatnosti odnosno eventualnog iseljenja.
Članak 9.
Postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava dozvoljeno je samo na oglasnim pločama,
oglasnim stupovima, panoima i ormarićima koji su predviđeni za tu svrhu.
Nakon prestanka svrhe oglasa i sličnih objava, iste uklanja pravna ili fizička osoba
koja ih je postavila, odnosno čija se priredba, proizvod ili promidžba oglašuje, a najkasnije u
roku od 3 dana i to na vlastiti trošak.
Članak 10.
Prostori na kojima se obavlja promet poljoprivrednim i drugim proizvodima moraju
biti čisti i uredni.
Zabranjeno je držati ambalažu i sanduke ispred poslovnog prostora na javnoj ili prema
javnoj površini.
Članak 11.
Pokretnim napravama u smislu ove Odluke smatraju se primjerice: stolovi, stolice,
klupe, pultovi, automati, konzervatori za sladoled, skele, štandovi, dostavna vozila,
kamp -prikolice, tribine, nadstrešnice, suncobrani, vage, šatori, kontejneri, cirkusne naprave i
šatori, luna parkovi, zabavne radionice.
Članak 12.
Prodaja proizvoda iz vozila ili pokretnih naprava nije moguća bez odgovarajućih
dozvola nadležnih tijela i odobrenja Općinskog načelnika.
Članak 13.
Montažni objekti (kiosci) maksimalne površine do 12 m2 i pokretne naprave
postavljaju se na javnim površinama u skladu s prethodno dobivenim odobrenjem Općine.
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Zahtjev za dobivanje odobrenja za postavljanje montažnih objekata i pokretnih
naprava podnosi se Općini uz predočenje izvoda iz registra djelatnosti podnositelja zahtjeva, i
lokacijske dozvole ako postoji obveza ishođenja iste.
Odobrenjem iz stavka 1.ovog članka određuje se mjesto postavljanja, način uređenja i
rok trajanja odobrenja, nakon čijeg su isteka korisnici dužni kiosk ili pokretnu napravu
ukloniti bez posebnog upozorenja ili zatražiti produženje odobrenja.
Postavljanjem objekata iz stavka 1. ovog članka ne smije se spriječiti ili otežati
korištenje javne površine, susjednih građevina, kao ni otežati i ugroziti sigurnost prometa.
Članak 14.
Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se naročito: ceste, ulice, trgovi,
putovi, pješačke staze, nogostupi, parkirališta, odvojci, ogranci, prolazi, prečaci, prilazi,
parkovi, nasadi drveća značajnih za prirodni okoliš, zelene površine uz cestu, razna športska i
dječja igrališta, groblja, travnjaci, školski vrtovi, potoci, vodene površine koje se kao takve
uređuju i održavaju, površine koje se koriste kao autobusna stajališta, te prostori oko
energetskih građevina.
U slučaju spora da li se pojedina površina u smislu ove Odluke smatra javnom
površinom ili ne, tumačenje donosi izvršno tijelo Općine.
Članak 15.
O uređenju, održavanju i čišćenju javnih površina brine Općina.
Općina može uređenje i čišćenje javnih površina povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi
registriranoj za obavljanje tih djelatnosti ili isto organizirati putem vlastitog pogona.
Površine koje se u gruntovnim knjigama još uvijek vode kao društveno vlasništvo, a
nisu od javnog značaja, uređuju i održavaju o svom trošku korisnici koji te površine
neposredno koriste.
Članak 16.
Radi očuvanja javnih površina zabranjuje se:
-svako oštećivanje, uništavanje i zagađivanje javnih površina kao i građevina koje se na
njima nalaze i čine njihov sastavni dio,
-prekopavanje javnih površina prilikom izvođenja građevinskih radova, držanje i istovarivanje
materijala na javnim površinama, postavljenje skela i ograda oko građevine bez odobrenja
Općine,
-pranje vozila na javnim površinama i prolijevanje bilo kakvih tekućina, odlaganje otpada i
materijala, obavljanje bilo kakvih radnji koje nisu vezane uz čišćenje i održavanja javnih
površina,
-puštanje domaćih životinja na javne površine,
-lov i ubijanje ptica i drugih životinja koje obitavaju na javnim zelenim površinama
-bilo kakvo uništavanje i oštećivanje javnih površina branjem cvijeća i plodova, odnošenjem
humusa, lomljenjem grana, sječom drveća, oštećivanjem živica i travnjaka, klupa, košara za
smeće, ukoliko isto nije vezano za čišćenje, održavanje i uređenje tih površina,
-parkiranje i promet automobila i drugih motornih vozila izvan za to određenih površina,
-paljenje otpada i loženje vatre,
-bacanje kućnog, glomaznog i svakog drugog otpada uz potočna korita, depresije, kanale,
šume i ostalo poljoprivredno zemljište
-lijepljenje i pričvršćivanje plakata po stablima,
-ostavljanje neispravnih, neregistriranih vozila i olupina na javnim površinama,
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-preoravanje, oštećivanje i uzurpiranje poljskih putova i drugih javnih površina prilikom
poljskih radova,
-ispuštanje otpadnih voda, voda iz kućne kanalizacije, septičkih jama i gnojišta na javne
prometne površine i odvodne kanale,
-svaka bespravna uzurpacija javnih površina,
-bacanje grana, biljnih ostataka i sličnog u odvodne kanale i grabe, te na javne prometne
površine,
-sadnja drveća ili višegodišnjih drvenastih kultura (živica, šikara i slično) manje od tri metra
od ruba odvodnih kanala,
-istovarivanje i skladištenje većih količina stajskog gnoja svih vrsta, te ispuštanje gnojnice na
način da se uz rubove zemljišta stvaraju lokve gnojnice na udaljenosti manjoj od 20 m od ruba
javne prometne površine,
-sve ostale aktivnosti koje nisu u skladu s namjenom površina.
-bilo kakvo deponiranje stajskog gnoja porijeklom od intenzivnog uzgoja
kokoši, purana i brojlera, uskladištenje ili razlijevanje gnojnice na poljoprivrednom,
građevinskom zemljištu i javnim površinama (minimalne udaljenosti 300 m od granice
građevinskog područja)
Iznimno se na poljoprivrednu površinu unutar granica građevinskih područja naselja
može izvršiti gnojidba stajskim, pilećim, kokošjim, purećim gnojem i gnojnicom, ali za
deponiranje tih vrsta gnojiva moraju se izabrati vremenski uvjeti koji ne pogoduju znatnijem
širenju neugodnih mirisa, a deponirano gnojivo mora se odmah unijeti u tlo strojevima za
obradu .
Članak 17.
Održavanje i očuvanje zelenih površina obuhvaća:
-njegu i obnavljanje sadnica: ukrasnog drveća, grmlja, cvjetnih nasada, travnjaka i drugog
zelenila,
-održavanje i obnavljanje pješačkih staza ukoliko iste postoje, te ograda, klupa instalacija i
drugih uređaja na zelenim površinama,
-očuvanje zelenila i uređaja od oštećenja.
Članak 18.
Stabla ili grane koje smetaju zračnim električnim, telefonskim ili drugim vodovima
može ukloniti samo pravna osoba čiji je vod vlasništvo.
Grmlje, nasade, stabla, grane i drugo biljno raslinje uklanja pravna ili fizička osoba
koja održava javne prometne i zelene površine, uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 19.
Svi vrtovi, drveće kao i druge površine uz javne prometne površine moraju biti uređeni
i održavani na način da ne nagrđuju izgled ulice ili okolice.
Općinski načelnik u dogovoru s Mjesnim odborom može zabraniti sadnju određenih
kultura na površinama na kojima bi nagrdile sliku naselja ili narediti uklanjanje takvih
kultura.
Članak 20.
U naseljima Općine dozvoljeno je držanje krupne i sitne stoke, peradi, kunića, pasa,
mačaka i drugih kućnih životinja, u skladu sa Prostornim planom uređenja Općine, te
zakonskim propisima o dobrobiti životinja. Domaće životinje mogu se držati isključivo u
krugu domaćinstva.
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Organizirana stočarska i mljekarska farmska proizvodnja može se odvijati van naselja,
a prema odredbama Prostornog plana i odredbama koje donosi veterinarska i sanitarna
inspekcija.
Članak 21.
Pregažene kućne životinje (perad, mačke, psi i sl.) ne smiju se ostaviti na cesti već ih
je vozač ili njihov vlasnik, nakon prijave građana, dužan odmah ukloniti s javne površine.
Članak 22.
Vozila koja sudjeluju u prometu ne smiju onečišćavati prometne površine.
Vozila koja prevoze rastresite materijale ne smiju iste ispuštati po prometnicama, već
ga moraju osigurati ceradama ili mrežama.
Vozila koja se uključuju u promet s polja ili gradilišta moraju imati očišćene kotače.
Zabranjuje se svako zaustavljanje i parkiranje vozila na uređenim zelenim površinama,
pješačkim stazama na području Općine a posebno uz državnu cestu D-2. u naselju Nova
Bukovica
Članak 23.
Svi građani Općine, svi vlasnici, zakupci ili ovlaštenici prava korištenja zemljišta,
dužni su održavati zaštitni zemljišni pojas (bankine), odvodne grabe i na njima propuste,
odnosno mostove, živice i drveće koje raste uz javne prometne površine, koje su u nadležnosti
Općine, a graniče s njihovim nekretninama.
III Korištenja javnih površina
Članak 24.
Određene javne površine mogu se koristiti za smještaj zabavnih parkova i
organiziranje javnih priredbi, uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela.
Korisnik javne površine iz stavka 1. ovog članka dužan je osigurati redovito
održavanje čistoće, a po prestanku korištenja dovesti je u prvobitno stanje.
Članak 25.
Javne površine mogu se koristiti samo u skladu sa svojom namjenom i na način kojim
se osigurava njihovo očuvanje.
Organizatori prigodnih priredaba i skupova koji se održavaju na javnim površinama
dužni su u roku od 24 sata od okončanja priredbe ili skupa očistiti prilaze i javne površine
korištene za te namjene.
Za izvođenje bilo kakvih radnji na javnim površinama, investitor je dužan ishoditi
odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.
U odobrenju se navode uvjeti pod kojima se dozvoljava izvođenje radova, rok za
izvođenje, rok i način sanacije prekopa i drugih radova.
Zahtjevu za izdavanje odobrenje, potrebno je, ovisno o mjesnim prilikama, priložiti
suglasnosti društava čije se instalacije ili objekti nalaze u zoni predviđenoj za obavljanje
radova.
Ako investitor ne dovede javnu površinu u prvobitno stanje, u roku koji mu je
odobrenjem određen, Jedinstveni upravni odjel će odrediti drugu osobu koja će izvršiti radove
na teret investitora.
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IV Skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom
Članak 26.
U svrhu zaštite javnih i drugih površina, te unapređenja zaštite okoliša, komunalni se
otpad mora organizirano skupljati, odvoziti i odlagati na za to utvrđeno odlagalište otpada, a
otpadom onečišćene površine moraju se sanirati.
Članak 27.
Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i
otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim
djelatnostima.
Članak 28.
Tehnološki otpad je otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u gospodarstvu,
ustanovama i uslužnim djelatnostima, a po količinama, svojstvu i sastavu razlikuje se od
komunalnog otpada.
Proizvođač tehnološkog otpada koji nastaje obavljanjem djelatnosti dužan je obraditi i
uskladištiti tehnološki otpad sukladno odredbama Zakona o otpadu i zaključenom ugovoru s
pravnom osobom koja obavlja komunalnu djelatnost skupljanja, odvoza i postupanja s
komunalnim otpadom.
Članak 29.
Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora se odvojeno skupljati i skladištiti.
Iz komunalnog otpada mora se izdvojiti opasan otpad i s njime postupati sukladno
Zakonu o otpadu.
Ambalažni otpad mora se odvojeno skupljati i posebno označavati.
Članak 30.
Poslove organiziranog skupljanja, razvrstavanja, prijevoza i odlaganja otpada, obavlja
pravna ili fizička osoba registrirana za tu djelatnost, kojoj te poslove povjeri Općina sukladno
posebnim zakonskim propisima.
Članak 31.
Kućnim otpadom u smislu ove Odluke smatraju se otpaci koji se dnevno stvaraju u
kućama, stanovima ili poslovnim prostorijama, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u
vreće, kante ili kontejnere.
Kućni otpad odlaže se neposredno kod ulaza u dvorište u kante ili vreće, odnosno
kontejnere postavljene na za to predviđenim mjestima.
Članak 32
U slučaju da su postavljeni kontejneri za odlaganje otpada čija se vrijedna svojstva
mogu iskoristiti (papir, staklo i sl.) zabranjuje se odlaganje ove vrste otpada izvan tih
kontejnera, odnosno s drugim komunalnim otpadom.
Članak 33.
Zabranjeno je u vreće za otpad, kante i kontejnere odlagati žeravicu, vrući pepeo,
uginule životinje, tekućine, eksplozivne, zapaljive i otrovne tvari i slično.
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Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje vreća, kanti i kontejnera kao i prebiranje po
smeću i odnošenje otpada.
Članak 34.
Glomaznim otpadom u smislu ove odluke smatraju se kruti otpaci koji se po svojoj
veličini, količini, sastavu ili nastanku ne smatraju kućnim otpadom, kao npr. razni veći kućni
otpaci, stari kućanski aparati, pokućstvo, dotrajala vozila ili dijelovi tih vozila, dijelovi
sanitarne opreme i uređaja, ostaci građevnog materijala i sl.
Članak 35.
Za skupljanje otpada na javnim površinama postavljaju se košare za smeće.
Zabranjeno je postavljanje košara za smeće na stalke na kojima se nalaze prometni
znaci, reklamne stupove i na drveća.
V Uklanjanje snijega i leda
Članak 36.
Vlasnici ili korisnici stambenih objekata, poslovnih prostorija i građevinskog zemljišta
dužni su očistiti pješački prolaz u širini nekretnine na način da se osigura siguran i nesmetan
prolaz pješaka.
Snijeg se mora početi uklanjati kad napada u visini od 5cm, a ako neprekidno pada
mora se uklanjati da se osigura prohodnost.
Ako postoji opasnost pada snijega s krova, vlasnici odnosno korisnici dužni su isti
odstraniti, uz prethodno postavljanje znakova upozorenja od dvije prekrižene letve na svakom
kraju građevine.
Članak 37.
O uklanjanju snijega i leda s javnih prometnih površina koje su u nadležnosti Općine
brine se Jedinstveni upravni odjel.
Članak 38.
Ako obveznici iz članka 36. ove Odluke ne izvrše svoju obvezu, Jedinstveni upravni
odjel je ovlašten za čišćenje snijega angažirati treću osobu, a na teret obveznika.
VI Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta
Članak 39.
Kioske i pokretne predmete koji su postavljeni bez odobrenja ili protivno odobrenju,
moraju njihovi vlasnici odnosno korisnici ukloniti u određenom roku na temelju naloga
komunalnog redara ili Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 40.
Ukoliko vlasnik ili korisnik kioska ili pokretnih predmeta ne postupi prema
odredbama prethodnog članka, organizirat će se uklanjanje predmeta na njegov trošak.
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Članak 41.
Ako se na javnim površinama odloži građevni materijal, ogrjevni materijal, vozila,
strojevi, priključci i sl. rješenjem će se naložiti uklanjanje istih uz obveznu naknadu troškova
postupka.
VII Mjere za provođenje komunalnog reda
Članak 42.
Mjere nad provođenjem odredbi ove Odluke provodi Općinski načelnik i Vijeća
mjesnih odbora.
Članak 43.
Mjesni odbori mogu:
-upozoravati poduzeća i druge pravne i fizičke osobe na vladanje koje nije u skladu s ovom
Odlukom i propisima izvedenim na temelju ove Odluke, te zahtijevati poduzimanje
odgovarajućih mjera;
-izvještavati komunalnog redara odnosno Jedinstveni upravni odjel o slučajevima kršenja ove
Odluke, te zahtijevati poduzimanje odgovarajućih mjera;
-pomagati komunalnom redaru odnosno odgovornoj osobi za provođenje komunalnog reda u
obavljanju njegovih zadataka
Članak 44.
Nadzor nad provedbom odredaba ove Odluke te drugih provedbenih propisa Zakona o
komunalnom gospodarstvu na području Općine provodi Jedinstveni upravni odjel.
Poslove komunalnog redarstva obavlja komunalni redar kao djelatnik Jedinstvenog
upravnog odjela Općine.
Fizičke i pravne osobe s područja Općine obavještavaju komunalnog redara odnosno
odgovornu osobu o povredama komunalnog reda i potrebi djelovanja i postupanja.
Pri provođenju odredaba ove Odluke komunalni redar predočuje iskaznicu kojom je
utvrđena njegova zakonska ovlast. Obrazac iskaznice i uporaba iste propisuje se Pravilnikom
kojeg donosi Općinski načelnik.
Kada se prilikom provođenja komunalnog reda komunalnom redaru pruži fizički otpor
ili ako se takav otpor realno može očekivati, komunalni redar može zatražiti pomoć nadležne
Policijske uprave.
Komunalni redar je u provođenju komunalnog reda ovlašten:
-rješenjem narediti pravnim i fizičkim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,
te im zabraniti daljnje postupanje protivno odredbama ove Odluke,
-izricati globe u skladu s ovom Odlukom,
-predložiti Jedinstvenom upravnom odjelu podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog
postupka.
Odgovorne osobe u poduzećima, ustanovama. udruge granana i građani dužni su
komunalnom redaru omogućiti obavljanje dužnosti,a osobito pristup do prostorija objekta,
naprava i uređaja što su predmet uredovanja, te mu dati potrebne informacije.
Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba Upravnom tijelu Virovitičkopodravske županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva kao drugostupanjskom
tijelu, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.
Uložena žalba ne odgađa izvršenje rješenja.
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Članak 45.
Propisanu globu u iznosu utvrđenom sukladno odredbama ove Odluke komunalni
redar je ovlašten naplatiti na mjestu izvršenja prekršaja od osobe koju je zatekao u izvršenju
prekršaja. O naplaćenoj novčanoj kazni komunalni redar izdaje potvrdu.
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti globu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat
će mu se prekršajni nalog s uputom da globu mora platiti u roku od osam dana od primitka
prekršajnog naloga.
Jedinstveni upravni odjel Općine vodi evidenciju o tiskanim i izdanim potvrdama u
svezi naplaćenih novčanih kazni.
Članak 46.
Do ostvarivanja uvjeta za utvrđivanje radnog mjesta komunalnog redara u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nova Bukovica, za poslove provođenja komunalnog
reda zadužena je osoba u JUO Općine Nova Bukovica) koju će imenovati Načelnik
VIII Kaznene odredbe
Članak 47.
Globom u iznosu od najmanje 100,00 kn, a najviše 2.000,00 kuna kazniti će se za
prekršaj fizička osoba (građanin) ako krši odredbe članka 7, članka 8, članka 9, članka 10,
članka 12, članka 13, članka 16, članka 19, članka 20, članka 21, članka 22, članka 23, članka
25, članka 29, članka 32, članka 33, članka 35 i članka 36 ove Odluke.
Globom u iznosu od najmanje 500,00 kuna , a najviše 10.000,00 kuna kaznit će se za
prekršaje iz stavka 1. Ovog članka pravna osoba, a fizička osoba – obrtnik ili osoba koja
obavlja drugu samostalnu djelatnost globom od najmanje 300,00 kn. a najviše 5.000,00 kn.
Članak 48.
Globom u iznosu od 1000,00 kuna kazniti će za prekršaj pravna osoba, a globom od
200,00 kuna fizička osoba ako:
-odbije postupiti prema rješenju izvršnog tijela Općine ili komunalnog redara,
-odbije komunalnom redaru pružiti potrebna objašnjenja.
Globom u iznosu od 200,00 kuna kazniti će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka i
odgovorna osoba u pravnoj osobi.
IX Završne odredbe
Članak 49.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu
(«Službeni glasnik“ Općine Nova Bukovica br. 5/95).
Članak 50.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku“
Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 363-01/10-01/26
URBROJ: 2189/09-01-10-1
Nova Bukovica, 11. lipnja 2010

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Jambrešić v.r.
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59.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica broj 9/09), članka 35. 48. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nova
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Nova
Bukovica na svojoj 8. sjednici održanoj 11. lipnja 2010. godine, donosi
R J E Š E N J E
o izboru jednog člana i predsjednika Povjerenstva za provedbu
javnog natječaja i poslova vezanih uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu RH a na području Općine Nova Bukovica
I.
Nikola Benčina iz Nove Bukovice izabire se za člana Povjerenstva za provedbu
javnog natječaja i poslova vezanih uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
RH a na području Općine Nova Bukovica.
Josip Koleno iz Slatine, član Povjerenstva za provedbu javnog natječaja i poslova
vezanih uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH a na području Općine
Nova Bukovica, imenuje se za predsjednika Povjerenstva.
Temeljem nastalih promjena sastav Povjerenstva je slijedeći:
1. Josip Koleno, predsjednik
2. Mario Križetić, zamjenik predsjednika
3. Dalibir Puš, član
4. Milan Ivić, član
5. Mario Brzica, član
6. Nikola Benčina član
7. Tomo Jambrešić, član
II.
Obrazloženje
Zdenko Župan iz Nove Bukovice, dosadašnji član i predsjednik Povjerenstva za
provedbu javnog natječaja i poslova vezanih uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu RH a na području Općine Nova Bukovica podnosi zahtjev za razrješenje dužnosti
članstva u Povjerenstvu. Zahtjev se temelji na osobnim razlozima. Na podneseni zahtjev
Općinsko vijeće ga razrješava dužnosti Rješenjem od 11. lipnja 2010. godine (KLASA: 08002/09-02/16, URBROJ: 2189/09-01-10-3).
Temeljem navedenog Općinsko vijeće imenuje Nikolu Benčina za novog člana
Povjerenstva a Josipa Koleno, člana Povjerenstva, za predsjednika kako je izrečeno u točci
I. st. 1. i 2. ovog Rješenje.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:080-02/09-02/16
URBROJ:2189/09-01-10-4
Nova Bukovica, 11.06.2010. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Jambrešić v.r.
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60.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine
Nova Bukovica broj 9/09), članka 35. 48. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nova
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 9/09) a na Zahtjev člana
Povjerenstva za dodjelu stipendije, Zdenka Župan iz Nove Bukovice, Općinsko vijeće Općine
Nova Bukovica na svojoj 8. sjednici održanoj 11.lipnja 2010. godine, donosi
R J E Š E N J E
o razrješenju dužnosti predsjednika i članstva u Povjerenstvu za provedbu javnog
natječaja i poslova vezanih uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske a na području Općine Nova Bukovica
I.
Zdenko Župan iz Nove Bukovice razrješuje se dužnosti predsjednika kao i članstva u
Povjerenstva za provedbu javnog natječaja i poslova vezanih uz raspolaganje poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske a na području Općine Nova Bukovica
II.
Obrazloženje
Rješenjem Općinskog vijeća od 14. srpnja 2009. godine (KLASA:080-01/09-01/16,
URBROJ:2189/09-01-09-1), Zdenko Župan iz Nove Bukovice, izabran je za člana u svojstvu
predsjednika u Povjerenstva za provedbu javnog natječaja i poslova vezanih uz raspolaganje
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske a na području Općine Nova
Bukovica. Dana 10. ožujka 2010. godine podnosi Zahtjev za razrješenje dužnosti predsjednika
i članstva u Povjerenstva. Zahtjev se temelji na osobnim razlozima. Na podneseni zahtjev
Općinsko vijeće ga razrješava dužnosti predsjednika i članstva u Povjerenstva za provedbu
javnog natječaja i poslova vezanih uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske a na području Općine Nova Bukovica.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:080-02/09-02/16
URBROJ:2189/09-01-10-3
Nova Bukovica, 11. 06.2010. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Jambrešić v.r.

61.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica broj 9/09), članka 35. 52. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nova
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 9/09) a na Zahtjev člana
Povjerenstva za dodjelu stipendije, Kristine Župan iz Nove Bukovice, Općinsko vijeće Općine
Nova Bukovica na svojoj 8. sjednici održanoj 11.lipnja .2010. godine, donosi
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R J E Š E N J E
o razrješenju dužnosti predsjednika i članstva u Povjerenstva za utvrđivanje i provjeru
poslovnog i stambenog prostora za obračun komunalne naknade
I.
Kristina Župan iz Nove Bukovice razrješuje se dužnosti predsjednika kao i članstva
u Povjerenstvu za utvrđivanje i provjeru poslovnog i stambenog prostora za obračun
komunalne naknade za područje Općine Nova Bukovica
II.
Obrazloženje
Rješenjem Općinskog vijeća od 14. srpnja 2009. godine (KLASA:080-01/09-01/20,
URBROJ:2189/09-01-09-1), Kristina Župan iz Nove Bukovice, izabrana je za člana u
svojstvu predsjednika u Povjerenstva za utvrđivanje i provjeru poslovnog i stambenog
prostora za obračun komunalne naknade. Dana 27. svibnja 2010. godine podnosi Zahtjev za
razrješenje dužnosti predsjednika i članstva u Povjerenstva. Zahtjev se temelji na osobnim
razlozima. Na podneseni zahtjev Općinsko vijeće je razrješava dužnosti predsjednika i
članstva u Povjerenstvu za utvrđivanje i provjeru poslovnog i stambenog prostora za obračun
komunalne naknade za područje Općine Nova Bukovica.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:080-02/09-02/20
URBROJ:2189/09-01-10-3
Nova Bukovica, 11. 06. 2010. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Jambrešić v.r.

62.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica broj 9/09), članka 35. 52. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nova
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Nova
Bukovica na svojoj 8. sjednici održanoj 11.lipnja 2010. godine, donosi
R J E Š E N J E
o izboru jednog člana Povjerenstva za utvrđivanje i provjeru
poslovnog i stambenog prostora za obračun komunalne naknade
I.
Tomislav Dereš iz Nove Bukovice izabire se za člana Povjerenstva za utvrđivanje i
provjeru poslovnog i stambenog prostora za obračun komunalne naknade na području Općine
Nova Bukovica i imenuje za predsjednika Povjerenstva.
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II.
Obrazloženje
Kristina Župan iz Nove Bukovice, dosadašnji član i predsjednik Povjerenstva za
utvrđivanje i provjeru poslovnog i stambenog prostora za obračun komunalne naknade na
području Općine Nova Bukovica, 27. svibnja 2010. godine podnosi zahtjev za razrješenje
dužnosti članstva u Povjerenstva. Zahtjev se temelji na osobnim razlozima. Na podneseni
zahtjev Općinsko vijeće je razrješava dužnosti Rješenjem od 11. lipnja 2010. godine
(KLASA: 080-02/09-02/20, URBROJ: 2189/09-01-10-3).
Temeljem navedenog Općinsko vijeće imenuje novog člana a u svojstvu predsjednika iz točke
I. ovog Rješenje.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:080-02/09-02/20
URBROJ:2189/09-01-10-4
Nova Bukovica, 11. 06. 2010. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Jambrešić v.r.

63.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica broj 9/09), članka 35. 49. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nova
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 9/09) a na Zahtjev člana
Povjerenstva za dodjelu stipendije, Kristine Župan iz Nove Bukovice, Općinsko vijeće Općine
Nova Bukovica na svojoj 8. sjednici održanoj 11.06.2010. godine, donosi
R J E Š E N J E
o razrješenju dužnosti člana Povjerenstva za dodjelu stipendija
I.
Kristina Župan iz Nove Bukovice razrješuje se dužnosti člana Povjerenstva za
dodjelu stipendija Općine Nova Bukovica.
II.
Obrazloženje
Rješenjem Općinskog vijeća od 14. srpnja 2009. godine (KLASA:080-01/09-01/17,
URBROJ:2189/09-01-09-1), Kristina Župan iz Nove Bukovice,izabrana je za člana
Povjerenstva za dodjelu stipendija. Dana 27. svibnja 2010. godine podnosi Zahtjev za
razrješenje dužnosti člana Povjerenstva. Zahtjev se temelji na osobnim razlozima. Na
podneseni zahtjev Općinsko vijeće je razrješava dužnosti člana Povjerenstva za dodjelu
stipendija.
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III.
Ovo Rješenje objavit će se u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:080-02/09-02/17
URBROJ:2189/09-01-10-3
Nova Bukovica, 11. 06. 2010. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Jambrešić v.r.

64.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine
Nova Bukovica broj 9/09), članka 35. 49. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nova
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Nova
Bukovica na svojoj 8. sjednici održanoj 11.lipnja 2010. godine, donosi
R J E Š E N J E
o izboru jednog člana Povjerenstva za dodjelu stipendija
I.
Tomislav Bračun iz Nove Bukovice izabire se za člana Povjerenstva za dodjelu
stipendija Općine Nova Bukovica.
II.
Obrazloženje
Kristina Župan iz Nove Bukovice, dosadašnji član Povjerenstva za dodjelu stipendija,
dana 27. svibnja 2010. godine podnosi zahtjev za razrješenje dužnosti člana Povjerenstva.
Zahtjev se temelji na osobnim razlozima. Na podneseni zahtjev Općinsko vijeće je razrješava
dužnosti Rješenjem od 11. lipnja 2010. godine (KLASA: :080-02/09-02/17, URBROJ:
2189/09-01-10-3).
Temeljem navedenog Općinsko vijeće imenuje novog člana iz točke I. ovog Rješenja.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:080-02/09-02/17
URBROJ:2189/09-01-10-4
Nova Bukovica, 11. 06. 2010. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Jambrešić v.r.
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65.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica 9/09), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 8. sjednici održanoj 11. lipnja
2010. godine, donosi
Z A K L J U Č A K
o reguliranju stipendija Općine Nova Bukovica
I.
Ovim Zaključkom utvrđuju se uvjetno oslobađanje povrata primljenih sredstava po
osnovi isplaćene stipendije Ani Mandić, redovnoj studentici IV godine petogodišnjeg studija
na Učiteljskom fakultetu u Osijeku.
II.
Kako bi studentica iz prethodnog stavka, a korisnica Općinske stipendije bila
oslobođen povrata primljenih sredstava, obvezna je završiti predmetni studij zaključno sa
30.06.2012. godine, te dokaz o završetku studija uručiti Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Nova Bukovica.
III.
Obrazloženje
Temeljem analize postojećeg stanja stipendiranja iz proračuna Općine Nova Bukovica,
utvrđeno je da je korisnici stipendija iz točke I. Ovog zaključka, sukladno Odluci o
stipendiji, nastupila okolnost za povrat stipendija.
Neredovitim upisivanjem IV godine u akademskoj 2008/2009. godini gubi pravo
daljnjeg korištenja općinske stipendije te su nastupile okolnosti za povrat primljenih
sredstava.
Daljnjom analizom stanja utvrđuje se i slijedeće:
- Studentica nastavlja redovni studij na Učiteljskom fakultetu u Osijeku za koji joj je
dodijeljena općinska stipendija. Četvrtu godinu studija upisuje u akademskoj
2009/2010. godini
- Redovni studij traje 5 (pet) godina
Slijedom navedenih činjenica a zbog općeg interesa u obrazovanju mladih
Općine Nova Bukovica, ovim Zaključkom je utvrđen krajnji rok završetka studija bez
posljedica vraćanja primljenih sredstava (točka II. ovog Zaključka).
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA : 604-02/10-01/03
URBROJ: 2189/09-01-10-1
Nova Bukovica, 11. lipnja 2010.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Jambrešić v.r.
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66.
Na temelju članka 7. i 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica 9/09), te članka 6. Odluke o javnim priznanjima Općine Nova Bukovica
("Službeni glasnik Općine Nova Bukovica", br. 4/98.), Općinsko vijeće Općine Nova
Bukovica na 8. sjednici održanoj 11. lipnja 2010. godine, donosi
Z A K L J U Č A K
o upućivanju Javnog poziva zainteresiranim fizičkim
i pravnim osobama da dostave prijedloge i poticaje za
dodjelu javnih priznanja Općine Nova Bukovica u 2010. godini
I
Upućuje se Javni poziv zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da dostave
prijedloge i poticanje za dodjelu javnih priznanja Općine Nova Bukovica – Povelja o
proglašenju počasnog građanina Općine Nova Bukovica, Zlatna plaketa Općine Nova
Bukovica, Srebrna plaketa Općine Nova Bukovica, te Zahvalnica u 2010. godini.
II
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Nova
Bukovica i Odbor za utvrđivanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Nova
Bukovica.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom
glasniku općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA : 061-01/10-01/01
URBROJ: 2189/09-01-10-1
Nova Bukovica, 11. lipnja 2010.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Jambrešić v.r.

67.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica 9/09), a na zamolbu Specijalističke ordinacije obiteljske medicine, dr. Gordane
Čanadi-Šimek, Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 8. sjednici održanoj 11. lipnja
2010. godine, donosi

O D L U K U
preuzimanju troškova održavanja ambulante u naselju Nova Bukovica
I.
Ovom Odlukom utvrđuju se troškovi održavanja specijalističke ordinacije obiteljske
medicine u naselju Nova Bukovica koji će se financirati iz sredstava Proračuna Općine Nova
Bukovica a u cilju opstanka i nastavka rada ordinacije (dva dana u tjednu).
Održavanja ordinacije se odnosi na slijedeće režijske troškove:
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-

troškovi grijanja-potrošnja plina
trošak električne energije
trošak telefona
potrošnja vode
obveze plaćanja komunalne naknade
obveze plaćanja vodne naknade
odvoz komunalnog otpada
dimnjačarske usluge
čišćenje prostorija dva puta tjedno
održavanja okoliša oko objekta
Čišćenje prostorija dva puta tjedno kao i održavanje okoliša oko objekta ambulante
obavljati će čistač/ica-zaposlenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica

II.
Obrazloženje
Temeljem dopisa-zamolbe Specijalističke ordinacije obiteljske medicine, dr. Gordane
Čanadi-Šimek, od 04. lipnja 2010. godine u kojem nas izvještava da Odlukom Ministarstva
zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, danom 30. lipnja 2010. godine završava
proces ulaska ordinacija opće/obiteljske medicine u koncesiju kojom ambulanta u naselju
Nova Bukovica nije obuhvaćena.
Sa područja Općine Nova Bukovica u ambulanti se liječi 812 pacijenata od kojih su
300 pacijenata starijih od 65 godina a žive u samačkim domaćinstvima. Uzimajući u obzir
broj pacijenata kao i njihov socijalni i imovinski status, ukidanjem rada ordinacije obiteljske
medicine stvorilo bi kod velikog broja žitelja problem korištenja liječničke pomoći zbog
udaljenosti ordinacija te povećanih troškova prijevoza.
Slijedom navedenih činjenica a zbog općeg interesa žitelja Općine Nova Bukovica u
smislu da im se osigura nastavak mogućnosti korištenja zdravstvenih usluga specijalističke
ordinacije obiteljske medicine u naselju Nova Bukovica, Općinsko vijeće Općine Nova
Bukovica donosi Odluku o preuzimanju troškova održavanja ambulante u naselju Nova
Bukovica (točka I. Odluke).
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA : 402-07/10-01/03
URBROJ: 2189/09-01-10-2
Nova Bukovica, 11. lipnja 2010.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Jambrešić v.r.

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

