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68.
Na temelju članka 190. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj
150/08), članka 4. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti
(Narodne novine broj 121/99., 133/99. i 112/00) i članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica
na svojoj 9. sjednici održanoj 08. srpnja 2010. godine, donosi
IZMJENA I DOPUNA PRIJEDLOGA IMENOVANJA
doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti,
vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove
za područje Općine Nova Bukovica
Članak 1.
Članak 1. Prijedloga imenovanja doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji
utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za
područje Općine Nova Bukovica od 29.12.2009. godine (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica broj 12/09), mijenja se i glasi:
„Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica donosi prijedlog imenovanja slijedećih
doktora medicine koji će utvrđivati nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih
izvan zdravstvene ustanove za područje Općine Nova Bukovica:
1. Gordana Čanadi-Šimek, dr. med.
2. Dražen Ciglar, dr. med.
3. Danijel Rešetar dr. med.
4. Danijela Rešetar, dr. med.
5. Biljana Tomljanović, dr. med.
6. Marija Miličić, dr. med.“
Članak 2.
Ova Izmjena i dopuna Prijedloga imenovanja stupa na snagu danom donošenja i biti
će objavljen u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA

KLASA:500-01/09-01/01
URBROJ:2189/09-01-10-3
Nova Bukovica, 08. srpnja 2010.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Jambrešić v.r.
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69.
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
izvođenju radova na sanaciji mosta u Kolodvorskoj ulici
Članak 1.
Donosi se Odluka o izvođenju radova na sanaciji mosta u Kolodvorskoj ulici u naselju
Nova Bukovica.
Članak 2.
Ovom Odlukom utvrđuje se procijenjena vrijednost predmetnih radova a iznosi 19.000,00
kuna bez PDV-a (23.370,00 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. ove Odluke odnose se na:
- rezanje asfalta
- ručni iskop, utovar i odvoz viška zemlje na deponij
- betoniranje dna i temelja zidova mosta
- izrada dvostrane oplate te ugradnje armature i betoniranja upornih zidova
- dobava i ugradnja tamponske mješavine 0/60 i 0/30, te zbijanje
do potrebnog modula štitljivosti
- dobava i ugradnja asfalta AB-0/11, debljina sloja 6cm u uvaljanom stanju
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 u proračunu Općine Nova
Bukovica iz dijela sredstava namijenjenih za održavanje komunalne infrastrukture za 2010.
godinu.
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Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u «Službenom
glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 361-01/10-01/06
URBROJ:2189/09-02-10-1
Nova Bukovica, 30. travnja 2010.

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

70.
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 radova
na sanaciji mosta u Novoj Bukovici, Kolodvorska ulica

Članak 1.
Vezano uz članak 1. i 3. Odluke o izvođenju radova na sanaciji mosta u Novoj Bukovici,
Kolodvorskoj ulici, od 30. travnja 2010. godine (KLASA:361-01/10-01/06, KLASA:2189/0902-1), izabire se ponuda tvrtke Z-GRAD, iz Slatine, Bartola Kašića 2.
Kriterij odabira ponude je „najniža cijena“.
Članak 2.
Radovi iz članka 1. stavka ove Odluke odnose se na:
- rezanje asfalta
- ručni iskop, utovar i odvoz viška zemlje na deponij
- betoniranje dna i temelja zidova mosta
- izrada dvostrane oplate te ugradnje armature i betoniranja upornih zidova
- dobava i ugradnja tamponske mješavine 0/60 i 0/30, te zbijanje do potrebnog modula
štitljivosti
- dobava i ugradnja asfalta AB-0/11, debljina sloja 6cm u uvaljanom stanju
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Članak 3.
Obrazloženje
Temeljem kontakta Općinskog načelnika sa izvođačima građevinskih radova u području
niskogradnje (sanacija mosta) zaprimljene su tri ponude za izvođenje radova na sanaciji
mosta, koje su sastavni dio ove Odluke:
- Građevinski obrt „Paulin“ iz Četekovca 12, vrijednost ponude …… 21.550,00 kuna
- „Kireta“ završni radovi u graditeljstvu,
Kralja Zvonimira 49, vrijednost ponude …………………………… 20.810,00 kuna
- „Z-Grad“ Slatina, Bartola Kašića 2, vrijednost ponude …………… 18.118,96 kuna
Ponuda tvrtke „Z-Grad“ iz Slatine, Bartola Kašića 2 je najpovoljnija po kriteriju odabira
„najniža cijena“, što je rezultiralo izrečenom u članku 1. ove Odluke.
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 u proračunu Općine Nova
Bukovica iz dijela sredstava namijenjenih za održavanje komunalne infrastrukture za 2010.
godinu.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u «Službenom
glasniku» Općine Nova Bukovica.

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA

KLASA: 361-01/10-01/06
URBROJ:2189/09-02-10-5
Nova Bukovica, 05. svibnja 2010.

NAČELNIK
Tomislav Žagar, dipl. ing. v.r.
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71.
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) i članka 44.
Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 9/09), Načelnik
Općine Nova Bukovica, donosi

ODLUKU
o odobrenju sredstava za pomoć obitelji Graonja iz Miljevaca
I.
Odobravaju se sredstva u iznosu od 2.686,84 kuna u vidu pomoći namijenjenoj obitelji
tragično preminulog Gorana Graonje iz Miljevaca. Sredstva će se utrošiti za podmirenje
dijela troškova sahrane pokojnika:
- isplata gotovine ……………… 2.000,00 kuna
- pokriće dijela troškova
nabavke pogrebne opreme …… 686,84 kuna
______________________________________
UKUPNO
2.686,84 kuna
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA

KLASA:402-08/10-01/02
URBROJ:2189/09-02-10-1
Nova Bukovica, 13. svibnja 2010.
NAČELNIK
Tomislav Žagar dipl. ing. v.r.
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72.
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 tisak logotipa na majicama za
vatrogasna natjecanja
I.
Odobravaju se sredstva za tiskanje logotipa na majicama za vatrogasna natjecanja u
iznosu od 2.675,25 kuna. Doniranje će se izvršiti na teret sredstava općinskog proračuna
namijenjena za predmetne pomoći
II.
Sredstva su odobrena na osnovu zaprimljenog zahtjeva, koji je Udruga uputila 08.06.
2009. godine u kojem je obrazložena namjena sredstava.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA

KLASA:402-08/10-01/03
URBROJ:2189/09-02-10-2
Nova Bukovica, 31. svibnja 2010.
NAČELNIK
Tomislav Žagar, dipl. ing. v.r.
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73.
Na temelju članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica («Službeni glasnik» Općine Nova
Bukovica 9/09.), Načelnik Općine Nova Bukovica donosi
O D L U K U
o financiranju izrade promotivno-dokumentarnog filma
o Općini Nova Bukovica
I.
Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti i način financiranja izrade promotivnodokumentarnog filma o Općini Nova Bukovica.
Snimanje bi obuhvaćalo sva važna godišnja događanja u razdoblju od 2010. do 2013.
godine.
II.
Snimanje filma povjeriti će se „FELBAR STUDIJU“ Slatina. Bana Josipa Jelačića 23,
vlasnika Željka Felbar.
Po završetku snimanja svakog od filmova Felber studio izraditi će za Općinu Nova
Bukovica 100 kopija DVD-a navedenog filma.
Krajnji rok za izradu svakog pojedinog filma je 1. prosinca za 2010., 2011., 2012. i 1.
travnja za 2013.
III.
Vrijednost usluge po filmu za pojedinu godinu iz točke 1. i 2. ove Odluke je 7.000,00
kuna na koju se plaća PDV.
Općina Nova Bukovica se obavezuje da će po potpisivanju Ugovora „Felber studiju“
za 2010. godinu uplatiti predujam od 3.500,00 kuna a preostalih 3.300,00 kuna prilikom
isporuke DVD-a.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:612-01/10-01/04
URBROJ:2189/09-02-10-2
Nova Bukovica, 10.06.2010.
NAČELNIK
Tomislav Žagar, dipl. ing. v.r.
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74.
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 sufinanciranju edukacije poljoprivrednih proizvođača
I.
Donosi se Odluka o sufinanciranju edukacije poljoprivrednih proizvođača za prelazak
sa konvencionalne na ekološku proizvodnju, na području Općine Nova Bukovica.
Program edukaciju će pohađati 32 poljoprivredna proizvođača.
II.
Edukaciju iz točke I. ove Odluke provoditi će se na osnovu ponude Poljoprivrednog
fakulteta iz Osijeka, Zavod za zaštitu bilja, Sv. Trojstva 3, Osijek. Obuka poljoprivrednih
proizvođača će se temeljiti na slijedećem nastavnom programu
1. Definicija i povijest ekološke proizvodnje ……… 1 sat
2. Eko-ratarstvo ……………………………………. 3 sata
3. Eko-povrtlarstvo ………………………………... 3 sata
4. Eko-voćarstvo …………………………………… 3 sata
5. Eko-stočarstvo …………………………………… 4 sata
6. Inspekcija i certifikacija ………………………… 2 sata
7. Zakonodavstvo u eko-proizvodnji
(zakon, pravilnici, upisnik, poticaji) ……………… 2 sata
8. Eko-gnojidba ………………………………………1 sat
9. Eko-zaštita bilja ………………………………….. 1 sat
UKUPNO SATI
20 sati
Osnovni cilj projekta je osposobiti zainteresirane poljoprivredne proizvođače za
prelazak sa konvencionalne k ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji te na taj način omogućiti
samozapošljavanja na vlastitom gospodarstvu, kao i veće poticaje po jedinici proizvodnje i
životinja.
Nosilac Programa edukacije „Poljoprivredni fakultet iz Osijeka“ Zavod za zaštitu
bilja, predlaže gospodina Zvonka Košćaka iz Slatine za voditelja programskih aktivnosti.
III.
Općina Nova Bukovica će sufinanciranje edukacije provesti na teret svog proračuna a
po jednom polazniku će izdvojiti po 500,00 kuna. Uzimajući u obzir 32 polaznika trošak
sufinanciranja edukacije će iznositi 16.000,00 kuna
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IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-07/10-01/02
URBROJ:2189/09-02-10-2
Nova Bukovica, 21. lipnja 2010.

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

75.
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), članka 9.
stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 28/10)
Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi

ODLUKU
o visini osnovice za izračun plaća službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nova Bukovica
I.
Osnovica za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Nova Bukovica, utvrđuje se u bruto iznosu od 1.785,00 kuna.
II.
Ovom Odlukom stavlja se van snage dio odredbe članka 1. Odluke o utvrđivanju
osnovice za obračun plaća dužnosnika i djelatnika Općine Nova Bukovica a koji se odnosi na
visinu bruto iznosa osnovice za obračun plaće djelatnika.
Odluku iz stavka 1. ovog članka je usvojilo Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica
18. prosinca 2006. godine, KLASA:120-02/06-01/03, URBROJ:2189/09-02-10-1.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivati će se od 01. srpnja 2010.
godine, i objaviti će se u Služenom glasniku Općine Nova Bukovica.
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:120-02/10-01/01
URBROJ:2189/09-02-10-3
Nova Bukovica, 14. lipnja 2010
NAČELNIK
Tomislav Žagar dipl. ing. v.r.
76.
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 broj 9/09), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o izvođenju zemljanih radova na profiliranju dječjeg igrališta
i izrade cijevnog propusta
Članak 1.
Donosi se Odluka o izvođenje zemljanih radova na profiliranju dječjeg igrališta i izrade
cijevnog propusta u naselju Nova bukovica.
Članak 2.
Ovom Odlukom a na temelju ponudbenog troškovnika utvrđuje se vrijednost predmetnih
radova koji iznose 8.000,00 kuna bez PDV-a (9.840,00 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 oglašavanje u elektronskom oglasniku
javne nabave.
Članak 3.
U usmenim kontaktima sa izvođačima radova najjeftinije izvođenje ponudila je tvrtka
„Z-GRAD“ iz Slatine, Bartola Kašića 2, čija je ponuda sastavni dio ove Odluke.
Članak 4.
Zemljani radovi iz točke 1. ove Odluke obuhvaćaju slijedeće zahvate:
- strojno profiliranje,iskop i odvoz zemlje
te planiranje posteljice ………………………..
6.480,00 kuna
- iskop kanala, dobava i ugradnja
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betonskih cijevi i betoniranje glava
cijevnih propusta sa nadslojem ………………..
1.520,00 kuna
UKUPNO
8.000,00 kuna
PDV (23%)
1.840,00 kuna
______________________________
SVEUKUPNO
9.840,00 kuna
Članak 5.
Odgovorna osoba javnog naručitelja za predmetnu nabavu je Općinski načelnik
Općine Nova Bukovica, Tomislav Žagar.

Članak 6.
Financijska sredstva za predmetnu investiciju osigurava proračun Općine Nova
Bukovica.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u «Službenom
glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 361-01/10-01/04
URBROJ:2189/09-02-10-2
Nova Bukovica, 28. lipnja 2010.

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

77.
Na temelju članaka 4. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08) i članaka 6. i 7. Pravilnika
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica, Načelnik Općine
Nova Bukovica, donosi
S U G L A S N O S T
o objavi javnog natječaja za prijam u službu dostavljača-čistača/ice
na neodređeno vrijeme
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I.
Načelnik Općine Nova Bukovica je suglasan o objavi javnog natječaja za prijam u
službu dostavljača –čistačice na neodređeno vrijeme, u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Nova Bukovica. Zapošljavanje se odnosi na popunjavanje postojećeg radnog mjesta.
II.
Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08) pročelnik-tajnik Jedinstvenog upravnog odjela će
objaviti javni natječaj za prijam u službu, imenovati povjerenstvo za provedbu postupka po
objavljenom natječaju te izdati rješenje o prijemu u službu i raspored na radno mjesto.
III.
Obrazloženje
Predmetni natječaj za prijam u službu dostavljača-čistača/ice u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Nova Bukovica je popunjavanje slobodnog radnog mjesta nakon
ostvarivanju prava na porodičnu mirovinu dosadašnjeg zaposlenika (dostavljača-čistačice)
Dragice Znika iz Nove Bukovice. Predmetno radno mjesto je utvrđeno člankom 6. toč.4.
Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica.
Slijedom navedenog izrečena je suglasnost na objavu predmetnog natječaja.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:112-03/10-01/03
URBROJ:2189/09-02-10-1
Nova Bukovica, 29. lipnja 2010.
NAČELNIK
Tomislav Žagar, dipl. ing. v.r.
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78.
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 radova na iskopu odvodnog kanala kod nogometnog
igrališta i izrada cijevnog propusta

Članak 1.
Donosi se Odluka o izvođenje izvođenju radova na iskopu odvodnog kanala kod
nogometnog igrališta i izrada cijevnog propusta u naselju Nova bukovica.
Članak 2.
Ovom Odlukom, a na temelju ponudbenog troškovnika utvrđuje se vrijednost predmetnih
radova koji iznose 8.490,00 kuna bez PDV-a (10.442,70 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.
U usmenim kontaktima sa izvođačima radova najjeftinije izvođenje ponudila je tvrtka
„Z-GRAD“ iz Slatine, Bartola Kašića 2, čija je ponuda sastavni dio ove Odluke.
Članak 4.
Zemljani radovi iz točke 1. ove Odluke obuhvaćaju slijedeće zahvate:
- rad bagerom na iskopu cestovnog
jarka oko igrališta
………………………..
4.140,00 kuna
- Dobava i ugradnja betonskih cijevi
na dadslojem i betoniranjem
cijevnog propusta
………………..
4.350,00 kuna
UKUPNO
8.490,00 kuna
PDV (23%)
1.952,70 kuna
______________________________
SVEUKUPNO
10.442,70 kuna
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Članak 5.
Odgovorna osoba javnog naručitelja za predmetnu nabavu je Općinski načelnik
Općine Nova Bukovica, Tomislav Žagar.
Članak 6.
Financijska sredstva za predmetnu investiciju osigurava proračun Općine Nova
Bukovica.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u «Službenom
glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 361-01/10-01/05
URBROJ:2189/09-02-10-2
Nova Bukovica, 05. srpnja 2010.

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

79.
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 broj 9/09), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o izvođenju zemljanih radova na popravku puta kroz
vinograde-nastavak Vinogradske ulice u Novoj Bukovici
Članak 1.
Donosi se Odluka o izvođenje zemljanih radova na popravku puta kroz vinogradenastavak Vinogradske ulice u naselju Nova Bukovica.
Članak 2.
Ovom Odlukom, a na temelju ponudbenog troškovnika utvrđuje se vrijednost predmetnih
radova koji iznose 12.320,00 kuna bez PDV-a (15.153,60 kn 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
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javni naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave, odnosno oglašavanje u
elektronskom oglasniku javne nabave.
Članak 3.
Usmenim kontaktima sa izvođačima radova najjeftinije izvođenje ponudila je tvrtka „ZGRAD“ iz Slatine, Bartola Kašića 2, čija je ponuda sastavni dio ove Odluke.
Članak 4.
Zemljani radovi iz točke 1. ove Odluke se odnose na radove bagera na uređenju puta,
iskopa, planiranja te utovara i odvoza viška panjeva i zemlje:
- rad bagera ……………….
20 sati 460,00 kn/sat
9.200,00 kuna
- rad kamiona …………….
12 sati 260,00 kn/sat
3.120,00 kuna
UKUPNO
12.320,00 kuna
PDV (23%)
2.833,60 kuna
______________________________
SVEUKUPNO
15.153,60 kuna
Članak 5.
Odgovorna osoba javnog naručitelja za predmetnu nabavu je Općinski načelnik
Općine Nova Bukovica, Tomislav Žagar.
Članak 6.
Financijska sredstva za predmetnu investiciju osigurava proračun Općine Nova
Bukovica.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u «Službenom
glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 361-01/10-01/07
URBROJ:2189/09-02-10-2
Nova Bukovica, 09. srpnja 2010.

NAČELNIK
Tomislav Žagar, dipl. ing. v.r.
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80.
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 Odluke o odobrenju volontiranja
(„Službeni glasnik Općine Nova Bukovica br. 3/10), Načelnik Općine Nova Bukovica donosi
slijedeću
SUGLASNOST
na Zaključak Povjerenstva za volontiranje i stručnu praksu
Članak 1.
Daje se suglasnost na Zaključak Povjerenstva za volontiranje i stručnu praksu vezano uz
provedeni postupak javnog poziva za prijam volontera-vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine
Nova Bukovica.
Članak 2.

Obrazloženje
Postupak predmetnog javnog poziva proveden je temeljem članka 13. 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), a Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica objavio je javni
poziv za prijam volontera-vježbenika na službenoj Web-stranici općine Nova Bukovica.
Zaprimljena je jedna zamolba za volontiranje a uputila ju je Ana Martinković,
diplomirani pravnik iz Nove Bukovice, Vinogradska 59, sa prijavljenim boravištem u u
Slatini, Dore Pejačević 5 (priložena Potvrda o prijavi boravišta od 14.05.2010. godine).
Zamolba je kompletirana sa zatraženom dokumentacijom i ne postoje zakonske
prepreke koje bi sprečavale volontiranje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nova
Bukovica.
Nakon rasprave o podnositelju zamolbe, Povjerenstvo je jednoglasno odlučilo o
prijedlogu prijema Ane Martinković iz Nove Bukovice, Vinogradska 59, sa prijavljenim
boravištem u Slatini, u svojstvu volontera-vježbenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Nova Bukovica, te donosi Zaključak koji glasi:
„Povjerenstvo predlaže Pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova
Bukovica da ispred Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica, a uz
prethodnu suglasnost Načelnika Općine sklopi ugovor o volonterskom radu sa Anom
Martinković, diplomiranim pravnikom iz Nove Bukovice, Vinogradska 59, sa
prijavljenim boravištem u Slatini, Dore Pejačević 5“.
Slijedom navedenog Načelnik se je izjasnio kako je navedeno u točci 1. ove
Suglasnosti.
Članak 3.
Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:112-06/10-01/01
URBROJ:2189/10-02-10-6

Nova Bukovica, 02. srpnja 2010.
NAČELNIK
Tomislav Žagar dipl. ing. v.r.
81.
Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lukalnoj i područnoj
(regionalnoj ) samoupravi (NN broj 86/08), Pročelnik-tajnik Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Nova Bukovica, donosi
O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijem u službu
dostavljača-spremača/ice na neodređeno vrijeme
I.
Sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica
imenuje Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu dostavljača-spremača/ice na
neodređeno vrijeme, u slijedećem sastavu:
-

Tomislav Žagar – predsjednik povjerenstva
Tomo Jambrešić – član
Vinko Ladović – član
II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:112-03/10-01/03
URBROJ:2189/09-04-10-2
Nova Bukovica, 29. lipnja 2010.
PROČELNIK-TAJNIK
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Blaženka Blažević v.r.
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82.
Na temelju članka 53. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine
Nova Bukovica broj 9/09) i članka 79. stavka 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 9/09.), Pročelnik Općine Nova
Bukovica objavljuje slijedeće
PONIŠTENJE ODLUKE I OBJAVE IZVORNOG TEKSTA
I.
Poništava se Odluka o određivanju naknade za rad Općinskog načelnika i Zamjenika
općinskog načelnika Općine Nova Bukovica koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog
odnosa, objavljena u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica broj 4/10 od 12. lipnja
2010. godine, na stranicama 114-115.
Odluka se poništava zbog greške u prijepisu i objavi, te se ista objavljuje u izvornom
tekstu i istim urudžbenim brojem:
„ 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.
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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 – 1,836
- zamjenik načelnika – 0,648
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.
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
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.
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II.
Ovaj ispravak objaviti će se u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE NOVA BUKOVICA

KLASA: 120-02/10-01/01
URBROJ:3189/09-04-10-4
Nova Bukovica, 16. lipnja 2010.
PROČELNIK
OPĆINE NOVA BUKOVICA
Blaženka Blažević 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.
___________________________________________________________________________

