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112. 
 

Na temelju članka  31.  Statuta Općine Nova bukovica («Službeni glasnik“ Općine 
Nova Bukovica br. 9/09 I 1/11 ) i članka 7. stavka 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Općine Nova Bukovica  («Službeni glasnik“ Općine Nova Bukovica broj 9/09),   Općinsko 
vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 23. sjednici održanoj 12. studenog 2012. godine , 
donosi 
 

 
ZA K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije o ostavci vijećnika Matije Fišera i 
početka obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Općinskog vijeća 

 
 

I. 
 

            Prihvaća se Izvješće Mandatne komisije o ostavci vijećnika Matije Fišera iz Nove 
Bukovice, Trg dr. Franje Tuđmana 5, i prijedlog verifikacije mandata Milana Ivića iz Nove 
Bukovice, Vitodraga Maračića 1, u preostalom mandatnim razdoblju. 
 
 

II. 
 

             Sastavni dio ovog Zaključka je Izviješće Mandatne komisije. 
 

III. 
 

             Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku» Općine Nova Bukovica. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
 
KLASA: 021-05 /12-01/07                                                       PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-12-6                                               OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 12. studeni 2012.                                      Tomo  Jambrešić v.r. 
 
 
        
  113.                                                                                                                                                                                   
                                                                                          
 

Na temelju članka 31. statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 9/09 i 1/11) i  Izviješća mandatne komisije od 09. studenog 2012. godine, 
KLASA:021-05/12-01/07, URBROJ:2189/09-01-12-5, općinsko Vijeće Općine Nova 
Bukovica na svojoj 23. sjednici održanoj 12. studenog 2012. godine, donosi 
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R J E Š E N J E 
o razrješenju mandata člana Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica 

 
                                                                      

I. 
 

Razrješava se mandata člana Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica: 
1. Matija Fišer 

 

II. 
 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Nova Bukovica. 
 
 

                             OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
 

KLASA:021-05/12-01/07                                                             PREDSJEDNIK                                             
URBROJ:2189/09-01-12-7                                                     OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 12. studenog 2012.                                         Tomo Jambrešić v.r.                              
                                                                                                                                                                                          
                                        
114. 
 

Na temelju članka 31. statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 9/09 i 1/11) i  Izviješća mandatne komisije od 09. studenog 2012. godine, 
KLASA:021-05/12-01/07, URBROJ:2189/09-01-12-5, općinsko Vijeće Općine Nova 
Bukovica na svojoj 23. sjednici održanoj 12. studenog 2012. godine, donosi 
 

R J E Š E N J E 
o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica 

                                                                    
I. 

 
Verificira se mandat u preostalom mandatnom razdoblju članu Općinskog vijeća 

Općine Nova Bukovica: 
2. Milanu Iviću 

 

                                                                         II. 
 
            Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Nova Bukovica. 
                          
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
 

KLASA:021-05/12-01/07                                                    PREDSJEDNIK                                                      
URBROJ:2189/09-01-12-8                                            OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 12. studenog 2012.                               Tomo Jambrešić  v.r.                               
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115.                                         

 
Na temelju članka 74. i 76. Zakona o športu (Narodne novine, br. 71/06 i 150/08), te 

članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica br. 9/09 i 
1/11), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 23. sjednici održanoj 12. studenog 2012. 
godine, donijelo je 
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 
OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2013. GODINU 

 
I 
 

Za javne potrebe u športu iz Proračuna Općine Nova Bukovica za 2013. godinu 
izdvaja se iznos od  90.000,00 kuna. 

II 
 

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

1. Sredstva za rad nogometnih klubova…………………….  90.000,00 kuna 
 

        a) NK « MLADOST» Miljevci……………………………… 42.000,00 kuna 
        b) BSK» ZRINSKI» Nova Bukovica……………………….  38.000,00 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 : 620-01/12-01/02                                                                     PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-12-1      OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 12. studeni 2012.                                                    Tomo Jambrešić v.r. 
                                                           
116. 
 
            Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, 
br. 47/90,27/93 i 38/09), te članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik 
Općine Nova Bukovica br. 9/09 i 1/11.), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 23. 
sjednici održanoj  12. studenog 2012. godine, donijelo je 
 
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 
OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2013. GODINU 
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I 
 
            Za javne potrebe u kulturi iz Proračuna Općine Nova Bukovica za 2013. 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 : 612-01/12-01/02                                                                  PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2189/09-01-12-1              OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 12. studenog 2012.                                              Tomo Jambrešić v.r.                                     
                    
 
117. 
 
 

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 23. sjednici održanoj 
12. studenog 2012. godine, donijelo je 

 
 

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

Općine Nova Bukovica u 2013. godini 
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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. 
 

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: 214-01/12-01/04                                                         PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-12-1          OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 12. studeni 2012.                                                      Tomo Jambrešić v.r. 
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118. 
 

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 23. sjednici 
održanoj 12. studenog 2012. godine, donijelo je 

 
 

P  R  O  G  R  A  M 
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju  
na području Općine Nova Bukovica za 2013. 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 …………………………….   50.000,00 kn 
                                                                         Ukupno programi:      55.000,00 kn 
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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. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
 

KLASA: 601-04/12-01/01                                                               PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-12-1                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 12. studenog 2012.                                            Tomo Jambrešić  v.r.                             

                                                                                
 
119. 

                                                                                  
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 23. sjednici održanoj 12. studenog 2012. godine, 
donijelo je 

 
 

P  R  O  G  R  A  M 
javnih potreba socijalne skrbi 

 na području Općine Nova Bukovica za 2013. 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.  
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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 ……………….   15.000,00 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. 

 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
 
 

 

KLASA: 550-01/12-01/08                                                          PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-12-1                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA  
Nova Bukovica,12. studeni 2012.                                            Tomo Jambrešić v.r. 
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120. 
 

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 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 23. sjednici održanoj 12. studenog 2012. godine, 
donijelo je 
 

PRORAČUN 
OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2013. GODINU 

I.  OPĆI DIO 
 

Članak 1. 
 

Proračun Općine Nova Bukovica za 2013. godinu (u daljnjem tekstu : Proračun), 
sastoji se od : 
 

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA 
 

Opis Plan za 2013.g. 

PRIHODI – UKUPNO 2.943.000,00 
Prihodi poslovanja 2.933.000,00 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.000,00 
RASHODI – UKUPNO 2.943.000,00 
Rashodi poslovanja 1.906.000,00 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.037.000,00 

 
 

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 
 

 

Opis Plan za 2013.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 2013. 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  2.943.000,00 kuna, raspoređuju se po tekućim i razvojnim programima i 
nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna za 2013. godinu, kako slijedi: 
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Članak 4. 
 

            Ovaj  Proračun  biti će objavljen u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica, a 
stupa na snagu 01.siječnja 2013. godine. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
 
 

KLASA: 400-06/12-01/06                                                                    PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-11-2                OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 12. studeni 2012.                                                   Tomo Jambrešić v.r. 
                              
 

121.                             
 

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08) , te članka 31. 
Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, br. 9/09 i 1/11), 
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 23. sjednici održanoj 12. studenog 2012. godine, 
donijelo je 
 

O  D  L  U  K  U 
o izvršavanju Proračuna Općine Nova Bukovica za 2013. godinu 

               
 

I OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

        Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Općine Nova Bukovica za 
2013. 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“. 
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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. 
 

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. 
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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. 
 

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 2013. godinu donosi Općinsko 
vijeće, prema uvjetima i do visine predviđene Zakonom o proračunu. 
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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 2013. 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. 
 

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. 
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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. 

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. 
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IV   ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 27. 

 
Ova  Odluka biti će objavljena u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica, a stupa 

na snagu 01.siječnja 2013. godine. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

 
KLASA: 400-06/12-01/07                                                                      PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-12-1 
Nova Bukovica, 12. studenog 2012.                                                   Tomo Jambrešić v.r. 
 
 
122. 
 

Na temelju članka 34. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 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 23. sjednici održanoj 12. studenog 2012. godine, 
donijelo je 
 

PLAN  
RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2013. S PROJEKCIJOM  

ZA 2013.-2015. GODINU 
 

Članak 1. 
 

Plan sadrži rashode za nabavu nefinancijske imovine i plan kapitalnih pomoći. 
Plan razvojnih programa za 2013. godinu s projekcijom za 2013.-2015. godine sastoji 

se od dva dijela: 
 

1. Plana razvojnih programa za 2013. godinu, 
2. Projekcije plana razvojnih programa 2013.-2015. godinu. 

 
Članak 2. 

 
     Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja objekata prema planu za 2013. godinu je 
31.12.2013. godine. Plan razvojnih programa usklađivat će se za svaku godinu. 

 
Članak 3. 

 
       Oba dva dijela plana razvojnih programa za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 
2015. godinu iz točke 1. stavak 2. ovog Plana sastavni su dio Plana razvojnih programa za 
2013. godinu s projekcijom za 2013. - 2015. godinu. 
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Članak 4. 
 

          Ovaj Plan razvojnih programa za 2013. godinu s projekcijom za 2013.-2015. godinu 
sastavni je dio proračuna Općine Nova Bukovica za 2013. godinu. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

 
KLASA: 400-06/12-01/06                                                                      PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-12-3       OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 12. studeni 2012.                                                     Tomo Jambrešić v.r. 
                        
                         
 

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA (INVESTICIJA I KAPITALNIH POMOĆI) 
ZA 2013. GODINU 

 
 

 
Pozicija   Konto           INVESTICIJA/KAPITALNA POMOĆ              Plan za 2013. 
 

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

      
         Kultura, šport i tehnička kultura 
   4212         projektna dokumentacija –športska dvorana                    250.000,00
   

3. KOMUNALNO GOSPODARSTVO 
 
        4212        uređenje krovišta i doma kulture u N. Bukovici          250.000,00 
   4212         uređenje doma u D.Bukovici              50.000,00                                
        4212         uređenje doma u Dobroviću                                                     50.000,00                                
   4213        Nogostup                           100.000,00  
        4214         Kanalizacija              250.000,00
   4214         Izgradnja vodovoda - Dobrović i N.Bukovica            40.000,00   
        4214        Rekonstrukcija javne rasvjete Miljevci             42.000,00 
                          
 
SVEUKUPNO:               1.037.000,00
        

 
IZVORI SREDSTAVA: 
                                       
Općinski proračun                                                                                               511.000,00 

      Kapitalne potpore                                    526.000,00 
Ukupno                   1.037.000,00 
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Ovaj plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna Općine Nova Bukovica za 

2013. godinu. 
 

 
 

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA (INVESTICIJA I KAPITALNIH POMOĆI) 
ZA 2013. -2015.GODINU 

 
 
           
Pozicija  Konto INVESTICIJA/KAPITALNA 

POMOĆ 
Plan za 
2013.   

 Plan za 
2014. 

Plan za 
2015. 

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

2.  DRUŠTVENE DJELATNOSTI    
  Kultura, šport i tehnička kultura    
 4212 Projektna dokumentacija - športska 

dvorana 
250.000,00 200.000,00 100.000,00 

3.  KOMUNALNO GOSPODARSTVO    
 4212 uređenje krovišta i doma kulture u N. 

Bukovici 
250.000,00 - - 

 4212            uređenje doma u D.Bukovici 50.000,00 - - 
 4212 uređenje doma u Dobroviću 50.000,00 - - 
 4213 Nogostup  100.000,00 - - 
 4214            Kanalizacija 250.000,00 200.000,00 200.000,00 
 4214            Izgradnja vodovoda - Dobrović i 

N.Bukovica     
40.000,00 - - 

 4214 Rekonstrukcija javne rasvjete -
Miljevci 

42.000,00 - - 

 4212 uređenje domova - 50.000,00 - 
 4213 ostali prometni objekti - 100.000,00 100.000,00 
 4214 ostali nespomenuti građevinski objekti - 383.750,00 414.000,00 
  SVEUKUPNO 1.037.000,00 933.750,00 819.000,00 
 
 

 IZVORI SREDSTAVA: 
 
 

Općinski proračun 511.000,00 450.000,00 400.000,00 
Kapitalne potpore 526.000,00 483.750,00 419.000,00 
UKUPNO 1.037.000,00 933.750,00 819.000,00 

 
 
 

Ovaj plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna Općine Nova Bukovica za 
2013. godinu. 
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123. 
 
 

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 23. sjednici održanoj 12. studenog  2012. 
godine, donijelo je 
 
 

PROJEKCIJU PRORAČUNA 
OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA RAZDOBLJE 2013.-2015. GODINE 

 
 

Članak 1.  
 

 Ovom Odlukom utvrđuje se Projekcija Proračuna Općine Nova Bukovica za razdoblje 
2013.-2015. godine sukladno ekonomskim pokazateljima iz smjernica ekonomske i fiskalne 
politike za razdoblje 2013.-2015. godine Vlade Republike Hrvatske i elementima iz uputa za 
izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2013.-2015. godine te 
metodologije za izradu proračuna  jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 
razdoblje 2013.-2015. godine. 
 

 
Članak 2.  

 
 Sastavni dio ove Odluke čini  Projekcija Proračuna Općine Nova Bukovica za 
razdoblje 2013.-2015. godine. 
 
 
 

Članak 3. 
 

 Ova Projekcija Proračuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 
glasniku Općine Nova Bukovica. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
 

KLASA: 400-06/12-01/08 
URBROJ: 2189/09-01-12-1 
Nova Bukovica, 12. studenog  2012.    
 
                        PREDSJEDNIK 
                  OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                               Tomo Jambrešić  v.r. 
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124.        

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama (Narodne novine, broj 125/08), članka 
12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04 
– pročišćeni tekst, 38/09 i 79/09, 153/09 i 49/11), članka 9. točka  5., 6. i 7. Odluke o 
određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području 
Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 10/09), Odluke o 
objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje pogrebnih usluga na području 
Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 10/09 i 5/12) i članka 
34. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 9/09 i 
1/11), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na  23. sjednici održanoj 12. studenog  2012. 
godine, donijelo je 
  
 

O D L U K U 
izboru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje pogrebnih usluga 

na području Općine Nova Bukovica 
               

I. 
 
1. Na temelju provedenog postupka javnog prikupljanja ponuda za dodjelu koncesije za 
obavljanje pogrebnih usluga na području Općine Nova Bukovica prihvaća se  ponuda tvrtke   
«KOMRAD» d.o.o. Slatina, Braće Radića 2. 
1.  Ponuda tvrtke Komrad je pravovaljana i ispunjava sve uvjete iz objavljene Obavijesti o 
namjeri davanja koncesije za obavljanje pogrebnih usluga na području Općine Nova 
Bukovica. 
2. Osnova odabira ponude su prihvatljive cijena pogrebnih usluga, tehnička opremljenost  i 
poslovni ugled ponuditelja. Naknada za koncesiju je 5,000,00 kuna, početni iznos godišnje 
naknade. 
3. Pogrebne usluge temeljem koncesije obavljati će se na rok od 5 godina od dana 
potpisivanja ugovora o obavljanju pogrebnih usluga temeljem koncesije.  
4. Obveze tvrtke «KOMRAD» d.o.o. iz Slatine, Braće Radića 2 ,  utvrdit će se Ugovorom o 
koncesiji na rok od pet godina, u skladu sa Zakonom o koncesijama, Zakonom o komunalnom 
gospodarstvu  i podnesenom ponudom, a koji će u ime Općine Nova Bukovica zaključiti 
Općinski načelnik, Tomislav Žagar. 

II. 

OBRAZLOŽENJE 
Temeljem   članka 18. Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 125/08) i članka 

11. stavka3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 82/04, 110/04, 
178/04, 38/09,79/09, 153/09 i 49/11),  članka 2. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti 
koje se mogu obavljati na temelju koncesije  na području Općine Nova Bukovica (Službeni 
glasnik Općine Nova Bukovica, broj 10/09 i 6/12) i članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica 
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 9/09 i 1/11), Načelnik Općine Nova Bukovica, 
22. rujna u Narodnim novinama, objavljuje Obavijesti o namjeri davanja koncesije za 
obavljanje pogrebnih usluga na području Općine Nova Bukovica 
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U zakonskom roku (30 dana od dana objave) pristigle su dvije ponude   
1.  “KOMRAD” D.O.O. iz Slatine, Braće Radića 2 
2.  „PALMA”, obrt vlasnika Zlatka Šomođi iz Slatine, Josipa J.Štrosmajera 44 

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka dodjele koncesije za obavljanje pogrebnih 
poslova je  utvrđuje da su  zaprimljene dvije ponude i da su pravovaljane, kompletirane 
zatraženom dokumentacijom (dokazi pravne, stručne i tehničke sposobnosti, dokazi o 
nekažnjavanju, dokazi financijske sposobnosti, ponudbeni troškovnici) i prihvatljive. 
Sukladno točki 15. Obavijesti namjeri davanja koncesije za obavljanje pogrebnih usluga  
na području Općine Nova Bukovica kriterij za odabir najpovoljnije ponuditelja je slijedeći: 
      – povoljnost ponude (najniža cijena usluge) 
      – tehnička i kadrovska sposobnost za ostvarivanje koncesije 
      – poslovni ugled ponuditelja 

- najviša ponuđena naknada za koncesiju (koja ne može biti manja od početnog iznosa       
    godišnje naknade , koja  iznosi 5.000,00 kuna  

Povoljnost ponude – najniža cijena grobnih usluga  
Analizirajući ponuđene cijene grobnih usluga istaknuli smo usluge koje su redovite i najčešće 
kod ukopa pokojnika, i kao takove predstavljaju meritor za zadovoljenje prvog kriterija– 
najniža cijena usluge: 
 

1. Ukop-humka 
Redni 
broj 

 
  
 Naziv pogrebnih usluga 

 
       Cijena pogrebnih usluga u        
                    kunama 
 Komrad d.o.o.       „Palma „   

 

1. 
 Smještaj pokojnik u lijes i uređenje odra       82,13 

     
        80,00 

2. 
Kopanje i zatrpavanje humke i uređenje 
 

     410,63       400,00 

3. 
Voženje vijenca kolicima za vrijeme pogreba  

       41,40 
 
       80,00 
 

4. 
Pratnja pokojnika od mrtvačnice do groba 
 

 
     273,76 

 
     320,00 

5. 
 Odnošenje vijenaca s groblja posl. pog.        44,16 

 
      40,00 

 
     U  K  U  P  N  O      852,08     920,00 

 

2. Ukop-grobnica 
 
Red. 
Br. 

 
   
Naziv pogrebnih usluga 

 
       Cijena pogrebnih usluga u kunama 

      Komrad d.o.o.       „Palma „   
 

1. Smještaj pokojnik u lijes i uređenje 
odra 

 

      82,13 
     

        80,00 
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2. 
 

Voženje vijenca kolicima za vrijeme 
pogreba 

 
       41,40 

 
       80,00 
 

3. Otvaranje i zatvaranje grobnica i okvira      205,32      240,00 

4. 
 

Pratnja pokojnika od mrtvačnice do 
groba 

 

 
     273,76 

 
     320,00 

5. Odnošenje vijenaca s groblja posl. pog.        44,16 
 

      40,00 

      U  K  U  P  N  O      646,77    760,00 

 
 

Temeljem prvog kriterija najpovoljnija cijena usluge, tvrtka Komrad d.o.o. iz Slatine 
je ponudila niže cijena predmetnih usluga. 
            Obadvojica ponuditelja su tehnički i kadrovski opremljena, posjeduju poslovni ugled i 
ponudili su početnu cijenu godišnje naknade za koncesiju koja iznosi 5.000,00 kuna. 
            Analizirajući sve navedenog ponuda tvrtke “Komrad” d.o.o. iz Slatine, Braće Radića 
je povoljnija budući da je prema prvom kriteriju ponudila niže cijene redovitih usluga kod 
ukopa pokojnika u varijanti kopanja i zatrpavanja rake i pokopa u grobnicu, a zadovoljava i 
ostale kriterije odabira.  

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka dodjele koncesije podnijelo  je Zaključak 
Općinskom načelniku na raspravu i daljnju proceduru, a on je utvrdio konačni prijedlog Odluke o 
izboru najpovoljnijeg ponuditelja te ga uputiti na raspravu i odlučivanje Općinskom vijeću Općine 
Nova Bukovica.  

Prava i obveze između Općine Nova Bukovica i tvrtke „Komrad“ d.o.o. iz Slatine, 
Braće Radića 2 utvrdit će se Ugovorom sukladno navedenim elementima te odredbama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o koncesijama i Odluci o određivanju 
komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Nova 
Bukovica.  

Na temelju prethodno navedenog, a sukladno članku 11. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu riješeno je kao u izreci. 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

 
 
Sukladno članku 38. Zakona o koncesijama pravna zaštita o postupku davanja 

koncesije provodi se u skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11). 
 Protiv ove Odluke  žalba se može izjaviti Državnoj komisiji u roku pet dana od 
zaprimanja Odluke.  
            Sukladno članku 145. i 146. Zakona o javnoj nabavi, Žalba se predaje naručitelju u 
pisanom obliku izravno ili preporučeno poštanskom pošiljkom a istodobno se jedan primjerak 
žalbe šalje Državnoj komisiji na kontrolu postupka, Koturaška 43/IV, 10000 Zagreb..  
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U slučaju da ponuditelj uloži žalbu, Općina Nova Bukovica će postupiti sukladno 
članku 146. Zakona o javnoj nabavi. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: UP/I-311-02/12-01/01                                                     PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-12-1                                                          OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 12. studenog 2012.                            Tomo Jambrešić v.r. 

 125.                                                                                                                                                                                                 
 

Na temelju članka 190. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 
150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12 i 70/12). Članka 5. Pravilnika o načinu pregleda 
umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (Narodne novine broj 46/11) 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 23. sjednici održanoj 12. prosinca 2012. godine, 
donosi  
 

PRIJEDLOG O RAZRJEŠENJU 
doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, 

vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove 
za područje Općine Nova Bukovica 

 
Članak 1. 

 
Temeljem obavijesti Upravnog odjela za društvene djelatnosti Virovitičko-podravske 

županije, a vezano uz zaprimljenu zamolbu Marije Miličić, dr. medicine, za razrješenjem 
dužnosti obavljanja mrtvozorničke djelatnosti, Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica 
donosi prijedlog o razrješenju   dužnosti  iste. 
           Predlaže da slijedeći sastav doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji 
utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove  
za područje Općine Nova Bukovica:  
 

1. Gordana Čanadi-Šimek, dr. med. 
2. Dražen Ciglar, dr. med. 
3. Danijel Rešetar dr. med. 
4. Danijela Rešetar, dr. med.  
5. Damir Lovčanin, dr. med. 
6. Željka Vencl, medicinska sestra 

 
Članak 2. 

 
Ovaj Prijedloga uručiti će se Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Virovitičko-

podravske županije a služiti će u izradi izmjene Rješenja Skupštine Virovitičko-podravske 
županije o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup 
smrti, vrijeme i uzrok smrti građana umrlih izvan zdravstvene ustanove na području 
Virovitičko-podravske županije.  
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Članak 3. 
 

Ovaj prijedlog o razrješenju stupa na snagu danom objave i biti će objavljen u 
Službenom glasniku Općine Nova Bukovica. 

 
 

                         OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA:500-01/11-01/01                                                            PREDSJEDNIK 
URBROJ:2189/09-01-12-10                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 12. studenog 2012.                                       Tomo Jambrešić v.r. 
                     
  
                                                                                                                                                                                                                                         
126. 
 

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, 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 
 
                                               
                                                         O D L U K U 

o sufinanciranju organizacije IV. hodočašća „Gospi Voćinskoj“ 
 
 
                                                                   I. 
 
            Odobravaju se sredstva za organizaciju IV.hodočašća hrvatskih branitelja, hrvatske 
vojske i policije „Gospi Voćinskoj„ za dan 13. prosinca 2012. godine, u iznosu od 1.000,00 
kuna. 
            Hodočašće je posvećeno 47-ero civilnih žrtava u Voćinu koje su srbočetnici 
masakrirali 13. prosinca 1991. godine.  
      
                                                                   II.       
 
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom 
glasniku Općine Nova Bukovica 
 
 
                                           NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:402-03/12-01/22 
URBROJ:2189/09-02-12-2 
Nova Bukovica, 09. studenog 2012. 
                                                                                                      NAČELNIK 
                                                                                          Tomislav Žagar dipl. ing. v.r. 
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127. 
 
 

Temeljem članka 23. i 24. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 90/11.), 
članka 44. Statuta Općine Nova bukovica ("Službeni glasnik Općine Nova Bukovica", broj 
9/09.i 9/11.), a  u skladu s Planom nabave za 2012. godinu, Načelnik Općine Nova Bukovica 
donio je  
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

I. 
 

Pokreće se otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja 
Ugovora o izradi projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane uz Osnovnu školu 
Vladimira Nazora u Novoj Bukovici. 

  
Naručitelj:  Općina Nova Bukovica, MB: 02580624,  OIB:72006805985 
Odgovorna osoba naručitelja: Tomislav Žagar, Načelnik 
Evidencijski broj nabave: M-2/12        
Predmet nabave:  Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane uz Osnovnu 
školu Vladimira Nazora u Novoj Bukovici.  
Procijenjena vrijednost: 195.000,00  kuna bez PDV-a 
Odabrani postupak javne nabave i zakonska osnova za provođenje postupaka javne 
nabave: Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja Ugovora o izradi projektne 
dokumentacije za izgradnju sportske dvorane uz Osnovnu školu Vladimira Nazora u Novoj 
Bukovici, u kojem su određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi temeljem 
članka 31. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“,  broj  90/11). 
Ovlašteni predstavnici naručitelja: 
 

 1. Tomo Jambrešić 
 2. Lareta Žubrinić 
 3. Dejan Matota 
 4. Tomislav Bračun 
 5. Blaženka Blažević 
 

Sukladno članku 24. stavku 2., ovlašteni predstavnik naručitelja, Blaženka Blažević 
posjeduje certifikat u području javne nabave. 
                                                                 

II. 
 

 

Sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane uz Osnovnu 
školu Vladimira Nazora u Novoj Bukovici, osiguralo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta, Republike Hrvatske. 

Sredstva su odobrena i dodijeljena Odlukom Ministarstva  znanosti, obrazovanja i 
sporta, od 1. rujna 2012. godine (KLASA:404-03/12-01/00062, URBROJ:533-1812-0002). 
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III. 
 

Predstavnici naručitelja, nisu u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj 
nabavi. 

Ovlašteni predstavnici naručitelja su odgovorni za pravodobno i zakonito provođenje 
postupka javne nabave odnosno: 
- za obavljanje svih pripremnih radnji i pripremu dokumentacije, u svrhu pravovremenog  i 
pravilnog provođenja postupka nabave  
- za pripremu i provedbu postupka nabave,  za dostavu odgovarajuće objave u elektronički 
oglasnik javne nabave, za prikupljanje i otvaranje  ponuda, vođenje zapisnika o postupku 
nabave, za ocjenjivanje, analizu i usporedbu ponuda te za utvrđivanje i upućivanje prijedloga 
za odabir najpovoljnije ponude, za poštivanje svih zakonskih rokova u pogledu dostave 
obavijesti ponuditeljima o izabranoj ponudi, ulaganja pravnih lijekova i sklapanja ugovora o 
nabavi   
- za uredno i ažurno vođenje, kompletiranje i čuvanje dokumentacije postupka nabave u 
zakonom propisanom  roku         

 
IV. 

 
Ovaj Zaključak bit će objavljen u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica. 

 
 
                                    NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
  
 
KLASA: 402-07/12-01/06                                                              NAČELNIK                                                        
URBROJ: 2189/09-02-12-3                                              Tomislav Žagar, dipl.ing. v.r.   
Nova Bukovica, 12 studenog 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
I  Z  D  A  V  A  Č :  Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica 
                                   Odgovorni urednik: Blaženka Blažević, Tajnik općine 
                                   Godišnja pretplata: 100.00 kuna. 

        
___________________________________________________________________________      

 


