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54.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09 i 150/11) i članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (»Službeni glasnik« Općine Nova
Bukovica broj 9/09 i 1/11), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica, na 20. sjednici održanoj
dana 21. svibnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o uspostavljanju suradnje između Općine Nova Bukovica – Matica slovačka Miljevci i
Općine Oščadnica, FS Račan, DFS Oščadnička FS i Dedovanka

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća uspostavljanje suradnje između
Općine Oščadnica, FS Račan (Folklorny subor), DFS Oščadnička (Detsky folklorny subor) i
FS Dedovanka (Folklorny subor) na području kulture, športa a posebno povezivanje mladeži
obiju strana.
Članak 2.
Temeljem ove odluke između Općine Nova Bukovica - Matica slovačka Miljevci i
Općine Oščadnica, FS Račan (Folklorny subor), DFS Oščadnička (Detsky folklorny subor) i
FS Dedovanka (Folklorny subor) sklopit će se Ugovor o kulturnoj suradnji.
Članak 3.
Ovlašćuje se Franjo Kraljik član općinskog vijeća Općine Nova Bukovica za
potpisivanje Ugovora iz članka 2. ove Odluke na temelju Odluke načelnika Općine Nova
Bukovica (KLASA:018-04/12-01/01 2189/09-01-12-1 od 21. svibnja 2012. godine).
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ Općine Nova
Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:018-04/12-01/01
URBROJ:2189/09-01-12-2
Nova Bukovica, 21. svibanj 2012.

PREDSJENIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Jambrešić v.r.
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55.
Temeljem članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica br. 9/9 i 1/11) a vezano uz raspisani Oglas o dodjeli javnih priznanja Virovitičkopodravske županije u 2012. godini, Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 20. sjednici
održanoj 21. svibnja 2012. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Prijedloga Općinskog načelnika o dodjeli priznanja
Virovitičko-podravske županije
I.
Usvaja se prijedlog Općinskog načelnika da se Udruga „Matica slovačka u
Miljevcima-Matica slovenska v Milevci“, Miljevci, Kralja Tomislava 96, temeljem
raspisanog Oglasa za dodjelu javnih priznanja Virovitičko-podravske županije, nominira za
dodjelu Povelje zahvalnosti Virovitičko-podravske županije.
II.
Odluka će biti upućena na Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Virovitičko-podravske
županije, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica.
III.
Obrazloženje:
Temeljem javnog poziva zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da dostave
prijedloge za dodjelu javnih priznanja Virovitičko-podravske županije u 2012. godini,
ustanovljenim Odlukom o javnim priznanjima Virovitičko-podravske županije (Službeni
glasnik broj 3/03 i 8/09) kao:
Zlatna plaketa Virovitičko-podravske županije
Zlatni grb Virovitičko-podravske županije
Godišnja nagrada Virovitičko-podravske županije
Povelja zahvalnosti Virovitičko-podravske županije
Povelja humanosti Virovitičko-podravske županije
Načelnik Općine Nova Bukovica je uputio prijedlog Općinskom vijeću da se Udruzi Matici
slovačkoj u Miljevcima-Matice slovenske v Milevci, Kralja Tomislava 96, dodjeli Povelja
zahvalnosti Virovitičko-podravske županije za:
- promicanje razvoja civilnog društva kroz aktivnosti u području kulture, međunacionalne
suradnje te ostalih vezanih aktivnosti
- promicanje kulturne baštine slovačke nacionalne manjine na području Općine Nova
Bukovica, Virovitičko podravske županije i širem području Republike Hrvatske.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:061-01/12-01/01
URBROJ:2189/09-01-12-3
Nova Bukovica, 21. svibnja 2012. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Jambrešić v.r.
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56.
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne Novine, broj 28/10) i članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica
(»Službeni glasnik« Općine Nova Bukovica broj 9/09 i 1/11), Općinsko vijeće Općine Nova
Bukovica, na 20. sjednici održanoj dana 21. svibnja 2012. godine, donijelo je
Dopunu Odluke o određivanju koeficijenta za obračun plaća
službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Nova Bukovica

Članak 1.
U Odluci o određivanju koeficijenta za obračun plaća službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik“ Općine Nova
Bukovica, broj 4/10) i u Izmjenama Odluke o određivanju koeficijenta za obračun plaća
službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela („Službeni glasnik“ Općine Nova
Bukovica, broj 1/11 i 2/12) u članku 2. dodaje se novi „redni broj 2.“ koji glasi:
Red.
Br.
„2.

Naziv radnog mjesta

Koeficijent složenosti
poslova___________

Viši stručni suradnik
za imovinske i pravne poslove

3,55“

Dosadašnji redni brojevi 2,3,4,5 postaju sada 3,4,5,6.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Nova
Bukovica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA

KLASA:120-02/12-01/01
URBROJ:2189/09-01-12-2
Nova Bukovica, 21. svibnja 2012.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Jambrešić v.r.
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57.
Na temelju članka 35. st.1. t. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09,150/11), članka 8. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10), Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u
2012. godini (Narodne novine broj 43/12) i članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, br. 9/09 i 1/11) Općinsko vijeće Općine Nova
Bukovica na 20. sjednici održanoj 21. svibnja 2012. godine, donijelo je
PLAN OPERATIVNE PROVEDBE
PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD
POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2012. GODINI NA
PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA
I
U cilju izvršenja Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini (Narodne novine 43/12), na području Općine
Nova Bukovica potrebno je poduzeti slijedeće mjere i aktivnosti:
1. Izvršiti ažuriranje svih podataka i odrednica u donesenom Planu zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija na području Općine Nova Bukovica.
NOSITELJI ZADATAKA: Jedinstveni upravni odjel i DVD Nova Bukovica – Brezik.
ROK: travanj-svibanj 2012.
2. Uspostaviti ustroj za provedbu mjera čuvanja, fizičkog osiguravanja i drugih oblika
preventivne zaštite objekata i površina na kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i
širenja požara, a posebno na poljoprivrednim i šumskim površinama za vrijeme ljetnog
razdoblja, uključujući i zabranu nekontroliranog pristupa i boravka na takovim površinama u
vrijeme velike opasnosti za nastajanje i širenje požara.
NOSITELJI ZADATAKA: Tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva u suradnji s
DVD-om Nova Bukovica – Brezik.
ROK: travanj-svibanj 2012.
3. Prije početka i u toku trajanja žetvenih aktivnosti, ustrojiti motrilačko-dojavne službe i
ophodnje, vatrogasna dežurstva u Općini, sušarama i skladištima, silosima, na žitnim tablama,
te šumskim predjelima koji graniče sa žitnim poljima, sa odgovarajućom opremom i
sredstvima za početno gašenje požara.
Naprijed navedeno izvršiti u cilju pravodobnog otkrivanja eventualnog nastanka požara na
žitnom poljima, sušarama, skladištima, silosima te šumskim i drugim površinama radi
pravovremene dojave nadležnim vatrogasnim institucijama.
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NOSITELJI ZADATAKA: Tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva u suradnji s
DVD-om Nova Bukovica – Brezik.
ROK: svibanj 2012.
4. Izvršiti pregled deponije za odlaganje komunalnog otpada, te poduzeti odgovarajuće mjere
na prevenciji sprječavanja nekontroliranog paljenja otpada na deponiji, ustrojiti stalna ili
povremena dežurstva, odnosno obilaske deponije, a u cilju pravovremenog postupanja i
sprječavanja nastanka ili širenja požara.
NOSITELJI ZADATAKA: Komunalni radnik i Jedinstveni upravni odjel u suradnji s
DVD-om Nova Bukovica – Brezik.
ROK: svibanj 2012.

5. Izvršiti pregled i adekvatnu sanaciju svih «divljih» deponija otpada na području Općine
koja se nalaze u blizini žitnih polja ili šumskih površina, a u cilju sprječavanja
nekontroliranog paljenja otpada na deponijima i pravovremenog postupanja u sprječavanju
nastanka i širenja požara.
NOSITELJ ZADATAKA: Jedinstveni upravni odjel.
ROK: svibanj 2012.
6. Organizirati i održati sjednicu Zapovjedništva zaštite i spašavanja, a u cilju koordinacije
predstojećih aktivnosti u provedbi preventivnih i operativnih mjera zaštite od požara u
predstojećem ljetnom razdoblju.
NOSITELJI ZADATAKA: Jedinstveni upravni odjel.
ROK: svibanj 2012.
II
Zadužuju se tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva da u skladu sa točkom I
podtočkama 2. i 3. ovoga Plana, izrade svoje operativne planove aktivnosti mjera
protupožarne zaštite u ljetnom razdoblju, te navedene operativne planove sa kartama prilaznih
putova do objekata i površina kojima prijeti požarna opasnost, dostave u što kraćem roku
DVD-u Nova Bukovica – Brezik.
Tvrtke iz područja poljoprivrede dužne su posebno voditi računa o tehničkoj
ispravnosti kombajna i drugih vozila koja sudjeluju u žetvenim aktivnostima, te ih opremiti
propisanim vatrogasnim aparatima za početno gašenje požara.
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III
Zadužuje se DVD Nova Bukovica – Brezik da se u okvirima svojih nadležnosti i
utvrđenih zadataka iz ovog Plana maksimalno angažira putem ljudstva i opreme DVD-a Nova
Bukovica – Brezik, u adekvatnoj realizaciji navedenih zadataka.
U tom pravcu DVD Nova Bukovica – Brezik vršit će koordinaciju pojedinih aktivnosti
iz ovog Plana između pojedinih subjekata i pravovremeno izvješćivati Općinskog načelnika
kao i nadležna tijela Državne uprave o eventualnim poteškoćama u provođenju Plana, kao i
predlagati i druge mjere i postupke u pravcu njegovog provođenja.
Također DVD Nova Bukovica – Brezik dužno je odmah izvršiti sve pripreme u svezi
s izvršenjem zadataka iz ovog Plana, a posebno u okvirima svojih materijalnih i drugih
mogućnosti za osposobljavanje vatrogasne opreme DVD Nova Bukovica – Brezik, kao i
osigurati dežurstva za vrijeme trajanja žetvenih aktivnosti prema ukazanoj potrebi.
IV
Zadužuje se DVD Nova Bukovica – Brezik da u okvirima svojih zakonskih
nadležnosti osigura punu pripravnost tehničkih i ljudskih potencijala u okvirima svojih
mogućnosti za adekvatno djelovanje po ovom Planu, odnosno posebno u razdoblju ljetnog
perioda u kojem postoji posebna opasnost od nastanka i širenja požara, te u skladu sa ovim
Planom i operativnim planovima koje dostave tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva,
izrade svoj Operativni plan preventivne i operativne protupožarne zaštite za razdoblje u kojem
je povećana opasnost nastanka požara.
V
Zadužuju se Vijeća mjesnih odbora na području Općine Nova Bukovica da adekvatno
surađuju sa DVD-om Nova Bukovica – Brezik u izvršenju zadataka po ovom Planu, a
posebno po pitanju osiguravanja potrebnih dežurstava i organiziranja motrilačko-dojavnih
službi.
VI
Sve aktivnosti navedene u ovom Planu nositelji zadataka potrebno je da provode uz
što tješnju međusobnu suradnju i koordinaciju sa Zapovjedništvom zaštite i spašavanja, DVDom Nova Bukovica – Brezik, Općinskim načelnikom i Jedinstvenim upravnim odjelom, te da
u slučaju hitnih potreba za postupanjem nazovu broj Županijskog centra 112.
VII
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 214-02/12-01/03
URBROJ: 2189/09-01-12-1
Nova Bukovica, 21. svibnja 2012.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Jambrešić v.r.
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58.
Na temelju članka 7. i 26. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine
Nova Bukovica 9/9 i 1/11), te članka 6. Odluke o javnim priznanjima Općine Nova Bukovica
("Službeni glasnik Općine Nova Bukovica", br. 4/98.), Općinsko vijeće Općine Nova
Bukovica na 20. sjednici održanoj 21. svibnja 2012. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o upućivanju Javnog poziva zainteresiranim fizičkim
i pravnim osobama da dostave prijedloge i poticaje za
dodjelu javnih priznanja Općine Nova Bukovica u 2012. godini

I
Upućuje se Javni poziv zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da dostave
prijedloge i poticanje za dodjelu javnih priznanja Općine Nova Bukovica – Povelja o
proglašenju počasnog građanina Općine Nova Bukovica, Zlatna plaketa Općine Nova
Bukovica, Srebrna plaketa Općine Nova Bukovica, te Zahvalnica u 2012. godini.
II
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Nova
Bukovica i Odbor za utvrđivanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Nova
Bukovica.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku
općine Nova Bukovica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA

KLASA : 061-01/12-01/02
URBROJ: 2189/09-01-12-1
Nova Bukovica, 21. svibnja 2012.

PREDSJEDNIK
Tomo Jambrešić v.r.
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59.
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 davanju suglasnosti za potpis Ugovora o kulturnoj suradnji
između Općine Nova Bukovica – Matica slovačka Miljevci i
Općine Oščadnica, FS Račan, DFS Oščadnička FS i Dedovanka
Članak 1.
Donosi se odluka o davanju suglasnosti Franji Kraljiku članu općinskog vijeća Općine
Nova Bukovica za potpisivanje Ugovora o kulturnoj suradnji između Općine Oščadnica, FS
Račan (Folklorny subor), DFS Oščadnička (Detsky folklorny subor) i FS Dedovanka
(Folklorny subor) na području kulture, športa a posebno povezivanje mladeži obiju strana.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“
Općine Nova Bukovica.

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA

KLASA:018-04/12-01/01
URBROJ:2189/09-01-12-1
Nova Bukovica, 21. svibanj 2012.

NAČELNIK
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.
___________________________________________________________________________

