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1.
Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 44.
Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ broj 9/09 i 1/11) i
članka 8. stavka 2. Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Nova Bukovica
(„Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ broj 12/06), načelnik Općine Nova Bukovica,
donosi
ODLUKU
o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa
za rekonstrukciju TS 10(20)0,4 kV Donja Bukovica u Donjoj Bukovici
I
Sukladno članku 8. stavku . 2 Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 12/06), obveznik plaćanja
komunalnog doprinosa, HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica, Antuna Mihanovića 42, investitor
rekonstrukcijE TS10(20)0,4kV Donja Bukovica u Donjoj Bukovici na k.č.br. 118/4, k.o. Donja
Bukovica, oslobađa se obveze plaćanja komunalnog doprinosa.
Prema podatcima Glavnog projekta (broj projekta T.D. 058/2011), izrađenog od
strane PI-ING d.o.o. Virovitica, glavnog projektanta Z. Pileka dipl.ing.el., obveza plaćanja
komunalnog doprinosa odnosi se na rekonstrukcije postojeće transformatorske stanice
TS10(20)0,4kV na drvenim stupovima smještenoj na parceli k.č.br. 118/4 k.o. Donja Bukovica, u
naselju Donja Bukovica.

II
Obrazloženje
Dana 22. prosinca 2011. godine od strane Ureda državne uprave u Virovitičkopodravskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo, Ispostava u
Slatini, dostavljen je dopis KLASA: UP/I-361-06/11-01/155, URBROJ: 2189/1-08/8-11-3 te
Glavni projekt za rekonstrukciju TS 10(20)/04 kV, smještenoj na parceli k.č.br. 118/4 k.o. Donja
Bukovica, u naselju Donja Bukovica, izrađen od strane PI-ING d.o.o. Virovitica, glavnog
projektanta Z. Pileka dipl.ing.el.
Investitor predmetnog zahvata-rekonstrukcije postojeće transformatorske stanice
TS10(20)0,4kV smještenoj na parceli k.č.br. 118/4 k.o. Donja Bukovica, u naselju Donja Bukovica je

HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica, Antuna Mihanovića 42.
Obveza plaćanja komunalnog doprinosa određena je člankom 31. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 –
Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), kojim je utvrđeno da vlasnik građevinske čestice,
odnosno investitor, koji gradi, dograđuje ili nadograđuje građevinu, obveznik je plaćanja
komunalnog doprinosa.
Sukladno članku 8. stavku 2. Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine
Nova Bukovica postoji osnova za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa investitora koji
gradi objekte i ostale građevine od društvenog i općinskog interesa. U ovom slučaju je
rekonstrukcija transformatorske stanice 10/0,4kV. Odnosno na mjesto postojeće
transformatorske stanice montirati će se nova tipska transformatorska stanica tipa
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STSC 12(24)kV-1x100(250)kV. Predmetni rekonstrukcijski zahvat je od vitalnog, društvenog
i općinskog interesa. Temeljem navedenog Općinski načelnik investitora HEP ODS d.o.o.
Elektra Virovitica, Antuna Mihanovića 42, oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa na
rekonstrukciju transformatorske stanice 10/0,4 kV na drvenom stupu smještenoj na k.č.br.
118/4 k.o. Donja Bukovica. Temeljem navedenih propisa i utvrđenih činjeničnih stanja
Općinski načelnik donosi odluku navedenu u točci I. ovog akta.
III
Ova Odluka stup na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica“
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:UP/I-361-02/11-01/07
URBROJ:2189/09-02-12-2
Nova Bukovica, 16. siječnja 2012.

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

2.
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), i članka 44.
Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ broj 9/09 i 1/11),
općinski načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
PLAN PRIJEMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2012. GODINU
I
Ovim Planom prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica (u
daljnjem tekstu: Plan prijema) utvrđuje se plan prijma službenika i namještenika u službu u
Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica za 2012. godinu.
II
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu, potreban
broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2012.godinu kao i potreban broj
vježbenika utvrđuje se u Tabeli koja se nalazi i privitku i čini sastavni dio ovog Plana prijma.
III
U Jedinstvenom upravnom odjelu trenutno je zaposlen jedan diplomirani pravnik na
određeno vrijeme na rok od 6 mjeseci zbog obavljanja privremenih poslova.
IV
Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom
glasniku“ Općine Nova Bukovica.
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA

KLASA:112-01/12-01/01
URBRO: 2189/09-02-12-1
Nova Bukovica, 09. siječnja 2012.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Žagar, dipl.ing, v.r.
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3.
Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i
članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica («Službeni glasnik» Općine Nova Bukovica 9/09),
Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi slijedeću
O D L U K U
o uklanjanju dotrajalih stabala na mjesnim grobljima u
Bjelkovcu i Miljevcima
I
Donosi se Odluka o uklanjanju dotrajalih i opasnih stabala na slijedećim lokacijama na
području Općine Nova Bukovica:
k.o. Miljevci
k.č.br. 1034/4-lokacija mjesnog groblja u Miljevcima
k.č.br. 1035/1-lokacija mjesnog groblja u Miljevcima
k.č.br. 1036/1-lokacija mjesnog groblja u Miljevcima

k.o. Dobrović
k.č.br. 785/40-lokacija mjesnog groblja u Bjelkovcu
II
Oduka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasniku Općine
Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:363-01/12-01/02
URBROJ:2189/09-02-12-1
Nova Bukovica, 12. siječnja 2012.

NAČELNIK
OPĆINE NOVA BUKOVICA
Tomislav Žagar, dipl. ing, v.r.

4.
Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi
(NN, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11),
članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik“ Općine Nova Bukovica, broj
9/09 i 1/11) a sukladno Odluci o uklanjanju dotrajalih stabala na području mjesnih groblja u
Bjelkovcu i Miljevcima, Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi

ODLUKU
o izboru izvođača radova za rušenje dotrajalih stabala na
mjesnim grobljima u Miljevcima i Bjelkovcu
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Članak 1.
Sukladno donesenoj Odluci o uklanjanju dotrajalih stabala na području Općine Nova
Bukovica, na lokacijama mjesnih groblja Miljevci i Bjelkovac, a temeljem usmenih kontakata
sa tvrtkama za izvođenje predmetnih radova, Općinski načelnik donosi odluku da se prihvati
ponuda obrta Šumarstvo i sječa drva „Quercus“ iz Dugog Sela Lukačkog, Sv. Trojstva 126.
Članak 2.
Prihvaćena cijena za izvođenje radova iz članka 1. iznosi:
1. Rušenje stabala, smreke i hrasta
na lokaciji mjesnih groblja u naselju
Miljevci i Bjelkovac
2. Krojenje i rezanje klada
3. Rezanja drva na metre
Vrijednost radova ……………………….. 7.000,00 kuna
PDV 23% ………………………………. 1.610,00 kuna
Vrijednost radova sa PDV-om
8.610,00 kuna
Članak 3.
Uklanjanje dotrajalih stabala izvršilo bi se na slijedećim lokacijama u naseljima
Miljevci i Bjelkovac:
k.o. Miljevci
k.č.br. 1034/4-lokacija mjesnog groblja u Miljevcima
k.č.br. 1035/1-lokacija mjesnog groblja u Miljevcima
k.č.br. 1036/1-lokacija mjesnog groblja u Miljevcima

k.o. Dobrović
k.č.br. 785/40-lokacija mjesnog groblja u Bjelkovcu
Članak 4.
Načelnik Općine Nova Bukovica se obvezuje:
- da sa izvođačem radova sklopi Ugovor o uklanjanu dotrajalih stabala.
- te vrši nadzor na izvođenju radova.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u «Službenom
glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 363-01/12-01/02
URBROJ:2189/09-02-12-3
Nova Bukovica, 23. siječnja 2012.

NAČELNIK
Tomislav Žagar, dipl.ing., v.r.
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5.
Na temelju članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica 9/09 i 1/11), načelnik Općine Nova Bukovica donosi
ODLUKU
o isplati naknada za rad članovima Općinskog izbornog povjerenstva
i članovima biračkih odbora Općine Nova Bukovica
Članak 1.
Temeljem Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 56/2011)
dana 10. srpnja 2011. godine održani su na području Općine Nova Bukovica izbori za članove
vijeća nacionalnih manjina.
Općinsko izborno povjerenstvo Općine Nova Bukovica 25. kolovoza 2011. godine
donijelo je Odluku o naknadi za rad članovima Općinskog izbornog povjerenstava u netto
iznosu od 2.500,00 kuna te Odluku o naknadi za rad članovima biračkih odbora u netto iznosu
od 340,00 kuna.
Članak 2.
Određuje se isplata djela naknade za rad članovima Općinskog izbornog povjerenstva
u netto iznosu od 1.000,00 kuna i djela naknade za rad članovima biračkih odbora u netto
iznosu od 200,00 kuna na žiro-račune.
Članak 3.
Sredstva za isplatu osigurat će se u Izmjenama i dopunama proračuna Općine Nova
Bukovica za 2012. godinu.
Za isplatu sredstava zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u «Službenom glasniku»
Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:013-03/11-01/21
URBROJ:2189/09-02-12-7
Nova Bukovica, 31. siječnja 2012.

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

6.
Na temelju članka 28. stavka 1. točke 1. i stavka 2. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i
61/11), i članka 44. Statuta općine Nova Bukovica (Službeni glasnik općine Nova Bukovica
broj 9/09 i 1/11) načelnik općine Nova Bukovica donosi
ODLUKU
o produženju službe koja je zasnovana na određeno vrijeme

Broj 1

Stranica 8

Službeni glasnik

Članak 1.
Donosi se odluka o produženju službe za jednog službenika visoke stručne spreme,
pravne struke koja je zasnovana na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Nova Bukovica u trajanju od narednih šest mjeseci.
Članak 2.
Obrazloženje
Odlukom o zapošljavanju jednog službenika VSS, pravne struke na određeno vrijeme
(KLASA 112-02/11-01/01 URBROJ 2189/09-02-11-1 od 22. srpnja 2011. godine) zaposlen je
jedan službenik VSS, pravne struke na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci u
Jedinstveni upravni odjel.
Poslovi su vezani oko neusklađenosti stanja u zakupu poljoprivrednog zemljišta
(usklađenja katastarskih evidencija i stvarnih stanja u posjedu), izrade Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem kao i poslovi oko utvrđivanja stvarnog stanja poljoprivrednog
zemljišta kao predmeta raspolaganja i izrade kvalitetnog popisa zemljišnih čestica (vlasnički i
posjedovni statusi).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom
glasniku“ Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 112-02/11-01/01
URBROJ: 2189/09-02-12-6
Nova Bukovica, 10. veljače 2012.

NAČELNIK
OPĆINE NOVA BUKOVICA
Tomislav Žagar, dipl.ing., v.r.

7.
Na temelju članka 15. stavka 3. (Narodne novine broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,
110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), članka 2., 4. i 5. Odluke o određivanju
komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora na području Općine Nova
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 10/09) i članka 1. i 2. Odluke o
objavi poziva za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti- održavanje javne
rasvjete na području Općine Nova Bukovica, Općinski načelnik Općine Nova Bukovica,
donosi
ODLUKU
o objavi prikupljanja ponuda za održavanje javne rasvjete
na području Općine Nova Bukovica
Članak 1.
Ovom Odlukom objavljuje se prikupljanje ponuda za obavljanje poslova na
održavanju javne rasvjete, na području Općine Nova Bukovica, za razdoblje od četiri godine.
Poslovi se odnose na komunalnu djelatnost koja se financira iz Proračuna Općine a
povjeriti će se fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora.
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Članak 2.
Poslovi iz točke 1. ove Odluke odnose se na, održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete za osvjetljavanja javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i
nerazvrstanih cesta na području Općine Nova Bukovica.
Članak 3.
Postupak prikupljanja ponuda za radove iz članka 1. ove Odluke provest će
Povjerenstvo za provedbu postupka, a imenuje ga Općinski načelnik u slijedećem sastavu:
- Tomo Jambrešić, predsjednik
- Tomislav Žagar, član
- Tomislav Dereš, član
Zadatak Povjerenstva je da provodi postupak prikupljanja ponuda za obavljanje
poslova održavanja javne rasvjete: upućuje poziv za dostavu ponuda ponuditeljima, provodi
otvaranje pristiglih ponuda, vodi zapisnik u tijeku postupka otvaranja pristiglih ponuda, te
donosi zaključak o prijedlogu za odabir, te isti upućuje Općinskom načelniku koji će prijedlog
iznijeti predstavničkom tijelu na usvajanje.
Povjerenstvo iznosi obrazloženja o svim pristiglim ponudama i razlozima zbog kojih se
predlaže odabir svih pristiglih ponuda.
Članak 4.
Ograničeno prikupljanje ponuda Povjerenstvo će obaviti u roku od 8 dana od dana
otpreme poziva.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 310-02/12-01/01
URBROJ: 2189/09-02-12-1
Nova Bukovica, 20. veljače 2012.

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

8.
Na temelju Članka 26. Zakona o vatrogastvu („Narodne Novine“ broj 106/99, 117/01,
96/03, 139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) i na temelju članka 44. Statuta Općine
Nova Bukovica („Službeni glasnik“ Općine Nova Bukovica broj 9/09 i 1/11) načelnik Općine
Nova Bukovica donosi
ODLUKU
o naknadi za sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama
dobrovoljnim vatrogascima na području Općine Nova Bukovica
Članak 1.
Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj
intervenciji za vrijeme trajanja radnog vremena, imaju pravo na naknadu od Općine ako je na
njegovom području obavljena vatrogasna intervencija.
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Članak 2.
Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kad sudjeluju u vatrogasnoj
intervenciji poslije isteka radnog vremena, tijekom noći u trajanju duljem od 4 sata, imaju
pravo na neradne sate u dvostrukom trajanju vremena provedenog u intervenciji uz pravo na
naknadu plaće za to vrijeme od Općine ako je na njegovom području obavljena vatrogasna
intervencija.
Članak 3.
Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom odnosu kad sudjeluju u vatrogasnim
intervencijama, imaju pravo na naknadu od Općine ako je na njegovom području obavljena
vatrogasna intervencija.
Članak 4.
Visina naknade iz članka 1. i 2. ove Odluke su stvarni troškovi zbog izbivanja s
radnog mjesta zbog vatrogasne intervencije ili vremena provedenog zbog potrebe za
odmaranjem.
Visina naknade iz članka 3. ove Odluke jednaka je visini naknade za obavljanje
poslova profesionalnog vatrogasca.
Članak 5.
Visina naknada utvrđene člankom 4. ove Odluke Općina Nova Bukovica uplaćuje na
tekući račun ili žiro račun vatrogasaca koji je bio na vatrogasnoj intervenciji
Članak 6.
Radi ostvarivanja prava propisana ovom odlukom vatrogasno društvo na području
Općine Nova Bukovica je dužno Jedinstvenom upravnom odjelu Općine dostaviti sljedeće
podatke:
• ime i prezime dobrovoljnog vatrogasca te njegov OIB,
• vrijeme provedeno na vatrogasnoj intervenciji,
• vrijeme izbivanja sa radnog mjesta,
• naziv tvrtke ili poslodavca,
• područje na kojem se obavljala intervencija,
• potvrdu o nezaposlenosti (dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom odnosu),
• broj žiro računa ili tekućeg računa dobrovoljnog vatrogasca.
Članak 7.
Sredstva za naknade za sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama dobrovoljnim
vatrogascima iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Nova Bukovica.
Članak 8.
Ova Odluka dostaviti će se Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Nova Bukovica –
Brezik.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Nova
Bukovica“.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 214-02/12-01/01
URBOJ: 2189/09-02-12-1
Nova Bukovica, 06. ožujka 2012.

NAČELNIK
Tomislav Žagar, dipl. ing., v.r.
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9.
Na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
(„Narodne novine broj 79/07, 113/08 i 43/09) te članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica
(„Službeni glasnik“ Općine Nova Bukovica broj 9/09 i 1/11), načelnik Općine Nova
Bukovica, donosi
PROGRAM
mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
na području Općine Nova Bukovica za 2012. godinu
I
Preventivna i obvezna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija provodi se kao opća
zaštitna mjera protiv zaraznih bolesti prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
(Narodne Novine, broj 79/07, 113/08 i 43/09).
II
Na području Općine Nova Bukovica provodi se sustavna obvezna deratizacija 2 puta
godišnje u svim naseljima Općine koja su: Nova Bukovica, Bukovački Antunovac, Brezik,
Bjelkovac, Dobrovic, Donja Bukovica, Gornje Viljevo i Miljevci i to:
- proljetna akcija......................01. ožujka 2012. godine – 31. svibnja 2012. godine,
- jesenska akcija ..................... 01. rujna 2012. godine – 30. studeni 2012. godine.
III
Preventivnu i obveznu dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u objektima, prostorima
te na površinama na području Općine Nova Bukovica provodi osoba ovlaštena za obavljanje
dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija sukladno propisima sa kojom Općina Nova Bukovica
ima ugovor o obavljanju djelatnosti.
Izvršilac programa sustavne deratizacije na području Općine Nova Bukovica je
„COSMOSOL“ Osijek izabran prikupljanjem pismenih ponuda na osnovni raspisnog javnog
natječaja.
IV
Preventivno – sanitarne mjere sustavne deratizacije, u cilju sprečavanja pojave i
širenja zaraznih bolesti, te održavanja populacije glodavaca na biološko tolerantnom nivou,
deratizacija ce se izvoditi izlaganjem raznih modifikacija zatrovanih meka akutnim i
kumulativnim otrovima.
V
Troškove obvezatne sustavne preventivne deratizacije snosi:
- Općina Nova Bukovica za domaćinstva, javna smetlišta, javno prometne površine, parkove,
pašnjake i sl.,
- Tvrtke, obrtnici ili ustanove za poslovne objekte čiji su vlasnici ili korisnici.
VI
Stručni nadzor nad provedbom obvezatne sustavne dezinfekcija, dezinsekcija i
deratizacija provodit ce Zavod za javno zdravstvo „ Sv. Rok“ Virovitica, Virovitičko –
podravske županije odnosno Ugovorom o provedbi stručnog nadzora nad sistemskom
preventivnom deratizacijom za područje Općine Nova Bukovica za 2012. godinu.
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VII
Izvođač deratizacije obvezan je o početku akcije provođenja sustavne deratizacije
pismeno obavijestiti Zavod za javno zdravstvo „ Sv. Rok“ Virovitica, Virovitičko – podravske
županije najkasnije 7 dana prije započinjanja.
Po završetku akcije Izvođač je dužan u roku od 10 dana pismeno izvijestiti Zavod o
izvršenju Plana te obrazložiti razloge odstupanja od istog ako ih je bilo.
Nakon provođenja sustavne deratizacije Zavod za javno zdravstvo će pismenim putem
izvijestiti Općinskog načelnika Općine Nova Bukovica o rezultatima i uspjehu stručnog
nadzora sa stručnim mišljenjem o kvaliteti provedene deratizacije.
VIII
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom
glasniku“ Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
NAČELNIK OPĆINE
NOVA BUKOVICA
Tomislav Žagar, dipl.ing., v.r.

KLASA: 322-01/12-01/01
URBROJ: 2189/09-02-12-4
Nova Bukovica, 07. veljače 2012.
10.

Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne Novine“ broj 106/99,
117/01, 96/03, 139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) i na temelju članka 44. Statuta
Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik“ Općine Nova Bukovica broj 9/09 i 1/11) načelnik
Općine Nova Bukovica donosi
RJEŠENJE
I
Potvrđuje se izbor zapovjednika i zamjenika zapovjednika postrojbe DVD-a Nova
Bukovica – Brezik i to:
- DARKO TAKAČ, zapovjednik postrojbe DVD-a Nova Bukovica – Brezik,
- MANUEL MANDIĆ, zamjenik zapovjednika postrojbe DVD-a Nova
Bukovica – Brezik.
II
Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje od 23. ožujka 2009.
godine KLASA:214-01/09-01/01 URBROJ:2189/09-02-09-2 („Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica“, broj 3/09).
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Nova
Bukovica“.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 214-01/12-01/01
URBROJ: 2189/09-02-12-1
Nova Bukovica, 06. ožujka 2012.

NAČELNIK
Tomislav Žagar, dipl.ing., v.r.
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11.
Na temelju članka 12. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju („Narodne
Novine“, broj 85/06, 150/08 i 71/10), članka 8. Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja
dopunskog zdravstvenog osiguranja („Narodne Novine“, broj 2/09 i 123/09) i na temelju
članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik“ Općine Nova Bukovica broj
9/09 i 1/11) načelnik Općine Nova Bukovica donosi
ODLUKA
o plaćanju dopunskog zdravstvenog osiguranja
djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica
Članak 1.
Sukladno Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Pravilniku o uvjetima i
načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja, Općinski načelnik donosi Odluku
kojom se regulira plaćanje dopunskog zdravstvenog osiguranja za djelatnike Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Nova Bukovica.
Članak 2.
Sukladno članku 8. Pravilniku o uvjetima i načinu provođenja dopunskog
zdravstvenog osiguranja, Općina Nova Bukovica će za svoje djelatnike-osiguranike na
temelju njihovih suglasnosti sklopiti sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovor
o dopunskom zdravstvenom osiguranju. Visina pojedinačnih mjesečnih premija ovisit će o
visini mjesečnih prihoda svakog pojedinačnog osiguranika.
Članak 3.
Danom stupanja na snagu Odluke o plaćanju dopunskog zdravstvenog osiguranja
djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica prestaje važiti Odluka o
plaćanju dopunskog zdravstvenog osiguranja djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Nova Bukovica od 06. travnja 2009. godine KLASA: 501-09/09-01/01 URBROJ:
2189/09-02-09-1 („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“, broj 4/09).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u „Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica“.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:501-09/12-01/01
URBROJ:2189/09-02-12-1
Nova Bukovica, 08. ožujka 2012.

NAČELNIK
Tomislav Žagar, dipl.ing., v.r.
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12.
Na temelju članka 15. stavka 3. (Narodne novine broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,
110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), članka 2., 4. i 5. Odluke o određivanju
komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora na području Općine Nova
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 10/09) i članka 41. Statuta Općine
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 9/09 i 1/11), Općinski načelnik
Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o objavi poziva za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti –
provođenje sustavne deratizacije na području Općine Nova Bukovica
Članak 1.
Ovom Odlukom objavljuje se prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne
djelatnosti-provođenje sustavne deratizacije na području Općine Nova Bukovica, za razdoblje
od četiri godine.
Poslovi se odnose na komunalnu djelatnost koja se financira iz Proračuna Općine a
povjeriti će se fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora.
Članak 2.
Poslovi iz točke 1. ove Odluke odnose se na provođenje sustavne deratizacije tijekom
godine u dva tretmana:
- proljetni (ožujak-svibanj)
- jesenski (rujan-studeni)
Tretman deratizacije obuhvaća sva domaćinstva i poslovne objekte na području
Općine Nova Bukovica.
Članak 3.
Postupak prikupljanja ponuda za radove iz članka 1. ove Odluke provest će
Povjerenstvo za provedbu postupka, a imenuje ga Općinski načelnik u slijedećem sastavu:
- Tomo Jambrešić, predsjednik
- Ana Martinković, član
- Tomislav Dereš, član
Zadatak Povjerenstva je da provodi postupak prikupljanja ponuda za obavljanje
komunalne djelatnosti-provođenje sustavne deratizacije na području Općine Nova Bukovica,
za razdoblje od četiri godine: upućuje poziv za dostavu ponuda ponuditeljima, provodi
otvaranje pristiglih ponuda, vodi zapisnik u tijeku postupka otvaranja pristiglih ponuda, te
donosi zaključak o prijedlogu za odabir, te isti upućuje Općinskom načelniku koji će prijedlog
iznijeti predstavničkom tijelu na usvajanje.
Povjerenstvo iznosi obrazloženja o svim pristiglim ponudama i razlozima zbog kojih se
predlaže odabir svih pristiglih ponuda.
Članak 4.
Ograničeno prikupljanje ponuda Povjerenstvo će obaviti u roku od 8 dana od dana
otpreme poziva.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA

KLASA: 322-02/12-01/01
URBROJ: 2189/09-02-12-1
Nova Bukovica, 07. ožujka 2012.

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

13.
Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi
(NN, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11),
članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik» Općine Nova Bukovica broj
9/09 i 1/11) a sukladno provedbi mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za
2012. godinu, Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o uključivanju u Programa javnih radova na području
Općine Nova Bukovica
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi i realizaciji programa javnih radova na području Općine
Nova Bukovica u 2012. godini.
Zadaća Programa je zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnim radovima s ciljem
poticanja socijalne uključenosti te ublažavanja socijalnih posljedica nezaposlenosti.
Članak 2.
Temeljem Programa javnih radova za područje Općine Nova Bukovica te pripadajućeg
troškovnika financiranja radnika predmetnog Program, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje će
se uputiti Prijava potreba za određenim brojem radnika.
Članak 3.
Temeljem prispjelih ponuda za zapošljavanje, izvršiti će se odabir radnika, sukladan
Programu zapošljavanja na javnim radovima za područje Općine Nova Bukovica.
Za postupak prikupljanja i odabira ponuda za zapošljavanje na javnim radovima
imenuje se komisija u sastavu:
1. Slavica Čižmar, predsjednica
2. Tomo Jambrešić, član
3. Tomislav Dereš, član
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom
glasniku“ Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 112-03/12-01/01
URBROJ:2189/09-02-12-11
Nova Bukovica, 09. ožujka 2012.

NAČELNIK
Tomislav Žagar, dipl.ing.,v.r.
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14.
Na temelju članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica“, broj 9/09 i 1/11), načelnik Općine Nova Bukovica , donosi
ODLUKU
I
Prihvaća se prijedlog Sporazuma o zajedničkom sufinanciranju troškova za rad
Udruge LAG „Marinianis“ u tekstu koji je utvrđen kao prijedlog na 1. sjednici Upravnog
odbora LAG-a od 10. siječnja 2012. godine.
II
U ime Općine Nova Bukovica navedeni sporazum potpisat će načelnik Tomislav
Žagar.
III
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Nova Bukovica“.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-07/11-01/05
URBROJ:2189/09-02-12-2
Nova Bukovica, 14. ožujka 2012.

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

15.
Na temelju članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica“, broj 9/09 i 1/11) Općinski načelnik, izdaje
SUGLASNOST
I
Hrvatskom Telekomu d.d., Slavonska Avenija 6, 10000 Zagreb za ugradnju jednog
drvenog stupa na javnu površinu ispred privatne parcele u Novoj Bukovici, ulici Vukovarska
kbr.74.
II
Obrazloženje
Hrvatski Telekom d.d., Sektor za razvoj sustava mreže i usluga, Odjel za planiranje i
inžinjering pristupnih mreža, RJ za planiranje i inžinjering fiksne pristupne mreže, Slavonska
Avenija 6, 10000 Zagreb, dana 22. ožujka 2012. godine podnio je Zahtjev za ugradnju jednog
drvenog stupa na javnu površinu u Novoj Bukovici, ulici Vukovarska kbr.74. radi zahtjeva
korisnika za uklanjanjem TK infrastrukture s privatnog objekta.
Slijedom navedenog izdaje se suglasnost za izvođenje radova i iskop/prijekop na
javnoj površini ispred privatne parcele u Novoj Bukovici, ulici Vukovarska kbr.74.
III
Ova suglasnost stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica“.
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA

KLASA:363-01/12-01/06
URBROJ:2189/09-02-12-2
Nova Bukovica, 23. ožujak 2012.

NAČELNIK
OPĆINE NOVA BUKOVICA
Tomislav Žagar, dipl. ing.,v.r.

16.
Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi
(NN, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11),
članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik» Općine Nova Bukovica broj
9/09 i 1/11), sukladno provedbi mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za
2012. godinu i Odluke o uključivanju u Program javnih radova na području Općine Nova
Bukovica, Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o izboru radnika na javnim radovima na određeno vrijeme
Članak 1.
Prihvaća se prijedlog Komisije za provođenje natječaja za prijem sedam radnika na
javne radove kako slijedi:
Radnici koji su na HZZ u evidenciji više od 36 mjeseci
1. Hidek Slavko, Nova bukovica, Vukovarska 24
2. Cesar Nikola, Nova Bukovica, Vinogradska 37a
3. Čolić Milica, Nova Bukovica, Zrinskih Frankopana 23
4. Deni Lovriša iz Miljevaca, Ivice Cicvarića 8
5. Huber Anica, Nova Bukovica, Zagrebačka 23
6. Gavrić Mara, Brezik 19
Hrvatski branitelj koji je na HZZ u evidenciji više od 6 mjeseci
1. Vjekoslav Hlavaček, Nova Bukovica, Vukovarska 24
Radnike koji su na evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 36 mjeseci
u potpunosti financira Hrvatski zavod za zapošljavanje a hrvatskog branitelja evidentiranog na
hrvatskom zavodu za zapošljavanje duže od 6 mjeseci sufinancira Općina Nova Bukovica u
iznosu 25% troškova.
Članak 2.
Sa radnicima iz članka 1. ove Odluke Ugovore o radu na određeno vrijeme sklopiti će
Načelnik Općine Nova Bukovica.
Članak 3.
Obrazloženje
Postupak natječaja proveden je temeljem Programa javnih radova Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje. Natječaj je objavljen dana 9.03.2012. godine na HZZ Virovitica, Ispostava
Slatina.
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Temeljem natječaja iskazan a je potreba za sedam radnika na neodređeno vrijeme u
trajanju od šest mjeseci.
Zaprimljeno je 12 zamolbi, a uputili su ih:
Radnici koji su na HZZ u evidenciji više od 36 mjeseci
1. Hidek Slavko, Nova bukovica, Vukovarska 24
2. Cesar Nikola, Nova Bukovica, Vinogradska 37a
3. Čović Milica, Nova Bukovica, Zrinskih Frankopana 23
4. Deni Lovriša iz Miljevaca, Ivice Cicvarića 8
5. Huber Anica, Nova Bukovica, Zagrebačka 23
6. Gavrić Mara, Brezik 19
7. Goran Perić, Bukovački Antunovac 27
Radnici koji su na HZZ u evidenciji manje od 36 mjeseci
8. Gordana Tudić, Nova Bukovica, Zagrebačka 36
9. Goran Vikert, Nova Bukovica, Zrinskih Frankopana 32
10. Ivana Šoić, Nova Bukovica, Vukovarska 8
11. Zvonko Sirovica, Nova Bukovica, Vinogradska 8
Hrvatski branitelj koji je na HZZ u evidenciji više od 6 mjeseci
12. Vjekoslav Hlavaček, Nova Bukovica, Vukovarska 24
Utvrđena je prihvatljivost ponude od sedam navedenih radnika koju koji su u
evidencijama HZZ duže od 36 mjeseci. Od sedam ponuda temeljem natječaja prihvaća se šest
ponuda.
Ponude od četvorice radnika, koji su na evidenciji HHZ manje od 36 mjeseci nisu
prihvatljive jer ne zadovoljavaju uvjete 100%-tnog financiranja Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje.
Ponuda hrvatskog branitelja je prihvatljiva i zadovoljava uvjete sufinanciranja Općine u
iznosu od 25% troškova.
Na temelju iznijetog odlučeno je u članku 1. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom
glasniku“ Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 112-03/12-01/01
URBROJ:2189/09-02-12-16
Nova Bukovica, 26. ožujka 2012.

NAČELNIK
Tomislav Žagar, dipl.ing.,v.r.
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17.
Temeljem članka 11. Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 109/07), članka
44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 44. Statuta Općine Nova
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 9/09), Načelnik Općine Nova
Bukovica, donosi
ODLUKU
redovnom godišnjem popisu i osnivanju popisne komisije
Članak 1.
Donosi se Odluka o redovnom godišnjem popisu sa stanjem 31. prosinca 2011. godini
i to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dugotrajne materijalne imovine
Dugotrajne nematerijalne imovine
Dugotrajne financijske imovine
potraživanja i obveza
Zaliha
Novčanih sredstava i vrijednosnih papira

Članak 2.
Organizacijom popisa rukovodi Načelnik Općine Nova Bukovica uz suradnju s
Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Nova Bukovica.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski Načelnik Općine Nova Bukovica da imenuje popisnu Komisiju
od tri člana i tri zamjenika.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:406-08/11-01/01
URBROJ:2189/09-02-11-1
Nova Bukovica, 29. prosinca 2011.

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

18.
Temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 44.
Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 9/09), Načelnik
Općine Nova Bukovica, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju popisne komisije
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Članak 1.
Imenuje se popisna komisija u sastavu:
1. Vinko Ladović, predsjednik
2. Đurđica Torok, član
3. Ana Martinković, član
4. Miodrag Šimić, zamjenik predsjednika
5. Slavica Čižmar, zamjenik člana
6. Ivan Škrnički, zamjenik člana
Članak 2.
Zadatak Komisije je da izvrši redovni godišnji popis sa stanjem 31. prosinca 2010.
godine i to:
1. Dugotrajne materijalne imovine
2. Dugotrajne nematerijalne imovine
3. Dugotrajne financijske imovine
4. Potraživanja i obveza
5. Zaliha
6. Novčanih sredstava i vrijednosnih papira
Članak 3.
Jedinstveni upravni odjel osigurati će i dati na uvid popisnoj komisiji potrebitu
dokumentaciju na osnovi koje će se izvršiti sam popis.
Članak 4.
Ova rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:406-08/11-01/01
URBROJ:2189/09-02-11-2
Nova Bukovica, 29. prosinca 2011.

NAČELNIK
Tomislav Žagar dipl. ing.,v.r

19.

.
Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i
članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ broj
9/09 i 1/11), načelnik Općine Nova Bukovica, donosi slijedeću
O D L U K U
o uklanjanju dotrajalih stabala lipa
I
Na temelju zahtjeva Darka Bašić iz Nove Bukovice, od 26. ožujka 2012. godine donosi
se Odluka o uklanjanju stabala lipa zbog zdravstvenih razloga na k.č. broj 1378/8 – u ulici
Vinogradskoj u k.o. Nova Bukovica.
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II
Oduka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica“.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:053-02/12-01/02
URBROJ:2189/09-02-12-2
Nova Bukovica, 26. ožujka 2012.

NAČELNIK
OPĆINE NOVA BUKOVICA
Tomislav Žagar, dipl. ing., 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.
___________________________________________________________________________

