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119. 
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08) i članka 31. 

Statuta Općine Nova Bukovica, (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 9/09 i 1/11), 
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 18. sjednici održanoj 27. prosinca 2011. godine, 
donijelo je  

 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama  proračuna 

Općine Nova Bukovica za 2011. godinu 

I  OPĆI DIO 

Članak 1. 
 

Proračun Općine Nova Bukovica za 2011. godinu (Službeni glasnik općine Nova 
Bukovica, br. 13/09) članak 1. mijenja se i glasi :     
  
„Proračun Općine Nova Bukovica za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), sastoji se  
od : 
 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 

Opis Plan 2011.g. Povećanje/ 

smanjenje 
Novi plan za 

2011. godinu 
PRIHODI – UKUPNO 3.380.000,00 -784.759,00 2.595.241,00 
Prihodi poslovanja 3.346.800,00 -784.759,00 2.562.041,00 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine    33.200,00 - 33.200,00 
RASHODI – UKUPNO 3.380.000,00 -784.759,00 2.595.241,00 
Rashodi poslovanja 1.924.000,00 210.391,00 2.134.391,00 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  1.456.000,00    -995.150,00 460.850,00 

 
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 

Opis 
Plan za 
2011.g. 

Povećanje/ 
smanjenje 

Novi plan za 
2011. godinu 

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 2011. 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 2.595.241,00 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 danom objave u Službenom glasniku Općine Nova 

Bukovica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
   
KLASA: 400- 06/11-01/06                                                                   PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-11-1                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA  
Nova Bukovica, 27. prosinac 2011.                                                 Tomo Jambrešić, v.r.  
 
 
 
120. 

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o športu (Narodne novine, broj 71/06 i 150/08), te 
članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 9/09 
i 1/11), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 18. sjednici održanoj 27. prosinca 2011. 
godine, donijelo je 
 
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 
OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2012. GODINU 

 
 
I 

Za javne potrebe u športu iz Proračuna Općine Nova Bukovica za 2012. godinu 
izdvaja se iznos od  72.000,00 kuna. 

II 
Sredstva će se podijeliti krajnjim korisnicima za njihovu redovnu djelatnost kako slijedi: 

 
1. Sredstva za rad nogometnih klubova…………………….  72.000,00 kuna 
 

        a) NK « MLADOST» Miljevci……………………………… 33.000,00 kuna 
        b) BSK» ZRINSKI» Nova Bukovica……………………….  29.000,00 kuna 
        c) MNK Apokalipsa ………………………………………...  10.000,00 kuna 
        

III 
Ovaj Program javnih potreba u športu sastavni je dio Proračuna Općine Nova 

Bukovica, te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica. 
                         

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA : 620-01/11-01/05                                                                     PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-11-1      OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 27. prosinac 2011.                                                  Tomo Jambrešić, v.r. 
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121.  
Na temelju članka 50. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, 

broj 10/97 i 107/07) i članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine 
Nova Bukovica, broj 9/09 i 1/11), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 18. sjednici 
održanoj 27. prosinca 2011. godine, donijelo je 
 

P  R  O  G  R  A  M 
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju  
na području Općine Nova Bukovica za 2012. godinu 

 
I 

Svrha programa je omogućiti svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim 
individualnim mogućnostima i sposobnostima u predškolskom odgoju u dijelu određenih 
donacija po mogućnostima Općine Nova Bukovica te stipendiranju studenata. 

 
II 

Cilj Programa je osigurati institucionalne i vaninstitucionalne oblike, prvenstveno 
predškolskoga odgoja, pomoći roditeljima u odgoju i skrbi o djeci u dopuni obiteljskog 
odgoja, osiguravanju uvjeta za očuvanje zdravlja djece i razvoju emocionalne stabilnosti i 
stipendiranju studenata.  

 
III 

Program sadrži dvije programske cjeline: 
1. Program predškolskog odgoja, 

- program predškolskog minimuma (program predškole),   
2. Program stipendiranja studenata. 

 
  Programe provodi 1 stručni djelatnik u okviru 14 sadržaja u trajanju 150 sati u 

predškolskom odgoju te 1 stručni djelatnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.  
  Program predškolskog minimuma (program predškole) – popularna „Mala škola“ 

ostvaruje Osnovna škola Vladimira Nazora u Novoj Bukovici . 
  Programom stipendiranje studenata cilj je omogućiti i nadalje stipendiranje u 

dosadašnjoj razini.  
 

IV 
Za realizaciju ovog Programa planirana su u Proračunu Općine Nova Bukovica 

sredstva u visini: 
1. Program predškolskog odgoja ……………………………….      5.000,00 kn 
2. Program stipendiranja studenata …………………………….   60.000,00 kn 
                                                                         Ukupno programi:      65.000,00 kn 

 
V 

Osoba zadužena za kontrolu, monitoring i izvješćivanje u realizaciji Programa je 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica. 

 
VI 

Ovaj Program javnih potreba sastavni je dio Proračuna Općine Nova Bukovica, te će 
se objaviti u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica. 
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 601-04/11-01/01                                                                      PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-11-1                                                             OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 27. prosinca 2011.                                                   Tomo Jambrešić, v.r.  
                                                                                
 
 
122.                                                                    
            Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, 
broj 47/90,27/93 i 38/09), te članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik 
Općine Nova Bukovica broj 9/09 i 1/11.), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 18. 
sjednici održanoj  27. prosinca 2011. godine, donijelo je 
 
 
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 
OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2012. GODINU 

 
 
I 

Za javne potrebe u kulturi iz Proračuna Općine Nova Bukovica za 2012. godinu 
izdvaja se iznos od  11.000,00 kuna. 
 

II 
            Sredstva će se podijeliti krajnjim korisnicima za njihovu redovnu djelatnost kako 
slijedi: 
 

1. Nastavak arheoloških istraživanja brončano dobne 
nekropole u Novoj Bukovici………………………….  5.000,00 kuna 

2.   Matica slovačka u Miljevcima  ....................................    6.000,00 kuna 
       

III 
Osim sredstava za redovnu djelatnost Općina Nova Bukovica  preuzima plaćanje 

režijskih troškova za Hrvatsko-Slovački dom u Miljevcima. 
  

IV 
Ovaj Program javnih potreba u kulturi sastavni je dio Proračuna Općine Nova 

Bukovica, te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

KLASA : 612-01/11-01/04                                                                     PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2189/09-01-11-1                  OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 27. prosinca 2011.                                                   Tomo Jambrešić, v.r. 
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123. 
Na temelju članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 57/11.), članka 

31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 9/09 i 1/11) 
i članka 12. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 6/98.), 
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica, na 18. sjednici održanoj 27. prosinca 2011. godine, 
donijelo je 

 
P  R  O  G  R  A  M 

javnih potreba socijalne skrbi 
na području Općine Nova Bukovica za 2012. godinu 

 
I 

Svrha Programa javnih potreba u području socijalne skrbi je osigurati građanima 
Općine Nova Bukovica sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova 
stanovanja (najamnina, komunalna naknada, električna energija, voda, odvodnja i druge 
troškove stanovanja u skladu s posebnim propisom) te druge vrste pomoći pod uvjetima i na 
način propisan općim aktom Općine Nova Bukovica. 

 
II 

Cilj programa javnih potreba u području socijalne skrbi je pomoć pri ostvarivanju 
osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć slabima, nemoćnima i invalidima te skrb za 
djecu s posebnim potrebama. 

Program se provodi kontinuirano, a namijenjen je svim građanima s područja Općine 
Nova Bukovica, kojima je u danom trenutku potrebna dodatna socijalna skrb.  
 

III 
   Socijalni Program sastoji se od dva programa:  

 
1. Program socijalne zaštite sa tri potprograma, aktivnosti i projekta: 
- podmirenje troškova stanovanja …………………………………..     5.000,00 kn 
- sufinanciranje troškova školske kuhinje ………………………….      5.000,00 kn 
- humanitarna skrb kroz institucije i udruge građana ……………….   20.000,00 kn 
- pomoć za novorođenu djecu ……………………………………….   25.000,00 kn 
2. Program podmirenja troškova ogrijeva za socijalno ugrožene 

obitelji …………………………………………………………… 60.000,00 kn 
 

IV 
U realizaciju navedenog Programa uključeni su članovi Socijalnog vijeća Općine 

Nova Bukovica kao i predstavnici sljedećih subjekata: Centra za socijalnu skrb Slatina, 
Virovitičko-podravske županije, Hrvatski crveni križ Gradsko društvo Slatina, Općinskog 
vijeća, te voditelji u udrugama i institucijama koje provode humanitarnu skrb. 

 
V 

Osoba zadužena za kontrolu, monitoring i izvješćivanje u realizaciji Programa u 
Općini Nova Bukovica je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica. 
 

VI 
Ovaj Program javnih potreba sastavni je dio Proračuna Općine Nova Bukovica, te će 

se objaviti u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica. 
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:550-01/11-01/09                                                             PREDSJEDNIK                                           
URBROJ: 2189/09-01-11-1                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA  
Nova Bukovica, 27. prosinca 2011.                                         Tomo Jambrešić, v.r.  
  
                               
124.                                      

Na temelju članka 43. –  45. Zakon o vatrogastvu (Narodne novine, broj 106/99, 
117/01 i 96/03), i članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 9/09 i 1/11), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 18. sjednici održanoj 
27. prosinca 2011. godine, donijelo je 

 
 

P  R  O  G  R  A  M 
javnih potreba u vatrogastvu na području 

Općine Nova Bukovica u 2012. godini 
 

I 
Svrha programa je omogućiti redovno financiranje vatrogasne djelatnosti u općem 

društvenom interesu. 
Cilj Programa je osigurati je osigurati obavljanje djelatnosti vatrogastva u 

preventivnom djelovanju protupožarne zaštite i gašenje požara. 
 

II 
   Program sadrži jednu programsku cjelinu: 
1. Program protupožarne zaštite sa dva potprograma-aktivnosti 

- Financiranje rada DVD Nova Bukovica-Brezik, 
- Nabavka opreme za civilnu zaštitu. 

 
Program provodi DVD Nova Bukovica-Brezik s posebnim zadatkom u prevenciji 

protupožarne zaštite. 
 

III 
Posebnu pozornost DVD Nova Bukovica-Brezik će posvetiti realizaciji zadataka 

određenih u donesenom Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija te procjeni 
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Nova Bukovica, a prema 
odredbama Zakona o vatrogastvu. 

 
IV 

Za realizaciju ovog Programa planirana su u proračunu Općine Nova Bukovica 
sredstva u iznosu:  

- Financiranje rada DVD Nova Bukovica-Brezik ………………….. 30.000,00 kn  
- Nabavka opreme civilne zaštite ……………………………………  5.000,00 kn 
                                                                            Ukupno programi:      35.000,00 kn 

 
V 

Osoba zadužena za kontrolu, monitoring i izvješćivanje o realizaciji Programa u 
vatrogastvu je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica. 
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VI 
Ovaj Program javnih potreba sastavni je dio Proračuna Općine Nova Bukovica, te će 

se objaviti u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 214-01/11-01/05                                           PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-11-1           OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 27. prosinca 2011.                                            Tomo Jambrešić, v.r. 
        
            
125.                                                             

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08) i članka 31. 
Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 9/09 i 1/11), 
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 18. sjednici održanoj 27. prosinca 2011. godine, 
donijelo je 

PRORAČUN 
OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2012. GODINU 

I.  OPĆI DIO 
 

Članak 1. 
Proračun Općine Nova Bukovica za 2012. godinu (u daljnjem tekstu : Proračun), 

sastoji se od : 
C. RAČUNA PRIHODA I RASHODA 

Opis Plan za 2012.g. 

PRIHODI – UKUPNO 3.235.000,00 
Prihodi poslovanja 3.225.000,00 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.000,00 
RASHODI – UKUPNO 3.235.000,00 
Rashodi poslovanja 1.935.000,00 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.300.000,00 

 
D. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 

Opis Plan za 2012.g. 

Primici od financijske imovine i zaduživanja 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

 
- 

NETO ZADUŽENJE/FINANCIRANJE - 
MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA 
+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH 
GODINA 

 
 

- 
 

Članak 2. 
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu 

prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/ financiranja za 2012. godinu, kako slijedi: 
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II.   POSEBNI DIO 
 

Članak 3. 
 

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine u Proračunu u 
ukupnoj svoti 3.235.000,00 kuna, raspoređuju se po tekućim i razvojnim programima i 
nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna za 2012. godinu, kako slijedi: 
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Članak 4. 
Ovaj  Proračun  stupa na snagu  01. siječnja 2012. godine, a biti će objavljen u 

Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVIC 
 

KLASA: 400-06/11-01/07                                                                  PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-11-1                OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 27. prosinca 2011.                                               Tomo Jambrešić, v.r. 
 
                             
126. 

Na temelju članka 34. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08) i članka 31. 
Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 9/09 1/11), 
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 18. sjednici održanoj 27. prosinca 2011. godine, 
donijelo je 
 
 

PLAN 
RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2012. S PROJEKCIJOM 

ZA 2012.-2014. GODINU 
 

 
Članak 1. 

Plan sadrži rashode za nabavu nefinancijske imovine i plan kapitalnih pomoći. 
Plan razvojnih programa za 2012. godinu s projekcijom za 2012.-2014. godine sastoji 

se od dva dijela: 
1. Plana razvojnih programa za 2012. godinu, 
2. Projekcije plana razvojnih programa 2012.-2014. godinu. 

 
Članak 2. 

Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja objekata prema planu za 2012. godinu je 
31.12.2012. godine. Plan razvojnih programa usklađivat će se za svaku godinu. 
 

Članak 3. 
Oba dva dijela plana razvojnih programa za 2012. godinu s projekcijom za 2013. i 

2014. godinu iz točke 1. stavak 2. ovog Plana sastavni su dio Plana razvojnih programa za 
2012. godinu s projekcijom za 2012. - 2014. godinu. 
 

Članak 4. 
Ovaj Plan razvojnih programa za 2012. godinu s projekcijom za 2012.-2014. godinu 

sastavni je dio proračuna Općine Nova Bukovica za 2012. godinu. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 400-06/11-01/07                                                                 PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-10-2                         OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 27. prosinca 2011.                                              Tomo Jambrešić, v.r. 
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PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA (INVESTICIJA I KAPITALNIH POMOĆI) 
ZA 2012. GODINU 

 
 
 
 

Pozicija   Konto                            INVESTICIJA/KAPITALNA POMOĆ               Plan za 2012. 
 

1. Jedinstveni upravni odjel       
          4227          Oprema                 5.000,00 
 
 
2. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

Predškolski odgoj i školstvo 
      4212        Dogradnja Osnovne škole V.Nazor, Nova Bukovica   215.000,00 
  
         Kultura, šport i tehnička kultura 
  4212        Završetak doma u Breziku        50.000,00 
  4212        projektna dokumentacija –športska dvorana    120.000,00 
  4212        konzervatorska i projektna dokumentacija za obnovu crkve    50.000,00 
 

3. KOMUNALNO GOSPODARSTVO 
 
        4212        uređenje krovišta i doma kulture u N. Bukovici                 250.000,00 
  4212            uređenje doma u D.Bukovici        20.000,00 
        4212            uređenje doma u Dobroviću                                                                              20.000,00
  
  4213        Nogostup – most u Vukovarskoj ulici                  150.000,00  
        4213            Most do groblja            70.000,00 
  4214            Kanalizacija        100.000,00 
  4214            Izgradnja vodovoda              100.000,00 
     
 
SVEUKUPNO:                   1.150,000,00 
 
 
 
 
IZVORI SREDSTAVA: 
Općinski proračun         560.000,00 
Kapitalne potpore         590.000,00 
Ukupno                    1.150.000,00 
 
 
 
 
Ovaj plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna Općine Nova Bukovica za 2012. 

godinu. 
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PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA (INVESTICIJA I KAPITALNIH POMOĆI) 

ZA 2012. -2014.GODINU 
 

         
 

   
Pozicija   Konto INVESTICIJA/KAPITALNA 

POMOĆ 
Plan za 2012.   Plan za 

2013.   
 Plan za 
2014. 

1.  Jedinstveni upravni odjel 5.000,00 - - 
 4221 Oprema – trimer      5.000,00      - - 

 
 

2.  DRUŠTVENE DJELATNOSTI 535.000,00 200.000,00 200.000,00 
  Predškolski odgoj i školstvo 215.000,00 - - 
 4212 Dogradnja Osnovne škole V.Nazor, 

Nova Bukovica 
215.000,00 - - 

  Kultura, šport i tehnička kultura 220.000,00 200.000,00 200.000,00 
 4212 završetak doma u breziku   50.000,00 - - 
 4212 Dvorana 120.000,00 200.000,00 200.000,00 
 4212 konzervatorska i projektna 

dokumentacija za obnovu crkve 
 50.000,00 - - 

 
 

3.  KOMUNALNO GOSPODARSTVO 710.000,00 300.000,00 350.000,00 
 4212 uređenje krovišta i doma kulture u N. 

Bukovici 
250.000,00 - - 

 4212            uređenje doma u D.Bukovici 20.000,00 - - 
 4213 Nogostup – most u Vukovarskoj ulici 150.000,00        - - 
 4213      Most do groblja 70.000,00 - - 
 4214            Kanalizacija 100.000,00 150.000,00 200.000,00 
 4214            Izgradnja vodovoda         100.000,00 -     - 
 4213 Cesta G.Viljevo                       

- 
      150.000,00 100.000,00 

 4212 dom B.Antunovac i G. Viljevo - - 50.000,00 
 4212 Dom Dobrović 20.000,00 - - 
  SVEUKUPNO 1.250.000,00 500.000,00 550.000,00 

 
 
 
 
IZVORI SREDSTAVA: 

Općinski proračun 560.000,00 100.000,00 150.000,00 
Kapitalne potpore 590.000,00 400.000,00 400.000,00 
UKUPNO 1.150.000,00 500.000,00 550.000,00 

 
 
 

Ovaj plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna Općine Nova Bukovica za 
2012. godinu. 
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127.  
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08) , te članka 

31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 9/09 i 
1/11), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 18. sjednici održanoj 27. prosinca 2011. 
godine, donijelo je 
 
 

O  D  L  U  K  U 
Izvršavanju Proračuna Općine Nova Bukovica za 2012. godinu 

               
 
I OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Općine Nova Bukovica za 

2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun),upravljanje prihodima- primicima, rashodima 
izdacima Proračuna, te propisuju prava i obveze korisnika proračunskih sredstava. 
 

Članak 2. 
U izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu i Zakona o 

financiranju lokalne i područne ( regionalne) samouprave. 
 

Članak 3. 
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu, a iznosi 

rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama. 
 

Članak 4. 
Korisnici sredstava o odobrenim sredstvima bit će obaviješteni putem „ Službenog 

glasnika Općine Nova Bukovica“. 
 
 
II  STRUKTURA PRORAČUNA 
 

Članak 5. 
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. 

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika 
raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu prema programskoj, 
organizacijskoj, ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji. 
 
 
III   IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 
 

Članak 6. 
Sredstva u proračunu se osiguravaju  proračunskim korisnicima koji su u njegovom 

Posebnom dijelu određeni za nositelje razdjela, po utvrđenim programima. 
Sredstva Proračuna smiju se koristiti samo za namjene utvrđene posebnim zakonima i 

odlukama Općine Nova Bukovica, u visini sredstava određenih Proračunom i to do visine 
utvrđene u njegovom posebnom dijelu. 
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Članak 7. 
Korisnici Proračuna smiju preuzeti obveze najviše do visine sredstava osiguranih u 

dijelu Proračuna po programima, ako je njihovo izvršenje usklađeno s mjesečnom 
proračunskom dodjelom. 

Korisnicima Proračuna doznačuje se mjesečni iznos, temeljem stvarno izvršenih 
obveza, a u skladu s mjesečnim planovima korisnika. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica – računovodstvo( u daljnjem tekstu: 
računovodstvo ) usklađuje zahtjeve iz posebnih mjesečnih financijskih  planova s planom 
likvidnosti Proračuna. 

Računovodstvo izvršava mjesečne dodjele sredstava po korisnicima i programima u 
skladu sa raspoloživim sredstvima. 
           Razliku između odobrenih i manje iskorištenih dodjela rasporedit će se u slijedećem 
obračunskom razdoblju, ovisno o raspoloživim sredstvima do kraja godine. 
 

Članak 8. 
           Korisnik Proračuna na temelju iznosa predviđenih Proračunom obvezan je sastaviti 
financijski plan za poslovnu godinu po mjesecima. 
           Mjesečne dodjele odobravaju se temeljem mjesečnih planova. 
           Tijekom mjeseca može se izvršiti naknadna dodjela sredstava temeljem posebnog 
zahtjeva koje odobrava Općinski načelnik. 
           Manje dodijeljena sredstva u odnosu na financijski plan za tekući mjesec, korisnik  
raspoređuje u sredstva dodjele za iduće razdoblje. 

Viškovi sredstava korisnika Proračuna po godišnjem obračunu moraju se vratiti u 
Proračun, osim ako Općinski načelnik na zaključi drugačije. 
 

Članak 9. 
Ako korisnik Proračuna ne dostavi mjesečni plan na vrijeme prema članku 8. ove 

Odluke, Računovodstvo doznačit će korisniku 1/12 planiranih sredstava iz godišnjeg 
Proračuna za tekuće izdatke, za kapitalne izdatke će doznačiti akontaciju sredstava na temelju 
pisanog zahtjeva. 

Korisnik Proračuna u okviru mjesečnih financijski izvještaja izvještava o iznosu 
utrošenih sredstava, s tim da se razlike reguliraju na isti način kako je to za dodjelu sredstava 
određeno člankom 8.ove Odluke. 
 

Članak 10. 
Ako se prihodi- primici Proračuna ne naplaćuju u planiranim svotama i planiranoj 

dinamici tijekom godine, prednost u podmirivanju rashoda Proračuna imaju rashodi – izdaci 
za redovnu djelatnost Općine Nova Bukovica. 

 
Članak 11. 

Ako tijekom godine dođe do ne usklađenosti planiranih prihoda- primitaka i rashoda -  
izdataka Proračuna predložit će se Općinskom vijeću Općine Nova Bukovica donošenje 
izmjene i dopune Proračuna. 

Općinski načelnik  može odobriti preraspodjelu unutar pojedinog razdjela u proračunu 
prema potrebi, pojedinih korisnika, s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 
5%. 

O izvršenju preraspodjele  iz prethodnog stavka  Općinski načelnik dužan je o tome 
obavijestiti Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica. 
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Članak 12. 
Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovorno je Općinski  načelnik Općine Nova 

Bukovica. 
Naredbodavac za izvršenje Proračuna u cijelosti je Općinski načelnik. 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran je kao naredbodavac, za zakonitu 

uporabu raspoređenih sredstava po razdjelima. 
U okviru svog djelokruga nositelj razdjela i korisnici proračunskih sredstava, koji su 

kao takovi navedeni  u Posebnom dijelu Proračuna, odgovorni su za razrez prihoda i 
izvršavanje rashoda- izdataka Proračuna navedenim u njihovim razdjelima. 

Pozicije u Proračunu koje nisu razrađene izvršavat će se temeljem Odluke Općinskog 
načelnika Općine Nova Bukovica. 
 

Članak 13. 
Slobodnim sredstvima u Proračunu upravlja Općinski načelnik Općine Nova 

Bukovica. 
 

Članak 14. 
Odluku o zaduživanju Općine Nova Bukovica za kapitalne projekte obnove i razvitka 

koji se financiraju iz Proračuna Općine Nova Bukovica za 2012. godinu donosi Općinsko 
vijeće, prema uvjetima i do visine predviđene Zakonom o proračunu. 
                       

Članak 15. 
Kad se sredstava Proračuna koriste za sanaciju, dokapitalizaciju, ili kao udio u 

sredstvima pravne osobe, Općina Nova Bukovica postaje vlasnik imovine u tim pravnim 
osobama razmjerno uloženim sredstvima. 
 

Članak 16. 
Općina Nova Bukovica može davati jamstva trgovačkim društvima u pretežitom 

vlasništvu Općine i ustanovama koje će osnovati do visine Zakonom utvrđenih iznosa. 
Za izdavanje jamstva Općina može zaračunavati proviziju od 0,5% od vrijednosti 

izdanog jamstva. 
Rizici za obveze po izdanim jamstvima osiguravaju se u Proračunu Općine u 

jamstvenoj zalihi do 5 % od vrijednosti dospjelih izdanih jamstava. 
Odluku o davanju jamstava donosi Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica. 
Općina Nova Bukovica dužna je obavijestiti Ministarstvo financija o danim jamstvima 

u roku od 30 dana od danog jamstva i obvezatno do 31. prosinca 2012. godine. 
 

Članak 17. 
Prihodi što ih ostvari Jedinstveni upravni odjel obavljanjem vlastite djelatnosti prihodi 

su Proračuna i uplaćuju se na njegov račun. 
Vlastite prihode koje ostvare korisnici Proračuna ustupaju im se za obavljanje njihove 

djelatnosti, uz obvezu da o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima mjesečno izvještavaju 
Općinskog načelnika - Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo. 
 

Članak 18. 
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vračaju se uplatiteljima na temelju 

naloga Općinskog načelnika na teret tih prihoda, temeljem zahtjeva uplatitelja i priloženog 
dokaza o pogrešno ili više uplaćenom prihodu. 
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Članak 19. 
Plaćanje predujma moguće je samo iznimno na temelju prethodne suglasnosti 

Općinskog vijeća, uz uvjet dostavljanja garancije poslovne banke, osim za pravne subjekte iz 
članka 4. Zakona o javnoj nabavi. 
 

Članak 20. 
Za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva proračunske 

zalihe do visine određene zakonom o proračunu do 0,5% prihoda Proračuna bez primitka. 
O korištenju proračunske zalihe Odlučuje Općinski načelnik. 
Općinski načelnik može raspolagati sredstvima proračunske zalihe do pojedinačnog 

iznosa od 5.000,00 kuna. 
Općinski načelnik je dužan svaki mjesec izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju 

proračunske zalihe. 
 

Članak 21. 
Općinsko vijeće donosi Odluku o naknadama za rad vijećnika Općinskog vijeća  i 

članova njihovih radnih tijela. 
Općinski načelnik donosi Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim pravima iz radnog 

odnosa službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica. 
 

Članak 22. 
Sponzorstva, pokroviteljstva i nabavu opreme odobrit će Općinski načelnik zasebnim 

odlukama. 
 

Članak 23. 
Proračunski korisnici mogu sklapati ugovor o nabavi robe, obavljanju usluga i 

ustupanju radova u visini dodijeljenih sredstava, a u skladu s godišnjim planom nabave, 
Zakona o javnoj nabavi, odnosno Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male 
vrijednosti. 

 
Članak 24. 

Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo , Općinski načelnik podnosi Općinskom 
vijeću Izvješće o izvršenju Proračuna  tromjesečno, nakon završetka tromjesečja. 
 

Članak 25. 
Korisnici Proračuna obavezni su izraditi financijska izvješća u tijeku godine prema 

Zakonu i dostaviti je Općinskom načelniku. 
Korisnici Proračuna obavezni su izraditi polugodišnje i godišnje  obračune i dostaviti 

ih Općinskom načelniku. 
Općinski načelnik u obvezi su pregledati i uskladiti polugodišnje i godišnje obračune 

korisnika za koje su odgovorni. 
Općinski načelnik izraditi će i uskladiti godišnji obračun Proračuna i dostaviti ga 

Općinskom vijeću na usvajanje. 
 

Članak 26. 
Općinski načelnik, odnosno unutarnji revizor ima pravo nadzora nad financijskim, 

materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika Proračuna, te nad zakonitošću i 
svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava. 

Proračunski korisnici su obvezni dati sve potrebite podatke, dokumentaciju i izvješća 
koja se od njih traže. 



Broj 10                        Službeni glasnik                           Stranica   260 

Ako se prilikom proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrebljavana 
protivno Zakonu ili Proračunu o istom će se izvijestiti Općinsko vijeće i poduzeti mjere da se 
nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata sa pozicija s kojih su 
sredstava bila namjenski trošena. 
 
 
IV   ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 27. 

Ova  Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2012. godine i biti će objavljena u Službenom 
glasniku Općine Nova Bukovica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 400-06/11-01/08                                                                     PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-11-1                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 27. prosinca 2011.                                                 Tomo Jambrešić, v.r.        
 
 
128. 

Na temelju članka 37. i članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08) i 
članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 9/09 
i 1/11.), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 18. sjednici održanoj 27. prosinca  2011. 
godine, donijelo je 
 

PROJEKCIJU PRORAČUNA 
OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA RAZDOBLJE 2012.-2014. GODINE 

 
 

Članak 1.  
 Ovom Odlukom utvrđuje se Projekcija Proračuna Općine Nova Bukovica za razdoblje 
2012.-2014. godine sukladno ekonomskim pokazateljima iz smjernica ekonomske i fiskalne 
politike za razdoblje 2012.-2014. godine Vlade Republike Hrvatske i elementima iz uputa za 
izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2012.-2014. godine te 
metodologije za izradu proračuna  jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 
razdoblje 2012.-2014. godine. 
 

Članak 2.  
 Sastavni dio ove Odluke čini  Projekcija Proračuna Općine Nova Bukovica za 
razdoblje 2012.-2014. godine. 
 

Članak 3. 
Ova Projekcija Proračuna stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine 

Nova Bukovica 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 400-06/11-01/09                                                                 PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-11-1                                                        OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 27. prosinca  2011                                             Tomo Jambrešić, v.r. 
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129.       
 Na temelju članka 30. stavak  4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 
novine" broj 26/03- pročišćeni tekst, 82/04 ,178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i  članka 31. Statuta 
Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik“ Općine Nova Bukovica 9/09 i 1/11) Općinsko 
vijeće Općine Nova Bukovica, na svojoj 18. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2011. godine, 
donosi  
 

PROGRAM 
gradnje objekata  i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Nova Bukovica u 2012. godini 
 

 
Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Nova Bukovica u 2012. godini, po komunalnim djelatnostima kako slijedi:  

 
- Sufinanciranje dogradnje Osnovne škole „Vladimir Nazor“ u Novoj Bukovici 
- Izrada projektne dokumentacije za športsku dvoranu u Novoj Bukovici 
- Izrada prve izmjene i dopune prostornog plana Općine Nova Bukovica i dio 

infrastrukturnih zahvata na gospodarskoj zoni 
- Sufinanciranje konzerv. projektne dokumentacije i unutarnje obnove crkve 

Uznesenja  blažene Djevice Marije u Novoj Bukovici 
- Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže u D. Bukovici  
- Sufinanciranje izgradnje kanalizacije u naselju Nova Bukovica 
- Uređenje i proširenje groblja, sređivanje imovinsko-pravnih odnosa grob. zemljišta 

i objekta mrtvačnice u Novoj Bukovici 
- Sufinanciranje rekonstrukcije krovišta i uređenje dvorane u mjesnom domu u 

Novoj Bukovici 
- Izgradnja doma kulture u Breziku 
- Uređenje mjesnog doma u Donjoj Bukovici 
- Izgradnja mosnih prijelaza 
- Građevinski radovi na mjesnom domu u Dobroviću - krovište 

 
Članak 2. 

Izvori sredstava za financiranja planiranih poslova su: 
- komunalni doprinos,  
- naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu, 
- naknade za koncesiju, 
- naknada za zakup grobnog mjesta, 
- ostala sredstva iz proračuna općine i 
- drugi izvori utvrđeni posebnim zakonom 
- sredstva Županijskog proračuna 
- državne pomoći 
- sredstva od najma nekretnina 

 
Članak 3. 

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i 
uređaja iz stavka 1. ovog članka, te iskaz potrebitih financijskih sredstava za ostvarivanje 
programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.    
 



Broj 10                        Službeni glasnik                           Stranica   264 

GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
 

Redni 
broj 

 
OPIS PREDMETA NABAVE 

Iznos u 
kunama sa 
PDV-om 

 
    1. 

 
Sufinanciranje dogradnje Osnovne škole Vladimir Nazor 
u Novoj Bukovici 
Izvori financiranja: 
-  komunalni doprinos 
-  dio pomoći županijskog proračuna 
-  ostali izvori financiranja 
 

 
   215.000,00 

 
    2. 

 
Izrada projektne dokumentacije za športsku dvoranu u N. 
Bukovici 
Izvori financiranja: 
- komunalni doprinos 
- dio ostalih sredstava Općinskog proračuna 
 

 
   120.000,00 

 
   3. 

 
Izrada prve izmjene i dopune Prostornog plana Općine 
N.Bukovica i za dio infrastrukturnih zahvata na gospodarskoj 
zoni 
Izvori financiranja: 
- komunalni doprinos 
- dio ostalih sredstava Općinskog proračuna 
- pomoći iz državnog proračuna 
 

 
   100.000,00 

 
   4. 

 
Sufinanciranje konzerv. projektne dokumentacije i unut. 
Obnove crkve Uznesenja bl. djevice Marije 
Izvori financiranja: 
-  komunalni doprinos 
 

 
     50.000,00 

 
    5. 

 
Sufinanciranje izgradnje vodoopskrbne mreža u D. Bukovici 
Izvori financiranja: 
- komunalni doprinos 
- naknada za priključak na vodovodnu mrežu 
     

 
    100.000,00 

 
    6. 

 
Sufinanciranje izgradnje kanalizacije u Novoj Bukovici 
Izvori financiranja: 
- komunalni doprinos 
- naknada za priključak na vodovodnu mrežu 
- dio pomoći državnog proračuna 
 

 
    100.000,00 
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   7. 

 
Uređenje i proširenje groblja, sređivanje imovinsko-pravnih 
odnosa grob. zemljišta i objekta mrtvačnice u N. Bukovici 
Izvori financiranja 
- dio sredstava komunalnog doprinosa 
- jednokratna grobna naknada za dodjelu grobnog mjesta 
 

 
    150.000,00 

 
   8. 

 
Sufinanciranje rekonstrukcije krovišta i uređenja dvorane u 
mjesnom domu Nova Bukovica 

- sufinancira Fond za zaš. Okoliša …………. 170.116,00 
kuna 

- sufinancira Općina N. Bukovica ………….. 250.000,00 
kuna 

- Ostali izvori ………………………………..   52.429,00 
kuna 

                                                                              472.545,00 
kuna 

Izvori financiranja: 
- komunalni doprinos 
- sredstva od prodaje nekretnina 
- ostali izvori općinskog proračuna 
- sredstva od najma nekretnina 
 

 
    250.000,00 

 
   9.  

 
Uređenje mjesnog doma u Donjoj Bukovici 
Izvori financiranja: 

- dio pomoći iz Županijskog proračuna 
- dio komunalnog doprinosa 

 

 
      20.000,00 

 
   10. 

 
Izgradnja doma kulture u Breziku ( dio završnih građevinski 
radova) 
Izvori financiranja: 

- dio pomoći iz Županijskog proračuna 
- dio komunalnog doprinosa 
- sredstva od najma nekretnina 

 

 
      50.000,00 

 
   11. 

 
Izgradnja mostnih prijelaza u 

- u Novoj Bukovici-Vukovarska …………150.000,00 
- u Novoj Bukovici-prijelaz kod groblja …  70.000,00 

Izvori financiranja: 
    -   komunalni doprinos 

 -   ostala sredstva Općinskog proračuna 
-    dio sredstava iz državnog proračuna 
-    sredstva od koncesija 
 

 
    220.000,00 
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   12. 

 
Građevinski radovi na mjesnom domu u Dobroviću-krovište 
Izvori financiranja: 

- dio pomoći iz Županijskog proračuna 
- dio komunalnog doprinosa 
- sredstva od najma nekretnina 

  

 
       20.000,00 

 
    13. 

 
Ostalo-oprema za održ. javnih površina 
Izvori financiranja: 
- ostali izvori Općinskog proračuna 
 

 
        5.000,00 

  
         U  K  U  P  N  O 

   
 1.400.000,00 

 
 
                                                       Članak 4. 
               Rekapitulacija po komunalnim djelatnostima iz ovog Programa:  
 
 
O  P  I  S                                                                                            Iznos u kunama 
 

1. Sufinanciranje dogradnje Osnovne škole  
      „Vladimir Nazor“ u Novoj Bukovici ......................................................... 215.000,00 
2. Izrada projektne dokumentacije za športsku 
      dvoranu u Novoj Bukovici ………………………………………………..120.000,00 
3. Izrada prve izmjene i dopune prostornog plana 
     Općine Nova Bukovica i dio infrastrukturnih  
      zahvata na gospodarskoj zoni ……………………………………………. 100.000,00 
4. Sufinanciranje konzerv. Projektne dokumentacije 
      i unutarnje obnove crkve Uznesenja  BDM u N. Bukovici ……………….  50.000,00 
5. Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže u D. Bukovici  ……………....100.000,00 
6. Sufinanciranje izgradnje kanalizacije u  
      naselju Nova Bukovica ………………………………………………...... 100.000,00 
7. Uređenje i proširenje groblja, sređivanje imovinsko-pravnih 
      odnosa grob. zemljišta i objekta mrtvačnice u Novoj Bukovici ……….... 150.000,00 
8. Sufinanciranje rekonstrukcije krovišta i uređenje dvorane 
       u mjesnom domu u Novoj Bukovici ……………………………………. 250.000,00 
9. Izgradnja doma kulture u Breziku ………………………………………..   50.000,00 
10. Uređenje mjesnog doma u Donjoj Bukovici ……………………………..   20.000,00 
11. Izgradnja mosnih prijelaza …………………………………………….. .. 220.000,00 
12. Građevinski radovi na mjes. domu u Dobroviću-krovište ……………….   20.000,00 
13. Ostala oprema za održavanje javnih površina ……………………………    5.000,00 

          UKUPNO                                                                                          1.400.000,00               
 

Članak 5. 
           Ovaj Program stupa na snagu  danom objave u "Službenom glasniku" Općine Nova 
Bukovica. 
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 363-01/11-01/22                                                                 PREDSJEDNIK 
URBROJ:2189/09-01-11-1         OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 27. prosinca  2011.                                             Tomo Jambrešić, v.r.  
                                                                                                                            
                                                                                                                      
130.                                                                                                                              

Temeljem članka 28.  Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" RH 
broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09 i 49/11) i  članka 31. Statuta 
Općine Nova Bukovica (“Službeni glasnik” Općine Nova Bukovica broj 9/09 i 1/11), 
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica, na svojoj 18. sjednici održanoj dana  27. prosinca 
2011. godine, donosi   
 

P R O G R A M  
            održavanja komunalne infrastrukture na području Općine                                       

Nova Bukovica u 2012. godini  
 
 

Članak 1. 
      Ovim programom utvrđuju se izvori financiranja te rashodi za održavanje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nova Bukovica u 2012. godini i to za :  
 

- tekuće i interventno održavanje objekata  i uređaja javne rasvjete 
- utrošena energija za javnu rasvjetu 
- opskrba pitkom vodom 
- održavanje groblja-odvoz kontejnera sa mjesnih groblja 
- održavanje javnih površina-troškovi goriva i maziva za opremu za košnju 
- troškovi deratizacije za dva tretmana za područje Općine Nova Bukovica 

      -     troškovi ostalih usluga (dimnjačarske, usluge čišćenja, popravci vodovodnih 
            uređaja, izpumpavanje septičkih jama) 

- zimsko održavanje nerazvrstanih putova-cesta ) 
- uređenje poljskih putova 
- usluge tekućeg i investicionog održavanja komunalnih objekata i opreme 
- materijal i dijelovi za tekuće i investiciono održavanje  
- Ostale nespomenute usluge i materijalni troškovi vezani uz održavanje komunalne 

infrastrukture 
 

Članak 2. 
Izvori sredstava za održavanje objekata i uređaja iz članka 1. ovog Programu su 

sredstva planirane komunalne naknade obračunate na stambeni prostor, proizvodni prostor i  
poslovni prostor djelatnosti trgovine i ugostiteljstva, godišnjih grobnih naknada, zakupa 
zemljišta, pripadajućeg dijela vodne naknade i šumskog doprinosa. 
 

Članak 3.  
 

Troškovi održavanja  objekata i uređaja iz članka 1. ovog Programu utvrđuju se kako 
slijedi:  
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    ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
 

Redni 
broj 

 
OPIS PREDMETA NABAVE 

Iznos u 
kunama sa 
PDV-om 

 
    1. 

 
Javna rasvjeta – izdaci za utrošenu električnu energiju 

 
     50.000,00 

 
    2. 

 
Javna rasvjeta – izdaci za održavanje 

 
     10.000,00 

    
    3. 

 
Plin 

        
       5.000,00 

     
    4. 

 
Opskrba pitkom vodom 

      
     10.000,00 

 
    5. 

 
Usluga odvoza kontejnera sa  groblja i jav. pov. i utrošak vode na  
mjesnim grobljima 

- trošak vode ….. …… 9.000,00 
- odvoz kontejnera ….54.000,00  

 
 
     63.000,00 

 
    6.     

 
Materijal i dijelovi za tekuće i investiciono održavanje 

- za građevinske objekte ………….. 10.000,00 
- za postr. i opremu ……………….  50.000,00 
- ostalo ……………………………   10.000,00 

 
     70.000,00 

 
    7. 

 
Usluge tekućeg i investicionog održavanja 

- uređenje poljskih putova …………………  60.000,00 
- postrojenja i opreme ……………………..   10.000,00 
- građevinskih objekata …………………...      1.500,00 

 
     71.500,00 

      
    8. 

 
Deratizacija- dva tretmana za područje Općine Nova Bukovica 

 
     63.000,00 

 
    9. 

 
Gorivo i ulje za opremu za košnju 

 
     12.000,00 

   
  10. 

 
Ostale usluge (dimnjačarske, razne usluge čišćenja) 

        
       6.500,00 

 
  11. 

 
Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta 

            
      37.000,00 

 U  K  U  P  N  O     398.000,00 
 

 

 
Članak 4.  

Ovaj Program stupa na snagu  danom  objave u "Službenom glasniku" Općine Nova 
Bukovica.   
                                      

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 363-01/11-01/23                                                                   PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-11-1                                                         OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 27. prosinca 2011.                                               Tomo Jambrešić, v.r. 
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131.                                                                                                                                                       
Na temelju članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 

Bukovica, broj 9/09 i 1/11), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 18. sjednici 
održanoj 27. prosinca 2011. godine, donijelo je   
 

PLAN ZIMSKE SLUŽBE ZA NERAZVRSTANE CESTE 
NA PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA 

ZA 2011./2012. GODINU 
 
 
I 

Plan zimske službe za nerazvrstane ceste na području Općine Nova Bukovica 
predstavlja radove na čišćenju snijega i posipanje cesta, te propuštanje vode s kolnika u 
zimskom periodu,  od 15. studenog 2011. godine do 31.ožujka 2012. godine. 

II 
Nerazvrstane ceste na području Općine Nova Bukovica na koje se odnose poslovi iz 

točke I ovog Plana jesu: 
 

1. Naselje Nova Bukovica 
- ulica, Vinogradska do obiteljske kuće Mirka Timer, te odvojak prema obiteljskim 

kućama Josipa Vencla i Antuna Kojića,  
- ulica, Josipa Bana Jelačića, te odvojak prema obiteljskoj kući Miroslava Jozing,  
- ulica, Zrinskih Frankopana, te odvojak prema obiteljskoj kući Stjepana Bito,  
- ulica, Tomislava Mikića,  
- ulica, Vitodraga Maračića,  
- ulica, Božidara Ivoša,  
- Topolak,  
- Ulica, Matije Gupca,  
-    Ulica, Stara Crkva, a sve skupa u ukupnoj dužini 3,9 km. 

2. Naselje Dobrović  
      - od škole odnosno izlaska na županijsku cestu pa do kraja ulice u ukupnoj dužini 0,6  km. 
   3.   Naselje Donja Bukovica     
      -    od skretanja za Gornje Viljevo do kraja naselja u ukupnoj dužini od 1,1 km. 

III 
   Nerazvrstane ceste iz točke II ovog plana, razvrstavaju se u prioritete i to: 
              I   prioritet naselje Nova Bukovica. 
             II   prioritet naselja Dobrović i Donja Bukovica. 

IV 
Poslove čišćenja snijega te posipanje cesta vrši se na temelju Ugovora o zimskom 

održavanja nerazvrstanih cesta za razdoblje od četiri godine na području Općine Nova 
Bukovica. Po provedenom pozivu na ograničeno prikupljanje ponuda za poslove zimskog 
održavanje cesta ugovor je sklopljen sa najpovoljnijem ponuditeljem, tvrtkom „Komrad“ 
d.o.o. iz Slatina, S. Radića 2. Ugovor je sklopljen na razdoblje od 15. studenog 2008.  do 31. 
ožujka 2012. godine.  
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V 
Financijska sredstva za realizaciju ovoga Plana osiguravaju se u Proračunu Općine 

Nova Bukovica za 2011. i 2012. godinu. 

VI 
Kontrolu i provedbu ovog Plana, te organizaciju poslova povjerava se Jedinstvenom 

upravnom odjelu i Povjerenstvu za provedbu javnog i ograničenog prikupljanja pismenih 
ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora. 

VII 
Ovaj Plan stupa na snagu s danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku  

Općine Nova Bukovica. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 340-03/11-01/03                                                               PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-11-1                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 27. prosinca  2011.                                          Tomo Jambrešić, v.r. 
 
 
132. 

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» broj 
174/04, 79/07 38/09 i 27/10) i članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik 
Općine Nova Bukovica broj 9/09 i 1/11), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 18. 
sjednici održanoj 27. prosinca 2011. godine, donosi 

 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja 

na području Općine Nova Bukovica u  2011. godini 
 
 
I 

Prihvaća se Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Nova 
Bukovica u 2011. godini. 
 

II 
  Analiza stanja iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu. 

 
III 

  Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 810-01/11-01/02                                                           PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-11-2                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 27. prosinca 2011.                                        Tomo Jambrešić, v.r. 
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133. 
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» broj 

174/04, 79/07, 38/09 i 27/10) i članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik 
Općine Nova Bukovica broj 09/09 i 1/10), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 18. 
sjednici održanoj 27. prosinca 2011. godine donijelo je 

 
Analizu stanja 

Sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Nova Bukovica u 2011. godini 

 
 

UVOD 
 

   Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i 
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i 
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i 
otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa. 

   Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza 
utvrđenih Ustavom i zakonima uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i 
spašavanje. 

   Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» broj 174/04, 79/09, 
38/09 i 27/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju i analiziraju stanje zaštite i spašavanja, 
donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i načine 
financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom. 
 
 
STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 
       Dosadašnje stanje organiziranosti zaštite i spašavanja na području Općine Nova 

Bukovica karakterizira činjenica da je isti do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju, bio 
organiziran i proveden sukladno odredbama Zakona o unutarnjim poslovima, koje su se 
odnosile na civilnu zaštitu, te Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o 
zaštiti od elementarnih nepogoda i podzakonskim propisima donesenih temeljem navedenih 
zakona. 
 Temeljem pismene Analize stanja zaštite i spašavanja na području Općine Nova 
Bukovica za 2010. godine, predstavničko tijelo Općine Nova Bukovica je 28. prosinca 2010. 
godine donijelo Smjernice za organizaciju i sustav zaštite i spašavanja na području Općine 
Nova Bukovica za 2011. godinu (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 8/10).   
Općina Nova Bukovica je izradila Procjenu ugroženosti stanovništva materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Nova 
Bukovica sukladno odredbama važećeg Pravilnika o metodologiji za izradu procjene 
ugroženosti i plana zaštite i spašavanja (Narodne novine broj 8/08). Uz prethodnu 
suglasnost DUZS-a, područnog ureda za zaštitu i spašavanje Virovitica,  Općinsko vijeće 
je na svojoj 17. sjednici održanoj 14. listopada 2011. godine, usvojilo Procjenu 
ugroženosti. O usvajanju predmetnog akta obavještava se ZIRS d.o.o., Zagreb, tvrtka 
ovlaštena za obavljanje stručnih poslova iz područja planiranja zaštite i spašavanja ( tvrtka sa 
kojom je sklopljen ugovor o izradi Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja) kako bi 
pristupili izradi Plana zaštite i spašavanja.  
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   Vezano uz usvajanja Procjene ugroženosti i  u izradi Plana zaštite i spašavanja u 
daljnjoj analizi  iznijeti ćemo kontinuitet poduzetih radnji:  

Predstavničko tijelo Općine Nova Bukovica je 17. rujna 2009. godine donijelo Odluku o 
izradi Procjene ugroženosti i Plana spašavanja za područje Općine Nova Bukovica (Službeni 
glasnik Općine Nova Bukovica broj 10/09).  

   Zakonom o izmjeni i dopuna Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine broj 
174/04, 79/09. i 38/09) nadležnost za izradu ovih akata je prešlo na razinu jedinica lokalne 
samouprave koje iste mogu raditi same ili njihovu izradu mogu povjeriti ovlaštenim stručnim 
pravnim osobama. Kako bi pristupile izradi Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja 
nužno je da jedinica lokalne samouprave raspolaže stručnim kadrom zaštite i spašavanja. 
Budući da Općina Nova Bukovica ne raspolaže stručnim kadrom iz područja zaštite i 
spašavanja, a na preporuku Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i 
spašavanje Virovitica, Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica donosi Odluku da se izrada 
Procjena ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja povjeri jednoj od ovlaštenih pravnih 
subjekata koji posjeduju suglasnost DUSZ za obavljanje stručnih poslova u području 
planiranja zaštite i spašavanja. 

   Slijedom navedenog, Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica, 14. listopada 
2009. godine šalje poziv za dostavu ponuda za izradu Procjene ugroženosti i Plana zaštite i 
spašavanja, slijedećim pravnim osobama, ovlaštenim za obavljanje stručnih poslova u 
području planiranja zaštite i spašavanja: 

-   IN KONZALTING d.o.o. Slavonski Brod, Baranjska 18 
-   ZAVOD ZA UNAPREĐENJE SIGURNOSTI d.d. Osijek, Trg Lava Mirskog 3/II 
-   ZAŠTITA INSPEKT d.o.o. Osijek, Reisnerova 95A 
-   ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o. Zagreb, Ulica   

                 grada Vukovara 68 
-   ELKRON d.o.o. Pula, Giardini 2 
   Od zatraženih ponuda dvije tvrtke ovlaštene za izradu predmetnih akata su uručile 

svoje ponude: 
-   ELKRON d.o.o. Pula, Giardini 2 ………………………  18.450,00 kuna sa        

uključenim PDV-om 
-   ZAVOD ZA UNAPREĐENJE SIGURNOSTI d.d. Osijek, Trg Lava Mirskog   

                   3/II  …………………………………………………………     24.750,00 kuna sa       
                   uključenim PDV-om 

Vezano uz visinu ponuđenih cijena za izradu Procjene ugroženosti i Plana zaštite i 
spašavanja i raspoloživih sredstava Općinskog proračuna, oslanjajući se na vlastitu-
raspoloživu stručnu pomoć Općina je pokušala samostalno izraditi predmetne akte. U 
postupku izrade, postepeno se konstatira da se ne raspolaže dovoljno stručnim kadrom a i uz 
kontinuirane konzultacije Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i 
spašavanje Virovitica, ponovo odlučuje uputiti pozive stručnim pravnim osobama koje 
posjeduju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i 
spašavanja, kako bi prikupila ponude za izradu akata, odnosno odabrala najpovoljniju ponudu. 
           Temeljem ponovo upućenog poziva pravnim osobama ovlaštenim za obavljanje 
stručnih poslova iz područja planiranja zaštite i spašavanja za dostavu ponuda za izradu 
Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja od 25. listopada 2010. godine, Jedinstveni 
upravni odjel je zaprimio četiri ponude: 
 
- IN KONZALTING d.o.o., Osijek, Baranjska 1B 

    Ponuđena cijena izrade ------------------------------------------------ 42.000,00 kn bez PDV-a 
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- ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.d., Zagreb,Ul. gr. 

Vukovara 68 

    Ponuđena cijena izrade ------------------------------------------------ 16.200,00 kn bez PDV-a 

- ZAVOD ZA UNAPREĐENJE SIGURNOSTI  d.d., Osijek, Trg Lava Mirskog 3/III 

    Ponuđena cijena izrade ------------------------------------------------ 23.750,00 kn bez PDV-a  

- ZAŠTITAINSPEKT d.o.o., Osijek, Reisnerova 95a 

    Ponuđena cijena izrade ------------------------------------------------ 43.000,00 kn bez PDV-a  

Ponuda  Zavoda za istraživanje i razvoj sigurnosti d.d. iz zagreba, Ulica grada 
Vukovara 68, je najpovoljnija po kriteriju odabira-najniža cijena (visina ponude je 16.200,00 
kuna bez PDV-a), što je rezultiralo odabirom iste. Odluku o odabiru donio je Načelnik Općine 
Nova Bukovica, 25. studenog 2010. godine. 
Kako je navedeno, tvrtka ZIRS d.o.o., Zagreb je izradila Procjenu ugroženosti koju je 
temeljem prethodne suglasnosti DUZS-a, Područnog ureda Virovitica usvojilo Općinsko 
vijeće Općine Nova Bukovica.  

Načelnik Općine Nova Bukovica je 28. listopada 2010. godine donio Plan pozivanja 
Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Nova Bukovica. 

U postupku izrade Plana zaštite i spašavanja izrađuje se i Plan civilne zaštite koji 
predstavlja njegov sastavni dio.  

U roku od dva mjeseca od roka za izradu Plana zaštite i spašavanja, Općina je obvezna 
donijeti Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite za Općinu Nova Bukovica (utvrđuje se 
veličina, sastav i ustrojavanje).   

Kod izrade predmetnih akata, Općina je u kontinuiranoj suradnju sa DUZS, 
Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Virovitica. Nadalje, izrađena je Procjena 
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara za područje Općine 
Nova Bukovica, koju je Općinsko vijeće usvojilo 23. ožujka 2007. godine (Službeni glasnik 
Općine Nova Bukovica broj 2/07). 

Sukladno novom Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10), potrebno je učiniti izmjene i 
dopune u postojećim općim aktima, Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i 
Plana zaštite od požara. Općina je obvezna u što kraćem vremenu započeti aktivnosti oko 
realizacije istog.  

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica je donijelo Odluku o uvjetima loženja vatre 
na otvorenom prostoru (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 4/08). 

U periodu od stupanja na snagu Zakona o zaštiti i spašavanju, ustrojavanjem i 
organizacijom rada Državne uprave za zaštitu i spašavanje, te donošenja novih podzakonskih 
propisa na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju, Općina Nova Bukovica je izradila i donijela 
Odluku o imenovanju Načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Nova Bukovica 
koje je Općinsko vijeće Općine Novo Bukovica usvojilo na 30. sjednici održanoj 17. lipnja 
2008. godine (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 5/08). 

U zakonskom roku nakon provedenih izbora 2009., Općinsko vijeće donijelo je  
Odluku o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja 
Općine Nova Bukovica  (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 12/09). 
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STANJE PO SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 

Odlukom  o imenovanju načelnika članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Nova 
Bukovica, temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i 
aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja, u Stožer zaštite i spašavanja imenovano je 
pet osoba: 

   
1.   Načelnik Stožera ZiS-a   
      Zamjenica načelnika Općine Nova Bukovica ...................Slavica Čižmar 
      Članovi Stožera 
2.   Zapovjednik postrojbe CZ opće namjene 
3.   Zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD-a 
      Nova Bukovica ...............................................................  Darko Takač 
4.   Predstavnik Veterinarske stanice Slatina ........................  Damir Podolski 
5.   Predstavnik  općinske uprave – Pročelnik JUO ................Blaženka Blažević 

 

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti 
operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa u slučaju neposredne prijetnje, 
katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica 
katastrofe i velike nesreće. 

 
 

POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE 
 

Vrste, ustroj i broj pripadnika postrojbi civilne zaštite (timova) za područje Općine 
Nova Bukovica potrebno je odrediti temeljem  Procjene ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara. Nakon što ista bude potvrđena od strane Državne uprave za 
zaštitu i spašavanje biti će potrebno osnovati postrojbu opće namjene, ali je vjerojatnija 
mogućnost da konačni zaključci procjene ugroženosti ukažu na određenu tvrtku, postojeću 
operativnu snagu ili udrugu u sastavu tehničke kulture kojoj je zaštita i spašavanje djelomično 
ili u cijelosti redovna djelatnost, a koja bi mogla pod određenim uvjetima predstavljati 
operativne snage zaštite i spašavanja u skladu s Pravilnikom o ustroju, popuni i opremanju 
postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine» broj 111/07).  

 
 

PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE 
 

Do donošenja Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 
Planova zaštite i spašavanja za područje Općine Nova Bukovica,  primjenjivali su se 
dosadašnji dokumenti, te Procjena ugroženosti od požara i eksplozija i Plan zaštite od požara i 
tehnoloških eksplozija za područje Općine Nova Bukovica, te drugi doneseni dokumenti. 

   U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju 
razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području Općine, odnosno stručne službe 
Općine i sve žurne službe koje sudjeluju na području Općine Nove Bukovice, trebale bi 
provoditi informiranje, edukaciju i upoznavanje građana, mladeži i djece s izvanrednim 
situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih mjera i 
postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanja, ukoliko do takvih postupaka dođe. 
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Građane je također potrebno upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne 
pozive 112 i o drugim važećim pozivnim brojevima za interventne službe, a vlasnici i 
korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi upoznati su sa obvezom postavljanja na 
vidljivom mjestu novih znakova za uzbunjivanje. 

U preventivnim aktivnostima zaštite i spašavanja i zaštite od požara vrlo zapaženu 
ulogu moralo bi biti inzistiranje na ugrađivanju i integriranju posebnih stručnih zahtjeva 
zaštite i spašavanja i zaštite od požara u prostornom planiranju, uređenju, organizaciji, razvoju 
i izgradnji prostora (u skladu sa s utvrđenim takvim zahtjevima u Prostornom planu 
Virovitičko-podravske županije i Općine Nova Bukovica) i održavanju sustava za 
uzbunjivanje građana. 

 
 

SKLONIŠTA 
 
Općina Nova Bukovica nema na svome području izgrađena skloništa osnovne zaštite. 

 
 

VATROGASTVO 
 

Dobrovoljno vatrogasno društva Nova Bukovica, te Javna vatrogasna postrojba Grada 
Slatine djeluju na području Općine Nova Bukovica, a po zahtjevu i dalje. 

U proračunu za 2011. godinu, objavljenom u Službenom glasniku Općine Nova 
Bukovica broj 13/09., predviđena su sredstva za civilnu zaštitu u iznosu od 5.000,00 kuna i za 
potrebe DVD-Nova Bukovica Brezik 30.000,00 kuna. 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Nova Bukovica-Brezik već duži period, a zbog 
nedostatka financijskih izvora ne ulaže u nabavku opreme i modernizaciju sustava. Konstatira 
se da je oprema dotrajala i upitna za brze intervencije. 

Nužno je iznaći nove izvore financiranja kako bi se DVD Nova Bukovica-Brezik 
podigao na nivo dobro organizirane snage u sustavu zaštite i spašavanja i nositelja cijelog 
sustava. Proračunska sredstva od 30.000,00 kuna su glavni izvori financiranja društva i 
onemogućuju opremanje i modernizaciju DVD-a. 

Predmetna sredstva se ulažu na edukaciju članova društva, mladeži i djece te 
održavanje postojeće opreme i objekta. 

 
 
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

 
U 2009. godini Stožer zaštite i spašavanja Općine Nova Bukovica je u izravnim 

kontaktima s udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje, te je sukladno podnesenim 
i prihvaćenim razvojnim projektima i podacima koje se odnose na daljnje materijalno, 
tehničko i kadrovsko jačanje udruga u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja, utvrdilo 
aktivnosti koje se financiraju iz Proračuna Općine Nova Bukovica  u 2011. godini. 

U proračunu za 2010. godinu izdvojeno je za udrugu radio-amatera iznos od 5.000,00 
kuna, a u 2010. i 2011. godini za udrugu informatičara po 5.000,00 kuna . Udruge su utrošile 
sredstva za nabavku opreme od općeg značaja za stanovništvo Općine Nova Bukovica  
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SLUŽBENE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI-ZA PODRUČJE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
Služba hitne medicinske pomoći 

 
Na području Općine Nova Bukovica postoji ambulanta opće medicine. U okviru Doma 

zdravlja Virovitičko-podravske županije djeluje služba za hitnu pomoć sa dežurstvom od 24 
sata. Smještena je u prostorima Doma zdravlja u gradu Slatini. Sustavom GSM veza povezane 
su sve ekipe, a  fiksnom telefonijom uspostavlja se veza sa centrima 112 i međusobno za 
područje VPŽ-a. 

  Sa postojećim potencijalima može se intervenirati u slučaju stradanja vezano uz 
prometne nesreće te havarije manjih razmjera. 

 
 

Socijalna služba – Centar za socijalnu skrb 
 

Za područje Općine Nove Bukovice djeluje Centar za socijalnu skrb Slatina u kojemu 
su zaposleni stručni djelatnici na obavljanju poslova i zadataka iz područja socijalne skrbi, a u 
skladu s važećim pravnim propisima koji reguliraju ovu oblast. U slučaju nekih izvanrednih 
situacija ova služba u koordinaciji s ostalim službama preuzima brigu o pojedinim 
kategorijama stanovništva kojima će takova pomoć i skrb biti potrebna. 
 
 
Gradsko društvo Crvenog križa 

 
Gradsko društvo Crvenoga križa Slatina kao vodeća humanitarna organizacija 

područja grada Slatine i susjednih općina brine se o siromašnim osobama u društvu i pomaže 
im prema mogućnostima, organizira i druge humanitarne akcije sukladno Planu i programu 
Hrvatskog Crvenog križa. Kao jedna od zadaća je osposobljavanje članstva i građana za 
njihovu samozaštitnu funkciju u oružanim sukobima i drugim izvanrednim situacijama, kao i 
ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih 
nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je obnoviti i kvalitetno opremiti 
ekipe. 

 Iz Proračuna Općine Nova Bukovica u 2011. godini su izdvojena novčana sredstva za 
rad i aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Slatina, u iznosu od 2.000,00 kuna. 
         Općina redovito osiguravala adekvatne prostore-objekte za realizaciju aktivnosti za 
područje Općine i šire. Općina Nova Bukovica je Gradskoj udruzi Crvenog križa Slatina 
ugovorno ustupila na korištenje bez naknade objekt vatrogasnog doma u naselju Miljevci.  

 
 

Veterinarska stanica d.o.o. Slatina 
 
 Obavljanje javnih ovlasti iz područja veterinarstva vrši Veterinarska stanica d.o.o. 

Slatina sa svojom ambulantom u Nova Bukovica, a koja pokriva i Općinu Nova Bukovica. 
Mjere zaštite zdravlja životinja, te mjere zaštite životinja od zaraznih bolesti koje se provode 
radi osiguranja uzgoja i proizvodnje zdravih životinja, higijensko i zdravstveno ispravnih 
životinjskih proizvoda.Veterinarska zaštita okoliša također je zakonom propisana obveza 
veterinarske službe. U situaciji veće epidemije i drugih izvanrednih situacija uključuje se 
nadležno Ministarstvo Republike Hrvatske. 
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Poljoprivredno savjetodavna služba 
 

Za zaštitu bilja i biljnih proizvoda potrebno je i dalje razvijati odnose sa  
Poljoprivrednom savjetodavnom službom kako bi se poljoprivredni proizvođači mogli što 
kvalitetnije obučiti i zaštititi svoju proizvodnju od štetnih posljedica mogućih biljnih bolesti 
većih razmjera. 

 
 
Komunalno poduzeće „Komrad“ d.o.o. Slatina 

 
Komunalno poduzeće „Komrad“ d.o.o. Slatina  je pravni subjekt čiji osnivač i Općina 

Nova Bukovica i okolne općine. Osim redovnih djelatnosti ( distribucije plina i vode, uređenje 
okoliša, odnosno javnih površina,odvoz  komunalnog i tehnološki otpada) intervenira u 
izvanrednim situacijama opasnim za život (poplave, odroni zemlje). Komunalna tvrtka je 
nosilac županijskog projekta vodoopskrbe i odvodnje i za područje Općine Nova Bukovica. U 
projektu Općina Nova Bukovica učestvuje (dugoročno) sa 700.000,00 kuna. Četiri naselja 
(Gornje Viljevo, Bjelkovac, Donja Bukovica i Dobrović) nisu priključena na vodoopskrbnu 
mrežu, što predstavlja nedostatak temeljnog egzistencionalnog uvjeta za stanovništvo tih 
naselja. Za tri vodoopskrbna sustava (Bjelkovac, Dobrović i Donja Bukovica) je ishodovana 
građevinska dozvola i izrađen glavni projekt. 

Naglašavamo da su u naseljima Bjelkovac i Dobrović započeti radovi na izgradnji 
vodoopskrbe, a realizacija se očekuje u prvom kvartalu 2012. godine. 

Za sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže u naselju Donja Bukovica, Općina 
svojim Programom izgradnje komunalne infrastrukture za 2012. godine planira uložiti 
100.000,00 kuna. 

Izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju pročistača otpadnih voda i 
kanalizacijskog sustavi naselja Općine Nova Bukovica.  

Sustav vodoopskrbe je prioritet budući da su u posljednjih nekoliko godina kao i ove 
godine, evidentirani dugi periodi sušnih razdoblja (do pet mjeseci).  

 
 

ZAKLJUČAK 
 

Temeljem ove Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Nove 
Bukovice za 2011. godinu, moglo bi se zaključiti: 

 - temeljem Analize stanja zaštite i spašavanja na području Općine Nova Bukovica za 2011. 
godine, predstavničko tijelo Općine Nova Bukovica je 27. prosinca 2011. godine donijelo 
Smjernice za organizaciju i sustav zaštite i spašavanja na području Općine Nova Bukovica za 
2012.  

- u postupku je izrada Plana zaštite i spašavanja. Predmetni Plan mora biti  izrađen sukladno 
novom Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja 
(Narodne novine broj 38/08) i usvojene Procjene ugroženosti stanovništva materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Nova Bukovica 
do siječnja ožujka 2012. godine, a Plan civilne zaštite do kraja  mjeseca ožujka 2012. godine, 
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- na osnovu iznesenoga može se konstatirati da Dobrovoljno vatrogasno društvo Nova 
Bukovica-Brezik, u poziciji u kojoj se nalazi te stanjem postojeće opreme ne zadovoljava 
kriterije koje bi trebala imati organizirane snage-subjekt u sustavu zaštite i spašavanja i 
nositelja cijelog sustava. Iznalaženjem izvora financiranja, što bi rezultiralo modernizacijom 
opreme i educiranošću vatrogasne postrojbe, DVD bi činio okosnicu svih organiziranih snaga 
u zaštiti i spašavanju. 
 

Na interventnost u zaštiti i spašavanju Općina se oslanja na Javnu vatrogasnu 
postrojbu iz Slatine 

 
- u situacijama koje bi se mogle smatrati velikim nesrećama i katastrofama, Općina Nova 
Bukovica mogla bi se osloniti i na dodatne operativne snage zaštite i spašavanja kao što su 
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, ekipe HEP-a i drugih javnih-državnih 
društava, te udruga građana i drugih, Gradsko društvo Crvenog križa Slatina, zdravstva i 
socijalnih ustanova kao i interventnih snaga šireg okruženja i razina. 

 

Plan pozivanja Stožera, Poslovnik o radu Stožera i Program rada Stožera su  sastavni 
dio Plana zaštite i spašavanja i raditi će se usporedno sa izradom Plana zaštite i spašavanja. Po 
usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Nova 
Bukovica (usvojena 14. lipnja 2011.), potrebno je izraditi i donijeti sljedeće dokumente: 

1) Plan zaštite i spašavanja Općine Nova Bukovica, (sastoji se od planova djelovanja po 
mjerama zaštite i spašavanja) - u periodu  do kraja  ožujka 2012. godine, 

2) Plan civilne zaštite koji se sastoji od: a) mjera sklanjanja, b) mjera evakuacije i c) mjera 
zbrinjavanja, 

3) Izraditi izvode za sve učesnike u akcijama zaštite i spašavanja, (utvrditi potrebne elemente 
za izradu operativnih planova zaštite i spašavanja za pravne osobe čija je djelatnost vezana uz 
opskrbu energijom ili vodom i druge pravne osobe kojima su planom utvrđene zadaće u zaštiti 
i spašavanju), 

4) Odluku o (eventualnom) ustrojavanju postrojbi (timova), 

5) Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite za mjesne odbore i naselja. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA:810-01/11-01/02                                                                  PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-11-1                                                        OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 27. prosinca 2011.                                             Tomo Jambrešić, v.r.                                                                     
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134. 
Temeljem članka 28. Stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 

174/04, 79/07 ,38/09 i 27/10), članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Služben glasnik 
Općine Nova Bukovica 9/09 i 1/11), Općinsko  vijeće Općine Nova Bukovica, na  18. sjednici 
održanoj 27. prosinca 2011. godine donosi  

 
 

SMJERNICE 
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Nova Bukovica za 2012. godinu 
 
 

I 
1. Definiranje sudionika zaštite i spašavanja na području Općine Nova Bukovica i 
uvezivanje sustava zaštite i spašavanja 
Cilj: definiranje i usklađivanje snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima Općina 
raspolaže u slučaju pojave ugroze i uspostava sustava jasnih ovlasti i nadležnosti, odnosno, 
jedinstvene koordinacije djelovanja sustava. 
Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju sudionici zaštite i 
spašavanja su: 
- Fizičke i pravne osobe, 
- Operativne snage zaštite i spašavanja 
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. 
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3. Izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. 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 2012. godini, izvršiti razradu prema zadaćama koje su Programom 
definirane od strane Vlade RH. 
 
4. Završne aktivnosti oko izrade Plana zaštite i spašavanja 
Općina Nova Bukovica je izradila Procjenu ugroženosti stanovništva materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Nova 
Bukovica sukladno odredbama važećeg Pravilnika o metodologiji za izradu procjene 
ugroženosti i plana zaštite i spašavanja (Narodne novine broj 38/08). Uz prethodnu 
suglasnost DUZS-a, područnog ureda za zaštitu i spašavanje Virovitica,  Općinsko vijeće 
je na svojoj 17. sjednici održanoj 14. listopada 2011. godine, usvojilo Procjenu 
ugroženosti. 
O usvajanju predmetnog akta obavještava se ZIRS d.o.o., Zagreb, tvrtka ovlaštena za 
obavljanje stručnih poslova iz područja planiranja zaštite i spašavanja ( tvrtka sa kojom je 
sklopljen ugovor o izradi Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja) kako bi pristupili 
izradi Plana zaštite i spašavanja.  
Vezano uz usvajanja Procjene ugroženosti i  u izradi Plana zaštite i spašavanja u daljnjoj 
analizi  iznijeti ćemo kontinuitet poduzetih radnji:  
U postupku je izrada Plana zaštite i spašavanja. Predmetni Plan mora biti  izrađen 
sukladno novom Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova 
zaštite i spašavanja (Narodne novine broj 38/08) i usvojene Procjene ugroženosti 
stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za 
područje Općine Nova Bukovica do siječnja 2012. godine, a Plan civilne zaštite do kraja  
mjeseca ožujka 2012. godine. 
Cilj: donošenje baznih dokumenata kojima se razrađuje aktiviranje, djelovanje sustava zaštite 
i spašavanja, zadaće i nadležnosti, ljudske snage i materijalno-tehnička sredstava kao i mjere i 
postupci za provedbu zaštite i spašavanja. 
Temeljem članka 10. stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju 
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 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. 

Vezano uz usvajanja Procjene ugroženosti i  u izradi Plana zaštite i spašavanja u 
daljnjoj analizi  iznijeti ćemo kontinuitet poduzetih radnji:  

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. 
          Temeljem upućenog poziva pravnim osobama ovlaštenim za obavljanje stručnih 
poslova iz područja planiranja zaštite i spašavanja za dostavu ponuda za izradu Procjene 
ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja, Jedinstveni upravni odjel je zaprimio četiri ponude: 
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- IN KONZALTING d.o.o., Osijek, Baranjska 1B 

    Ponuđena cijena izrade ------------------------------------------------ 42.000,00 kn bez PDV-a 

 

- ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.d., Zagreb,Ul. gr. 
Vukovara 68 

    Ponuđena cijena izrade ------------------------------------------------ 16.200,00 kn bez PDV-a 

 

- ZAVOD ZA UNAPREĐENJE SIGURNOSTI  d.d., Osijek, Trg Lava Mirskog 3/III 

    Ponuđena cijena izrade ------------------------------------------------ 23.750,00 kn bez PDV-a  

 

- ZAŠTITAINSPEKT d.o.o., Osijek, Reisnerova 95a 

    Ponuđena cijena izrade ------------------------------------------------  43.000,00 kn bez PDV-a  

Ponuda  Zavoda za istraživanje i razvoj sigurnosti d.d. iz zagreba, Ulica grada 
Vukovara 68, je najpovoljnija po kriteriju odabira-najniža cijena, što je rezultiralo odabirom 
predmetne ponude (cijena izrade 16.200,00 kuna).  
Kako je navedeno, tvrtka ZIRS d.o.o., Zagreb je izradila Procjenu ugroženosti koju je 
temeljem prethodne suglasnosti DUZS-a, Područnog ureda Virovitica usvojilo Općinsko 
vijeće Općine Nova Bukovica.  
 
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 završne aktivnosti u izradi Procjene ugroženosti i planova zaštite i 
spašavanja za područje Općine Nova Bukovica (navedena u točci I. stavku 4. ovih 
smjernica). 
 
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. 
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7. Edukacija stanovništva na području zaštite i spašavanja 
Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionicima sustava zaštite i spašavanja 
Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane 
prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom), djeluje na ljude 
u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i 
uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama. 
Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njena posljedice ako 
se posveti veća pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju načina pomoći kao i 
općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi. 
Te je tako potrebno: 
- provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja 
- edukacija stanovništva, a posebno učenika i studenata o problematici kriznih situacija 
- jačanje svijesti u zajednici i javna edukacija 
- prema određenim datumima obilježavanje svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje 
- prezentacije rada redovnih snaga zaštite i spašavanja na razini općine. 
 
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: 810-03/11-01/01                                                                  PREDSJEDNIK                                     
URBROJ: 2189/09-01-11-1                                                         OPĆINSKOG VIJEĆA                                                
Nova Bukovica, 27. prosinca  2011.                                             Tomo Jambrešić, v.r.                   
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135. 
Temeljem članka 14. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 

57/11.) i članka 31. Statuta općine Nova Bukovica („Službeni glasnik“ Općine Nova 
Bukovica broj 9/09 i 1/11) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 18. sjednici održanoj 
27. prosinca  2011., donijelo je 
 

O D L U K U 
O SOCIJALNOJ SKRBI 

 

I.  OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom utvrđuju korisnici socijalne skrbi, oblici pomoći koje osigurava 

Općina Nova Bukovica (u daljnjem tekstu: pomoći), uvjeti i način njihova ostvarivanja, 
nadležnost i postupak za ostvarivanje tih prava. 

 
Članak 2. 

Pomoći iz članka 1. ove odluke ne mogu se ostvarivati na teret Općine ako je zakonom 
ili drugim propisom određeno da se ostvaruju na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih 
ili fizičkih osoba. 
 

Članak 3. 
Sredstva za ostvarivanje pomoći propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi  (u daljnjem 

tekstu: Zakon) osiguravaju se u proračunu Općine, a sredstva za druge pomoći utvrđene ovom 
odlukom osiguravaju se sukladno proračunskim mogućnostima Općine za tekuću godinu. 
 

Članak 4. 
Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavlja 

Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica (u daljnjem tekstu: Odjel) 
 
 
II.  KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 
 

Članak 5. 
Korisnik socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) je: 
1. za ostvarivanje pomoći za stanovanje određen Zakonom 
2. za ostvarivanje ostalih pomoći utvrđenih ovom odlukom – hrvatski državljanin s 

prebivalištem na području općine Nova Bukovica. 
 

 
III.  OBLICI POMOĆI SOCIJALNE SKRBI, UVJETI I NAČIN OSTAVRIVANJA 
 

Članak 6. 
Pomoći po ovoj Odluci su: 

1. pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, 
2. pravo učenika osnovnih škola na besplatni topli obrok, 
3. pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza, 
4. pravo na jednokratnu pomoć, 
5. pravo na pomoć za pogrebene troškove. 
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Pomoć iz stavka 1. točke 1. ovog članka utvrđene su sukladno Zakonu. 
Pomoć i visina pomoći iz stavka 1. točke 2.-5. ovog članka ostvarit će se sukladno 
proračunskim mogućnostima Općine Nova Bukovica za tekuću godinu. 
 
1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja 
 

Članak 7. 
Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili kućanstvo ako: 

- ispunjava uvjete iz članka 5. stavka 1. točke 1., 
      - ispunjava uvjet prihoda, 
      - koristi stan ili kuću zadovoljavajuće korisne stambene površine, 
      - nema u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za podmirenje osnovnih 
stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor, 
      - u razdoblju od godine dana prije podnošenja zahtjeva nije prodao, darovao ili se odrekao 
prava na nasljeđivanje nekretnine, 
      - nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, 
      - ne može ostvariti uzdržavanje od osobe koja ga je obvezna uzdržavati na temelju 
propisa o obiteljskim odnosima, osim ako Odjel utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije 
u mogućnosti davati za uzdržavanje, 
      - na dan podnošenja zahtjeva nije vlasnik jednog ili više motornih vozila, vrijednost 
kojeg/kojih je veća od sedam proračunskih osnovica za obračun naknada i drugih primanja u 
Republici Hrvatskoj, osim motornog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva 
koji je korisnik doplatka za pomoć i njegu ili osobne invalidnine, starije i nemoćne teško 
pokretne osobe ili obitelji sa 6 i više članova, 

- je radno sposobna osoba uredno prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba. 
Uvjet prihoda iz stavka 1. alineje 2. ovog članka ispunjen je ako je iznos prosječnog 

mjesečnog prihoda samca ili članova obitelji u posljednja tri mjeseca prije podnošenja 
zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ne prelazi 120% iznosa sredstava za 
uzdržavanje propisane člankom 45. Zakona.  

Zadovoljavajuća korisna stambena površina iz stavka 1. alineje 3. ovog članka je stan 
ili kuća iste ili manje veličine od 35 m² korisne površine za jednu osobu, za osobe s 
invaliditetom 20% veći (42 m²), uvećane za 10 m² za svaku daljnju osobu s mogućim 
odstupanjem do 10 m², koji služi samcu/kućanstvu za podmirenje osnovnih stambenih 
potreba. 
 

Članak 8. 
Troškovi stanovanja su troškovi najamnine, pričuve, komunalne naknade, električne 

energije, plina, drva i drugih energenata, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja 
u skladu s posebnim propisima. 

Iznos pomoći za troškove iz stavka 1. ovog članka priznaje se i odobrava temeljem 
rješenja o priznavanju prava u polovici mjesečnog iznosa potrebnog za uzdržavanje sukladno 
članku 45. i 65. Zakona. 

Općina djelomično ili u cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili 
fizičkoj osobi na području općine koja je pružila uslugu stanovanja za troškove iz stavka 1. 
ovog članka. 
 

Članak 9. 
Korisniku pomoći za stanovanje koji se grije na drva odobrava se pomoć za troškove 

ogrjeva jednom godišnje u visini koju odlukom odredi Virovitičko-podravska županija. 
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2.  Pravo učenika osnovnih škola na besplatni topli obrok 
 

Članak 10. 
Pomoć za besplatni topli obrok učenika u osnovnim školama može ostvariti učenik 

koji je član kućanstva pomoći za stanovanje temeljem rješenja o priznavanju prava do konca 
školske godine. 

Pravo na oslobađanje plaćanja troškova toplog obroka učenika osnovne škole, mogu 
ostvariti i djeca koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama te ukoliko više od 
jednog djeteta iz iste obitelji pohađa osnovnu školu, a na temelju odluke Općinskog načelnika. 

Općina izvršava mjesečno plaćanje računa osnovnim školama temeljem ispostavljenog 
računa za prethodni mjesec. 
 
3.  Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza 

 
Članak 11. 

Pravo na pomoć za podmirenje troška javnog prijevoza tijekom 10 mjeseci trajanja 
školske, odnosno akademske godine, ostvaruju učenici srednje škole i redoviti studenti koji je 
korisnik ili član kućanstva korisnika pomoći za stanovanje temeljem rješenja o priznavanju 
prava. 

Pravo na pomoć podmirenja troška javnog prijevoza ne ostvaruju učenici srednje škole 
i redoviti studenti, koji koriste bilo koji oblik subvencioniranja troška javnog prijevoza. 

Općina izvršava mjesečno plaćanje troškova prijevoza temeljem ispostavljenog računa 
pružatelja usluge za prethodni mjesec. 
 
4. Pravo na jednokratnu pomoć  
  

Članak 12. 
Na zamolbu samca ili kućanstva može se odobriti jednokratna novčana pomoć, koji 

ispunjava uvjete iz članka 5. stavka 1. točke 2. ove odluke, koji su se našli u iznimno teškim 
materijalnim uvjetima  iz razloga na koje nisu mogli utjecati odnosno ne mogu utjecati (kao 
što su elementarne nepogode, teške bolesti ili dr.) te nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne 
životne potrebe. 

Jednokratna pomoć odobrava se u novcu.  
Visinu jednokratne novčane pomoći odredit će Općinski načelnik sukladno članku 40. 

stavak 1. i članku 68 stavku 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne Novine, broj 57/11) koji 
kaže da se iznos jednokratne pomoći u jednoj kalendarskoj godini može odobriti iznimno do 
visine tri proračunske osnovice za obračun naknada i drugih primanja u Republici Hrvatskoj u 
osobito opravdanim slučajevima. 
 
5.  Pravo na pomoć za pogrebene troškove 

 
Članak 13. 

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može ostvariti obitelj ili rodbina umrlog 
ukoliko ispunjava jedan od uvjeta iz članka 5. ove Odluke. 

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje obitelj umrlog ili rodbina 
umrlog na temelju odluke Općinskog načelnika. 

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili 
rodbina umrlog ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Zavoda za socijalnu 
skrb ili iz drugih izvora. Pomoć iz stavka 1. ovog članka podmiruje se u visini osnovne 
pogrebne opreme i troškova ukopa temeljem ispostavljenog računa pogrebnog poduzeća. 
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IV.  NADLEŽNOST I POSTUPAK  
 

Članak 14. 
Zahtjev stranke za ostvarivanje pomoći utvrđenih ovom odlukom pokreće se na 

zahtjev korisnika uz koji podnositelj zahtjeva prilaže odgovarajuće dokaze odnosno isprave 
(koji su propisani Zakonom i propisima Zavoda za socijalnu skrb).  

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu. 
 

Članak 15. 
Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana slijedećeg mjeseca nakon 

podnošenja zahtjeva.  
Odjel može zaključiti da Korisnik započinje ostvarivanje prava i za mjesec u kojem je 

podnio zahtjev. 
 

Članak 16. 
O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom 

stupnju odlučuje rješenjem Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela. 
 

Članak 17. 
O žalbi protiv rješenja odlučuje nadležno upravno tijelo Virovitičko-podravske 

županije. 
 

Članak 18. 
Korisnik je dužan odjelu pravodobno prijaviti svaku promjenu činjenica te druge 

okolnosti koje utječu na ostvarivanje pomoći, a najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka 
promjene. 

 
Članak 19. 

Odjel povremeno preispituje činjenice i okolnosti odlučujuće za ostvarivanje pomoći 
utvrđenih ovom odlukom te ukoliko su se iste promijenile donosi novo rješenje. 

Odjel ima pravo nadzirati da li sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno 
odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena. 

Na zahtjev odjela Korisnik je dužan dati pismeno izvješće o korištenju odobrenih 
sredstava. 
 

Članak 20. 
Korisnik pomoći za stanovanje dužan je svaki mjesec donositi uplatnice za troškove 

stanovanja i dokaze o prihodima. 
Ako korisnik iz neopravdanih razloga ne izvrši obveze iz stavka 1. ovog članka neće 

mu biti plaćeni troškovi stanovanja iz proračunskih sredstava Općine za mjesec u kojem nije 
izvršio obvezu. 

Ako korisnik ne izvršava obvezu iz stavka 1. ovog članka duže od dva mjeseca Odjel 
će pozvati korisnika da izvrši obvezu. Ukoliko se korisnik ne odazove pozivu utvrdit će se 
prestanak prava po službenoj dužnosti. 

 
Članak 21. 

Korisnici prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom koji imaju neriješena 
imovinsko-pravna pitanja prema Općini Nova Bukovica, novčanih dugovanja, sudskih 
sporova i sl. ne mogu ostvariti prava iz ove Odluke, sve do rješenja prethodnog pitanja. 
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V.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Članak 22. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj Skrbi („Službeni 

glasnik“ Općine Nova Bukovica 6/98). 
 

Članak 23. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave a biti će objavljena u „Službenom glasniku“ 

Općine Nova Bukovica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 550-01/11-01/08                                                          PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-11-1                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 27. prosinac 2011.                                       Tomo Jambrešić, v.r. 
   
 
136. 

Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09 i 
130/11), članka 63. stavka 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine 
broj 153/09), članka 7. Uredbe o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih 
nekretnina na komunalne vodne građevine („Narodne novine“  broj 109/11) i članka 31. 
Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik“ broj 9/09 i 1/11) Općinsko vijeće Općine 
Nova Bukovica na 18. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2011. godine, donijelo je  
 
 

ODLUKU 
O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE 

 
 
 
I.  UVODNE ODREDBE 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuje se za područje Općine Nova Bukovica: 
- postupak priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne vodne  građevine, 
- obveza priključenja, 
- tehničko-tehnološki uvjeti priključenja, 
- rokovi za priključenje, 
- naknada za priključenje, 
- način plaćanja naknade za priključenje, 
- prekršajne odredbe. 
 

Članak 2. 
Isporučitelj vodnih usluga je : „KOMRAD“ d.o.o. za komunalne djelatnosti, Braće 

Radića 2, Slatina. 
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II.   OBVEZA PRIKLJUČENJA 
 

Članak 3. 
Vlasnik postojeće građevine odnosno druge nekretnine ili onih koje će se tek izgraditi 

na području Općine Nova Bukovicu dužan je priključiti svoju građevinu odnosno drugu 
nekretninu na izgrađenu komunalnu vodnu građevinu, kada je takav sustav izgrađen u naselju 
odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina odnosno druga nekretnina odnosno, kada 
su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave sukladno ovoj Odluci, najkasnije u roku od 1 
godine od dana obavijesti isporučitelja vodnih usluga o mogućnosti priključenja. 

Ako vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine, ne postupi sukladno odredbi stavka 
1. ovog članka, Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica,  na prijedlog  isporučitelja 
vodnih usluga, donosi rješenje u upravnom postupku o obvezi priključenja na teret vlasnika ili 
drugog zakonitog posjednika građevine, odnosno nekretnine. 

Rješenje o obvezi priključenja sadrži podatke o vlasniku građevine i građevini, 
odredbe o visini naknade za priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za rad isporučitelju 
vodnih usluga da izvede priključak na teret vlasnika, odnosno drugog zakonitog posjednika 
građevine, rok plaćanja troškova priključenja, te mogućnost prisilne naplate u slučaju kada 
vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ne želi snositi troškove 
izgradnje priključka. 

Vlasnik poljoprivrednog zemljišta može sukladno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za 
priključenje poljoprivrednog zemljišta na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu, 
u svrhu navodnjavanja, ali se pritom, ne mogu obvezati na takvo priključenje. 
 

Članak 4.  
Općinski načelnik Općine Nova Bukovica može izuzeti vlasnike nekretnina ili druge 

zakonite posjednike obveze priključenja na komunalne vodne građevine ukoliko su isti na 
odgovarajući način pojedinačno riješili vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda sukladno 
Zakonu o vodama. U tom slučaju Općina nije dužna opskrbljivati vodom u slučaju nestašica. 
 
 
III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE I DRUGE NEKRETNINE NA 
KOMUNALNE VODNE  GRAĐEVINE 
 

Članak 5. 
Postupak priključivanja građevina i drugih nekretnina na  komunalne vodne građevine 

pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje. 
Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine u 

pisanom obliku. 
Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih usluga. 
Zahtjev za priključenje mora se podnijeti pravovremeno, prije početka uporabe 

građevine. 
 

Članak 6. 
Uz zahtjev za priključenje prilaže se: 
-   preslika katastarskog plana za česticu koja se priključuje, 
- te drugi odgovarajući dokazi o pravu priključenja, sukladno posebnim propisima       
(građevinska dozvola i dr.). 
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Članak 7. 
Isporučitelj vodnih usluga na temelju zahtjeva za priključenje provodi postupak za 

izdavanje suglasnosti o dozvoli priključenja i izdaje odluku  o dozvoli  priključenja, ako za 
priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti. 

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se 
odbiti. 
 

Članak 8. 
Odluka za priključenje na vodovodnu mrežu mora sadržavati podatke o građevini koja 

se priključuje (mjesto i adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i slično), ime 
vlasnika i njegove podatke a prilaže mu se i odgovarajuća skica priključka. 

Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati podatke o građevini i vlasniku u smislu 
stavka 1. ovog članka te razlog zbog kojeg se građevina ne može priključiti. 

Odluka iz stavka 1. ovog članka  sadrži i odredbu o obvezi plaćanja naknade za 
priključenje 

Primjerak odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja se na znanje Jedinstvenom 
upravnom odjelu radi naplate naknade za priključenje. 

 
Članak 9. 

Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključiti 
na komunalne vodne građevine, kao i za građevine za koje je u tijeku postupak građevinske 
inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom 
zakonu. 

 
Članak 10. 

Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni 
trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje. 
 

Članak 11. 
Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljom 

vodnih usluga zaključiti ugovor o izgradnji priključka. 
Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, vrstu 

priključka, cijenu i rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora 
te odredbu o predaji priključka u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga. 

 
Članak 12. 

Na traženje vlasnika ili investitora građevine dopustit će se da on sam izvede iskop i 
zatrpavanje koji su potrebni za priključenje građevine, uz uvjet da se radovi koje on izvodi 
obave zakonito i prema pravilima struke uz nadzor ovlaštene osobe isporučitelja vodnih 
usluga. 
 

IV.  TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI ZA PRIKLJUČENJE 

Članak 13. 
Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine određuje 

javni isporučitelj vodne usluge internim aktom kojim se utvrđuju opći i tehnički uvjeti 
isporuke vodnih usluga. 

Akt iz stavka 1. ovog članka javni isporučitelj vodne usluge objavljuje na internetu i 
na drugi prikladan način i dužan ga je učiniti dostupnim javnosti dok god važi. 
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V.  NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE 
 

Članak 14. 
Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne 

vodne građevine dužan je platiti naknadu za priključenje. 
Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine, naknada za priključenje plaća se 

na svaki posebni dio nekretnine zasebno. 
Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i spremišta kao posebnih dijelova nekretnina 

pribraja se površini posebnih dijelova nekretnina iz prethodnog stavka ovoga članka. 
Ako se u garaže, garažna mjesta, ostave i spremišta kao posebne dijelove nekretnine 

uvode priključci komunalnih vodnih građevina, na te se posebne dijelove nekretnine plaća 
naknada za priključenje zasebno od posebnih dijelova nekretnine iz stavka 2. ovoga članka. 
 

Članak 15.  
Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine prihod je proračuna Općine 

Nova Bukovica. Prihodi od naknade za priključenje koriste se isključivo za gradnju odnosno 
financiranje radnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Nova Bukovica. 
 

Članak 16.  
Naknada za priključenje obračunava se rješenjem o obračunu koje donosi Jedinstveni 

upravni odjel Općine Nova Bukovica za svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu 
uporabnu cjelinu (stan, garaža, poslovni prostor i sl.). 

 
Članak 17. 

Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelja zahtjeva za priključenje, prije 
sklapanja ugovora o izgradnji priključka uputiti u Općinu Nova Bukovica radi plaćanja 
naknade za priključenje i ne smije započeti s radovima na priključenju prije nego li mu 
podnositelj zahtjeva za priključenje predoči dokaz o plaćenoj naknadi za priključenje o 
plaćanju prvog obroka, ako je odobreno obročno plaćanje. 
 

Članak 18. 
Osnovica za obračun naknade za priključenje je površina građevine ili druge 

nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine. 
 
Naknada za priključenje iznosi: 
 
1. za stambenu zgradu površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao 
posebnih dijelova nekretnine 
-  25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 
 
2.  za stan kao posebni dio nekretnine, površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine 
-  25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 
 
3.  za stambenu zgradu površine od 200 do 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova 
kao posebnih dijelova nekretnine 
-  45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu 
 
4.  za stan kao posebni dio nekretnine površine veće od 200 m2 građevinske (bruto) površine 
-  45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 
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5.  za stambenu zgradu površine preko 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao 
posebnih dijelova nekretnine 
-  jedna prosječna mjesečna bruto plaća u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu 
 
6. za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne 
dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine do 500 m2 građevinske (bruto) 
površine 
-  jedna prosječna mjesečna bruto plaća u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu 
 
7. za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne 
dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine preko 500 m2 građevinske (bruto) 
površine 
-  dvije prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu 
 
8. za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao 
posebne dijelove nekretnine bez obzira na površinu 
-  30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu 
 
9. za škole i druga učilišta, ustanove za predškolski odgoj, bolnice, klinike, poliklinike, 
domove zdravlja, objekte studentske prehrane, objekte javne prehrane (javne kuhinje), 
muzeje, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale građevine društvene namjene 
-  30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu 
 
10. za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i sl.) ili 
za poljoprivredno zemljište neovisno o površini 
- 20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu 
 
11. za priključenje zgrada/građevina športsko-rekreacijske namjene (stadioni, športske 
dvorane, bazeni i sl.) 
-  jedna prosječna mjesečna bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu 
 
12. za jednostavne građevine koje se u smislu posebnoga propisa o prostornom uređenju i 
gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava građenje, a prikladne su za priključenje 
-  20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu. 
 
 
VI.  NAČIN PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIKLJUĆENJE 
 

Članak 19. 
Naknada za priključenje plaća se jednokratno ili obročno. 
Obveznicima plaćanja naknade za priključenje može se odobriti obročna otplata 

naknade za priključenje najviše do 24 jednakih mjesečnih obroka, a odluku donosi općinski 
načelnik. 

Obročno plaćanje odobrit će se pod uvjetom da obveznik plaćanja dostavi Općini 
zadužnicu kao sredstvo osiguranja plaćanja. 

Na dospjele, a neplaćene obroke obračunava se zatezna kamata. 
 

Članak 20. 
Načelnik općine može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja naknade za priključenje 

vlasnike građevine ili investitore koji grade građevine od zajedničkog odnosno općeg interesa 
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za općinu kao što su društveni i vatrogasni domovi, crkva, groblja, športske dvorane, škola, 
bolnica i slično te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koje su u 
vlasništvu ili suvlasništvu Općine Nova Bukovica. 
 
 
VII. PREKRŠAJNE ODREDBE 
 

Članak 21. 
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj pravna osoba 

ako : 
1. ne priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe i/ili javni sustav odvodnje u 
rokovima određenim člankom 3. ove Odluke, 
2. samovoljno priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe i/ili javni sustav 
odvodnje, 
3. koristi vodu iz javnih hidranata bez odobrenja isporučitelja vodnih usluga, 
4. onemogući isporučitelju vodnih usluga popravak priključka, očitanje i zamjenu vodomjera 
u cilju baždarenja, te pregled instalacije potrošača u cilju utvrđivanja njezine tehničke 
ispravnosti. 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj i odgovorna 
osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoj članka. 

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba 
obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini prekršaj iz 
stavka 1. ovog članka. 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba 
koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 
 
 
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 22. 
Postupci priključenja građevina na komunalne vodne građevine započeti prije stupanja 

na snagu ove Odluke, dovršit će se po odredbama ranije važeće Odluke. 
 

Članak 23. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o priključivanja 

građevina na komunalnu infrastrukturu (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 2/02). 
 

Članak 24. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave a biti će objavljena u „Službenom glasniku“ 

Općine Nova Bukovica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 325-01/11-01/03                                                                    PREDSJEDNIK  
URBROJ:2189/09-01-11-1                                                             OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 27. prosinac 2011.                                                 Tomo Jambrešić, v.r. 
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137. 
Na temelju članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik“ Općine 

Nova Bukovica, broj 9/09 i 1/11) Općinsko vijeće općine Nova Bukovica na 18. sjednici 
održanoj 27. prosinca 2011. godine, donijelo je  
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća  o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje  

Općine Nova Bukovica za 2010. godinu 
 
 

 
I 

 Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća u cijelosti Izvješće o obavljenom 
uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Nova Bukovica za 2010. godinu od strane 
Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Virovitica. Uvid je obavljen 27. lipnja 2011. 
godine. 
 

II 
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske 

izvještaje Općine Nova Bukovica za 2010. godinu. 
 
 

III 
Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Nova Bukovica. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
 
KLASA:041-01/11-01/01            PRESJEDNIK 
URBROJ:2189/09-01-11-2                OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 27. prosinac 2011.                  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. 
___________________________________________________________________________    
 

 


