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90.
Na temelju članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica («Službeni glasnik» Općine
Nova Bukovica 9/09 i 1711), Općinski načelnik Općine Nova Bukovica 10. kolovoza 2012.
godine donosi slijedeću
O D L U K U
o sufinanciranju troškova prijevoza učenika
srednjih škola u školskoj godini 2012/2013., koji imaju prebivalište na području
Općine Nova Bukovica
I.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sufinanciranja troškova prijevoza učenika
putnika srednjih škola u školskoj godini 2012/2013. koji imaju prebivalište na području
Općine Nova Bukovica.
II.
Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ostvaruju redovni učenici srednjih škola
koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- koji imaju prebivalište na području općine Nova Bukovica
- koji koriste autobusni i željeznički prijevoz
- za koje nisu osigurana sredstva za prijevoz u Proračunu Republike Hrvatske
III.
Općina Nova Bukovica sufinancirati će dio vrijednosti mjesečne karte učenicima koji
zadovoljavaju uvjete iz točke II. ove Odluke, kako slijedi
Za autobusni prijevoz:
- Udio sufinanciranja Općine Nova Bukovica
10% iznosa
Za prijevoz HŽ
- Udio Općine Nova Bukovica

50% iznosa

Naknada za prijevoz sufinancirati će se za vrijeme trajanja nastave za školsku godinu
2012/2013.
IV.
Kako bi učenik ostvario pravo iz točke I. ove Odluke obavezan je priložiti slijedeću
dokumentaciji:
- potvrdu škole o dokazivanju redovitog pohađanja škole.
- Dokaz o mjestu prebivanja (Potvrda PP, domovnica)
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V.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-07/12-01/10
URBROJ:2189/09-02-12-1
Nova Bukovica, 10. kolovoza 2012.

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

91.
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
ZAKLJUČAK
I.
Pokreće se otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja
Ugovora o izvođenju radova-Izgradnji mjesnog doma u naselju Brezik –završetak objekta.
Naručitelj: Općina Nova Bukovica, MB: 02580624, OIB:72006805985
Odgovorna osoba naručitelja: Tomislav Žagar, Načelnik
Evidencijski broj nabave: M-1/12
Predmet nabave: Izgradnja mjesnog doma u naselju Brezik-završetak objekta
Procijenjena vrijednost: 264.395,70 kuna
Odabrani postupak javne nabave i zakonska osnova za provođenje postupaka javne
nabave: Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja Ugovora o izvođenju radovaIzgradnji mjesnog doma u naselju Brezik –završetak objekta, 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. Franjo Kraljik
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.
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II.
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
III.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 402-01/12-01/08
URBROJ: 2189/09-02-12-6
Nova Bukovica, 20. kolovoza 2012.

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

92.
Sukladno planu nabave za 2012. godinu (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj
11/11), i članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) i članku
44. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik» Općine Nova Bukovica 9/09 i 1/11),
Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o izvođenju radova na uređenju mostova, poljskih putova i kanala u
Bukovačkom Antunovcu
Članak 1.
Donosi se Odluka o izvođenju radova na uređenju mostova, poljskih putova i kanala u
Bukovačkom Antunovcu. Predmetnim zahvatom omogućilo bi se kvalitetnije i sigurnije
prometovanje poljoprivrednom mehanizacijom na području poljoprivrednih površina naselja
Bukovački Antunovac. Sredstva za izvođenje zemljanih radova predviđena su Proračunom i
Planom nabave za 2012. godinu.
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Članak 2.
Ovom Odlukom, a na temelju ponudbenih troškovnika za predmetne radove, prihvaća
se ponuda tvrtke DIKE D. d.o.o. za proizvodnju i usluge, Orahovica, Franje Gavrančića
11, čija vrijednost iznosi 26.380,00 kuna (32.975,00 kuna sa uključenim PDV-om).
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi, procijenjena vrijednost nabave je
ispod tzv. bagatelne vrijednosti (70.000,00 kuna bez PDV-a) za koju javni naručitelj nije
obvezan provoditi postupak javne nabave, odnosno oglašavanje u elektronskom oglasniku
javne nabave.
Članak 3.
U usmenim kontaktima sa izvođačima radova, za predmetne zahvate ponude su
uručile dvije tvrtke:
1. „DIKE“ d.o.o. iz Orahovice, Kralja Zvonimira 22
- Rad malog bagera………………………………. 22.750,00 kuna
- prijevoz (tura)…………………………………... 1.200,00 kuna
- betonske cijevi fi 300…………………………… 138,00 kuna
- betonske cijevi fi 1000…………………………. 2.292,00 kuna
PDV 25%
6.595,00 kuna
UKUPNO
32.975,00 kuna
2. „FEŠK“ za komunalne djelatnosti i usluge, Feričanci, Vinogradska 30
- Rad malog bagera………………………………. 28.210,00 kuna
- prijevoz (tura)…………………………………... 1.200,00 kuna
- betonske cijevi fi 300…………………………… 204,00 kuna
- betonske cijevi fi 1000………………………… 2.466,00 kuna
PDV 25%
8.160,00 kuna
UKUPNO
40.800,00 kuna
3. Prijevoz i usluge građevinskim strojevima, Orahovica, F. Supila 12
-

Rad malog bagera………………………………. 27.300,00 kuna
prijevoz (tura)………………………………….... 1.600,00 kuna
betonske cijevi fi 300……………………………. 198,00 kuna
betonske cijevi fi 1000………………………….. 2.406,00 kuna
PDV 25%
7.876,00 kuna
UKUPNO
39.380,00 kuna

Ponuda tvrtke DIKE D. d.o.o. za proizvodnju i usluge, Orahovica, Franje
Gavrančića 11 je povoljnija prema kriteriju odabira „najniža cijena“, i kao takova
prihvaćena.
Članak 4.
Odgovorna osoba javnog naručitelja za predmetnu nabavu je Općinski načelnik
Općine Nova Bukovica, Tomislav Žagar.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u «Službenom
glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 361-01/12-01/04
URBROJ:2189/09-02-12-4
Nova Bukovica, 23. kolovoza 2012.

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

93.
Sukladno planu nabave za 2012. godinu (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj
11/11), i članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) i članku
44. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik» Općine Nova Bukovica 9/09 i 1/11),
Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi

ODLUKU
o izvođenju radova na uređenju poljskih putova
u naseljima Miljevci i Bjelkovac
Članak 1.
Donosi se Odluka o izvođenju radova na uređenju poljskih putova u naseljima
Miljevci, Bjelkovac i na poljoprivrednom zemljištu između naselja Borik i Miljevaca
(Hercegovača-k.o. Miljevci). Predmetnim zahvatom omogućilo bi se kvalitetnije i sigurnije
prometovanje poljoprivrednom mehanizacijom na području poljoprivrednih površina
navedenih naselja. Sredstva za izvođenje zemljanih radova predviđena su Proračunom i
Planom nabave za 2012. godinu.
Članak 2.
Ovom Odlukom, a na temelju ponudbenih troškovnika za predmetne radove, prihvaća
se ponuda tvrtke DIKE D. d.o.o. za proizvodnju i usluge, Orahovica, Franje Gavrančića
11, čija vrijednost iznosi 24.400,00 kuna (30.500,00 kuna sa uključenim PDV-om).
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi, procijenjena vrijednost nabave je
ispod tzv. bagatelne vrijednosti (70.000,00 kuna bez PDV-a) za koju javni naručitelj nije
obvezan provoditi postupak javne nabave, odnosno oglašavanje u elektronskom oglasniku
javne nabave.
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Članak 3.
U usmenim kontaktima sa izvođačima radova, za predmetne zahvate ponude su
uručile tri tvrtke:
1. „DIKE“ d.o.o. iz Orahovice, Kralja Zvonimira 22
- Rad malog bagera - Miljevci……………………... 2.250,00 kuna
- Rad malog bagera-Hercegovača………………….. 1.500,00 kuna
- rad malog bagera-Bjelkovac……………………....
750,00 kuna
- Prijevoz kamenog materijala-Miljevci…………..... 10.800,00 kuna
- Prijevoz kamenog materijala Hercegovača….......... 5.400,00 kuna
- Prijevoz kamenog materijala…………………….... 2.700,00 kuna
PDV 25%
6.100,00 kuna
UKUPNO
30.500,00 kuna
2. „FEŠK“ za komunalne djelatnosti i usluge, Feričanci, Vinogradska 30
- Rad malog bagera - Miljevci……………………..... 2.722,50 kuna
- Rad malog bagera-Hercegovača…………………... 1.815,00 kuna
- rad malog bagera-Bjelkovac……………………..... 2.117,50 kuna
- Prijevoz kamenog materijala-Miljevci…………....... 13.068,00 kuna
- Prijevoz kamenog materijala Hercegovača…............ 6.534,00 kuna
- Prijevoz kamenog materijala……………………...... 3.267,00 kuna
PDV 25%
7.381,01 kuna
UKUPNO
36.906,01 kuna
3. Prijevoz i usluge građevinskim strojevima, Orahovica, F. Supila 12
- Rad malog bagera - Miljevci……………………...... 2.587,50 kuna
- Rad malog bagera-Hercegovača…………………..... 1.725,00 kuna
- rad malog bagera-Bjelkovac……………………....... 2.012,50 kuna
- Prijevoz kamenog materijala-Miljevci…………........12.420,00kuna
- Prijevoz kamenog materijala Hercegovača…............. 6.210,00 kuna
- Prijevoz kamenog materijala……………………....... 3.105,00 kuna
PDV 25%
7.105,01 kuna
UKUPNO
35.075,01 kuna
Ponuda tvrtke DIKE D. d.o.o. za proizvodnju i usluge, Orahovica, Franje
Gavrančića 11, je povoljnija prema kriteriju odabira „najniža cijena“, i kao takova
prihvaćena.
Članak 4.
Odgovorna osoba javnog naručitelja za predmetnu nabavu je Općinski načelnik
Općine Nova Bukovica, Tomislav Žagar.

Broj 8

Službeni glasnik

Stranica 157

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u «Službenom
glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 361-01/12-01/05
URBROJ:2189/09-02-12-4
Nova Bukovica, 25. kolovoza 2012.

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

94.
Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 i 150/11),
članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 9/09
i 1/11), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o odobrenju sredstava Udruzi roditelja poginulih branitelja
Domovinskog rata Slatina-Orahovica
I.
Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Slatina-Orahovica odobravaju
se sredstva iz Općinskog proračuna u iznosu od 2.625,00 kuna, za pomoć u obilasku mjesta
Sirač, Pakrac i Husonje, mjesta pogibije hrvatskih branitelja.
II.
Sredstva su odobrena na osnovu zaprimljenog zahtjeva Udruge roditelja poginulih
branitelja Domovinskog rata Slatina-Orahovica.
III.
Ova Odluka stup na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-03/12-01/18
URBROJ:2189/09-02-12-2
Nova Bukovica, 28. kolovoza 2012.
NAČELNIK
Tomislav Žagar dipl. ing. v.r.
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95.
Na temelju članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica («Službeni glasnik» Općine
Nova Bukovica 9/09 i 1/11), Općinski načelnik Općine Nova Bukovica 30. kolovoza 2012.
godine donosi slijedeću
O D L U K U
o sufinanciranju troškova prijevoza učenika
srednjih škola u školskoj godini 2012/2013., koji imaju prebivalište na području
Općine Nova Bukovica
I.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sufinanciranja troškova prijevoza učenika
putnika srednjih škola u školskoj godini 2012/2013. koji imaju prebivalište na području
Općine Nova Bukovica.
II.
Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ostvaruju redovni učenici srednjih škola
koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- koji imaju prebivalište na području općine Nova Bukovica
- koji koriste autobusni i željeznički prijevoz
- za koje nisu osigurana sredstva za prijevoz u Proračunu Republike Hrvatske
III.
Općina Nova Bukovica sufinancirati će dio vrijednosti mjesečne karte učenicima koji
zadovoljavaju uvjete iz točke II. ove Odluke, kako slijedi
Za autobusni prijevoz:
10% iznosa
- Udio sufinanciranja Općine Nova Bukovica
Za prijevoz HŽ
- Udio Općine Nova Bukovica
25% iznosa
Naknada za prijevoz sufinancirati će se za vrijeme trajanja nastave za školsku godinu
2012/2013.
IV.
Kako bi učenik ostvario pravo iz točke I. ove Odluke obavezan je priložiti slijedeću
dokumentaciji:
- potvrdu škole o dokazivanju redovitog pohađanja škole.
- Dokaz o mjestu prebivanja (Potvrda PP, domovnica)
V.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o financiranju troškova
prijevoza učenika srednjih škola u školskoj godini 2012/2013., koji imaju prebivalište na
području Općine Nova Bukovica, od 10. kolovoza 2012. godine, KLASA. 402-07/12-01/10,
URBROJ:2189/09-02-12-1
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VI.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-07/12-01/10
URBROJ:2189/09-02-12-3
Nova Bukovica, 30. kolovoza 2012.

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

96.
Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine
broj 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 153/09 i 49/11), članka 4. 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 5/12) 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 objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje pogrebnih
usluga na području Općine Nova Bukovica
Članak 1.
Donosi se Odluka o objavi obavijesti o davanju koncesije za obavljanje pogrebnih
usluga za sva naselja na području Općine Nova Bukovica.
Članak 2.
Postupak davanja koncesije za obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke provest će
Stručno povjerenstvo za provedbu postupka dodjele koncesije za obavljanje pogrebnih usluga
koju će imenovati Općinski načelnik.
Članak 3.
Rok obavljanja koncesije je 5 godina uz početni iznos godišnje naknade od 5.000,00
kuna a podmirivati će se jednokratno za tekuću godinu.
Članak 4.
Osobni, stručni, tehnički i financijski uvjeti koje moraju ispunjavati ponuditelji te
isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje biti će naznačeno u Obavijesti o namjeri
davanja koncesije.
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Sukladno članku 11. stavku 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 82/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članku 16. Zakona o koncesijama (NN broj 125/08)
Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje pogrebnih usluga biti će objavljena u
„Narodnim novinama“.
Članak 5.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude se određuje prema redoslijedu:
-

najniža cijena usluga
tehnička i kadrovska sposobnost za ostvarivanje koncesije
poslovni ugled ponuditelja
najviša ponuđena naknada za koncesiju
Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 311-02/12-01/01
URBROJ: 2189/09-02-12-1
Nova Bukovica, 03. rujna 2012. godine

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

97.
Na temelju članka 12. Zakona o koncesijama (Narodne novine, broj 125/08), članka
4. stavka 2. i stavka 3. 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 5/12) 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 imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka dodjele
koncesije za obavljanje pogrebnih usluga
Članak 1.
Sukladno članku 12. Zakona o koncesijama, a prije početka postupka davanja
koncesije Općinski načelnik imenuje Stručno povjerenstvo za provedbu postupka dodjele
koncesije za obavljanje pogrebnih poslova u slijedećem sastavu:
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1. Tomo Jambrešić, predsjednik
2. Blanka Jozing, član
3. Igor Deak, član
Članak 2.
Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke provodi postupak dodjele koncesije od objave
Obavijesti o namjeri davanja koncesije do prikupljanja ponuda i odabira najpovoljnije ponude
koju će zaključkom biti predložena predstavničkom tijelu-Općinskom vijeću Općine Nova
Bukovica na usvajanje.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 311-02/12-01/01
URBROJ: 2189/09-02-12-2
Nova Bukovica, 03. rujna 2012. godine

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

98.
Na temelju članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica («Službeni glasnik» Općine
Nova Bukovica 9/09 i 1/11), Općinski načelnik Općine Nova Bukovica 10. rujna 2012.
godine donosi slijedeću
O D L U K U
o sufinanciranju troškova prijevoza učenika
srednjih škola u školskoj godini 2012/2013., koji imaju prebivalište na području
Općine Nova Bukovica
I.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sufinanciranja troškova prijevoza učenika
putnika srednjih škola u školskoj godini 2012/2013. koji imaju prebivalište na području
Općine Nova Bukovica.
II.
Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ostvaruju redovni učenici srednjih škola
koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
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koji imaju prebivalište na području općine Nova Bukovica
koji koriste autobusni i željeznički prijevoz
za koje nisu osigurana sredstva za prijevoz u Proračunu Republike Hrvatske
III.

Općina Nova Bukovica sufinancirati će dio vrijednosti mjesečne karte učenicima koji
zadovoljavaju uvjete iz točke II. ove Odluke, kako slijedi
Za autobusni prijevoz:
- Udio sufinanciranja Općine Nova Bukovica
10% iznosa
Za prijevoz HŽ
- Udio Općine Nova Bukovica
15% iznosa
Naknada za prijevoz sufinancirati će se za vrijeme trajanja nastave za školsku godinu
2012/2013.
IV.
Kako bi učenik ostvario pravo iz točke I. ove Odluke obavezan je priložiti slijedeću
dokumentaciji:
- potvrdu škole o dokazivanju redovitog pohađanja škole.
- Dokaz o mjestu prebivanja (Potvrda PP, domovnica)
V.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o financiranju troškova
prijevoza učenika srednjih škola u školskoj godini 2012/2013., koji imaju prebivalište na
području Općine Nova Bukovica, od 30. kolovoza 2012. godine, KLASA. 402-07/12-01/10,
URBROJ:2189/09-02-12-3
VI.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-07/12-01/10
URBROJ:2189/09-02-12-5
Nova Bukovica, 10. rujna 2012.

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

99.
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),
članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 9/09
i 1/11), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi

Broj 8

Službeni glasnik

Stranica 163

ODLUKU
o sufinanciranje troškova organiziranja manifestacije
„Miljevački dani kukuruza“
I.
Matici slovačkoj Miljevci, odobravaju se sredstva u iznosu 2.000,00 kuna za pokriće
dijela troškova organiziranja pete manifestacije „Miljevački dani kukuruza“, koja će se
održati 22. rujna 2012. godine.
II.
Obrazloženje
Predsjednik Udruge, Matice slovačke iz Miljevaca, podnio je 27.08.2012. godine
pismenu zamolbu za mogućnost sufinanciranja dijela troškova organiziranja pete
manifestacije „Miljevački dani kukuruza“, koja će se održati 22. 09. 2012. godine.
Generalni pokrovitelj manifestacije je Savjet za nacionalne manjine Republike
Hrvatske.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-03/12-01/19
URBROJ:2189/09-02-12-2
Nova Bukovica, 11. rujna 2012.

NAČELNIK
Tomislav Žagar dipl. ing. v.r.

100.
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
ODLUKU
o sufinanciranju troškova izrade projekata za izgradnju
sekundarne vodovodne mreže u naselju Dobrović
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I.
Odobravaju se sredstva za sufinanciranje projekata za izgradnju sekundarne
vodovodne mreže za naselje Dobrović u iznosu od 19.600,00 kuna.
Kao osnivač i suvlasnik Komrada d.o.o., Općina Nova Bukovica će za iznos iz stavka
I. ove točke povećati svoj iznos u temeljnom kapitalu, odnosno povećati svoj udjel u
vlasništvu tvrtke Komrad k.o.o. iz Slatine.
II.
Sredstva iz točke I. biti će namijenjena za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog
projekta za izgradnju sekundarne vodovodne mreže naselja Dobrović, dužine 703,7 metara
DN 110 PE-HD + 703,7 m DN 63 PE HD sa spojem na cjevovod Dobrović-Bjelkovac.
III.
Ugovor o sufinanciranju projekata za izgradnju sekundarne vodovodne mreže naselja
Dobrović, sa tvrtkom Komrad d.o.o. iz Slatine, Braće Radića 2, sklopiti će Načelnik Općine
Nova Bukovica.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-07/12-01/11
URBROJ:2189/09-02-12-1
Nova Bukovica, 21. rujna 2012.

NAČELNIK
Tomislav Žagar dipl. ing. v.r.

101.
Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11), Zaključka
o pokretanju otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja
ugovora o izvođenju radova na Izgradnji mjesnog doma u Breziku-dovršetak objekta i članka
44. k Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 9/09 i
1/11), Općinski načelnik Općine Nova Bukovica 25. rujna 2012. godine, donosi
O D L U K U
o odabiru najpovoljnije ponude po objavljenom otvorenom postupku javne nabave u
predmetu Izgradnje mjesnog doma u Breziku-dovršetak objekta
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Članak 1.
U provedenom otvorenom postupku javne nabave u predmetu Izgradnje mjesnog
doma u Breziku-dovršetak objekta, a sukladno Zaključku Ovlaštenih predstavnika javnog
naručitelja u otvorenom postupku javne nabave, Općinski načelnik donosi Odluku o
prihvaćanju ponude Građevinskog obrta «HORVAT» iz Noskovačke Dubrave 60, Čađavica.
Članak 2.
Kriterij odabira ponude je najniža cijena ponuditelja (članak 82. stavak 1. Zakona o
javnoj nabavi) i iznosi 208.513,23 kune bez PDV-a .
Procijenjena vrijednost radova iznosila je 264.395,70 kuna bez PDV-a i objavljena u pozivu
na nadmetanje i u natječajnoj dokumentaciji.
Članak. 3.
Postupak javne nabave broj M-1/2012, objavljen u elektroničkom oglasniku javne
nabave 05. rujna 2012. godine pod brojem objave 2012/5002-0056495.
Zaključak o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu Izgradnje mjesnog doma
u Breziku-dovršetak objekta, (KLASA: 402-01/12-01/08, URBROJ: 2189/02-01-12-6), donio
je Općinski načelnik, 20. kolovoza 2012. godine.
Članak 4.
Obrazloženje
U postupku javne nabave ponude su dostavili slijedeći izvođači radova, a predstavnici
javnog naručitelja ustanovili slijedeće:
Postupak predmetnog, otvorenog postupka javne nabave malih vrijednosti proveden je na
temelju članka 23. i 24. , Zakona o javnoj nabavi (NN RH broj 90/11), zaključka o
pokretanju otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja Ugovora
o izvođenju radova na Izgradnji mjesnog doma u Breziku-dovršetak objekta i točke 44.
Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 9/09 i 1/11). Poziv
za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave objavljen je u Narodnim novinama, online objava, 05.09.2012. godine a procijenjena vrijednost nabave iznosi 264.395,70 bez PDVa. Kriterij odabira je najniža cijena ponude. Krajnji rok dostava ponuda bio je 24. rujna 2012.
godine do 15,00 sati.
Sedam ponuditelja dostavilo je svoje ponude.
1. „DOM“ d.o.o. darda, Vatroslava Lisinskog 7
Ponuda sadržava sve elemente navedene u dokumentaciji za nadmetanje, pravni subjekt
je dokumentirao pravnu i poslovnu sposobnost, nekažnjavanost, financijsku sposobnost,
tehničku i stručnu sposobnost sve u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN broj
90/11) a ponuđena cijena je za izvođenje građevinskih radova ispod procijenjene i
objavljene.
Ponuditelj je ponudio cijenu od 232.026,93 kuna bez PDV-a.
Sukladno članku 67. i 68. Zakona, ne postoji razlog isključenja iz postupka javne nabave.
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2. BAT d.o.o. Slatina, Industrijska 1
Ponuda je sadržavala svu zatraženu dokumentaciju iz popisanih uvjeta za nadmetanje,
odnosno pravni subjekt je dokumentirao pravnu i poslovnu sposobnost, nekažnjavanost,
financijsku sposobnost, tehničku i stručnu sposobnost, sve u skladu s odredbama Zakona o
javnoj nabavi (NN broj 90/11) a ponuđena cijena za izvođenje građevinskih radova je
ispod planirane i objavljene u pozivu na nadmetanje i iznosi 232.375,45 kuna bez PDV-a.
Sukladno članku 67. i 68. zakona, ne postoji razlog isključenja iz postupka javne nabave.
3. “GRAĐEVINARSTVO” vl. Mijo Stipić, Sveti Ivan Zelina, sajmište 15
Ponuda sadržava sve elemente navedene u dokumentaciji za nadmetanje, pravni subjekt
je dokumentirao pravnu i poslovnu sposobnost, nekažnjavanost, financijsku sposobnost,
tehničku i stručnu sposobnost sve u skladu odredbi Zakona o javnoj nabavi (NN broj
90/11) a ponuđena cijena je za izvođenje građevinskih radova ispod procijenjene i
objavljene.
Ponuditelj je ponudio cijenu od 227.209,14 kuna bez PDV-a.
Sukladno članku 67. i 68. Zakona, ne postoji razlog isključenja iz postupka javne nabave.
4. GRAĐEVNI OBRT “BILIĆ”, Slatina, Kreminac 61
Ponuda nije sadržavala sve elemente, sukladne dokumentaciji za nadmetanje.
U dokazivanju pravne i poslovne sposobnosti, vezano uz točku 14.1.2. ponuditelj nije
priložio Suglasnost nadležnog ministarstva za obavljanje djelatnosti građenja iz ovog
predmeta nabave sukladno, Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za
započinjanje i obavljanje djelatnosti građenja (NN broj 89/06, 139/06 I 43/09), a
izjednačeno Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uređenju i građenju (NN broj 152/08 I 49/11).
Ponuđena cijena je za izvođenje građevinskih radova ispod procijenjene i objavljene.
Ponuditelj je ponudio cijenu od 226.914,50 kuna bez PDV-a.
Nekompletiranjem ponude traženom suglasnosti nadležnog Ministarstva a sukladno
članku 67. Zakona, utvrđen je razlog isključenja iz postupka javne nabave.
5. GRAĐENJE MARKOVIĆ d.o.o., Grabić 41
U priloženoj dokumentaciji nisu zadovoljeni svi uvjeti navedeni u dokumentaciji za
nadmetanje:
- U dokazivanje financijske sposobnosti, točka 14.3.1. Natječajne dokumentacije, u
Potvrdi koju je izdalo Ministarstvo financija-Porezna uprava, Ispostava Slatina,
evidentirane su nepodmirene obveze u iznosu od 45.798,76 kuna.
Sukladno članku 67. stavku 1. točki 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11), utvrđen je
obvezan razlog isključivanja ponuditelja iz postupka javne nabave.
- Sukladno članku 11. stavku 2. Uredbe o načinu izrade i postupanja s dokumentacijom za
nadmetanje i ponudama (NN broj 10/12) i točki 15.1. Dokumentacije za nadmetanje, nije
uvezana u cjelinu jamstvenikom i pečatom na poleđini na takav način da se onemogući
naknadno vađenje ili umetanje listova i dijelova ponude.
Ne poštujući članak 11. stavak 2. Uredbe o načinu izrade i postupanja s dokumentacijom
za nadmetanje i ponudama (NN broj 10/12) i točki 15.1. Dokumentacije za nadmetanje
utvrđene su okolnosti za isključivanje ponuditelja iz postupka javne nabave.
Nadalje, ponuđena cijena za izvođenje predmetnih građevinskih radova zadovoljava
kriterij odabira i niža je od procijenjene i objavljene, iznosi 260.329,90 kuna bez PDV-a.
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6.

GRAĐEVINSKI OBRT, “HORVAT”, izgradnja svih objekata u niskogradnji i
Visokogradnji, vl. Tomislav Horvat, Noskovačka Dubrava 60
Ponuda je sadržavala svu zatraženu dokumentaciju iz popisanih uvjeta za nadmetanje,
odnosno pravni subjekt je dokumentirao pravnu i poslovnu sposobnost, nekažnjavanost,
financijsku sposobnost, tehničku i stručnu sposobnost, sve u skladu odredbama Zakona o
javnoj nabavi (NN broj 90/11) a ponuđena cijena za izvođenje građevinskih radova je
ispod planirane i objavljene u pozivu na nadmetanje i iznosi 208.513,23 kuna bez PDV-a.
Sukladno članku 67. i 68. Zakona, ne postoji razlog isključenja iz postupka javne nabave.
6. “DOMOGRADNJA” d.o.o.za građevinarstvo, trgovinu i usluge, Virovitica,
sajmište 4
Ponuda je sadržavala svu zatraženu dokumentaciju iz popisanih uvjeta za nadmetanje,
odnosno pravni subjekt je dokumentirao pravnu i poslovnu sposobnost, nekažnjavanost,
financijsku sposobnost, tehničku i stručnu sposobnost, sve u skladu odredbama Zakona o
javnoj nabavi (NN broj 90/11) a ponuđena cijena za izvođenje građevinskih radova je
ispod planirane i objavljene u pozivu na nadmetanje i iznosi 249.563,53 kuna bez PDV-a.
Sukladno članku 67. i 68. zakona, ne postoji razlog isključenja iz postupka javne nabave.
Nakon otvaranja pristiglih voditelj ovlaštenih predstavnika glavnog naručitelja Tomo
Jambrešić utvrđuje da su ponude stigle u zakonskom roku, te konstatira da dvije ponude ne
zadovoljavaju uvjete propisane dokumentaciji za nadmetanje i isključuju se iz daljnjeg
postupka javne nabave, a to su:
1. GRAĐEVNI OBRT “BILIĆ”, Slatina, Kreminac 61
Ponuda nije sadržavala sve elemente sukladne dokumentaciji za nadmetanje.
U dokazivanju pravne i poslovne sposobnosti, vezano uz točku 14.1.2. ponuditelj nije
priložio Suglasnost nadležnog ministarstva za obavljanje djelatnosti građenja iz ovog
predmeta nabave sukladno pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za
započinjanje i obavljanje djelatnosti građenja (NN broj 89/06, 139/06 I 43/09), a
izjednačeno Zakonom o arhitektonskim inženjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uređenju i građenju (NN broj 152/08 I 49/11).
Nekompletiranjem ponude sa traženom suglasnosti nadležnog Ministarstva a sukladno
članku 67. Zakona, utvrđen je razlog isključenja iz postupka javne nabave.
2. GRAĐENJE MARKOVIĆ d.o.o., Grabić 41
U priloženoj dokumentaciji nisu zadovoljeni svi uvjeti navedeni u dokumentaciji za
nadmetanje:
- U dokazivanje financijske sposobnosti, točka 14.3.1. Natječajne dokumentacije, u
Potvrdi koju je izdalo Ministarstvo financija-Porezna uprava, Ispostava Slatina,
evidentirane su nepodmirene obveze u iznosu od 45.798,76 kuna.
Sukladno članku 67. stavku 1. točki 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11), utvrđen je
obvezan razlog isključivanja ponuditelja iz postupka javne nabave.
- Sukladno članku 11. stavku 2. Uredbe o načinu izrade i postupanja s dokumentacijom za
nadmetanje i ponudama (NN broj 10/12) i točki 15.1. Dokumentacije za nadmetanje, nije
uvezana u cjelinu jemstvenikom i pečatom na poleđini na takav način da se onemogući
naknadno vađenje ili umetanje listova i dijelova ponude.
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Ne poštujući članak 11. stavak 2. Uredbe o načinu izrade i postupanja s dokumentacijom
za nadmetanje i ponudama (NN broj 10/12) te točku 15.1. Dokumentacije za nadmetanje,
utvrđene su okolnosti za isključivanje ponuditelja iz postupka javne nabave.
Ponude od slijedećih pet ponuditelja zadovoljavaju uvjete nadmetanja, prihvatljive su ,
a ponuđene cijene za izvođenje građevinskih radova su ispod procijenjene vrijednosti radova:
1. „DOM“ d.o.o. darda, Vatroslava Lisinskog 7
2. “GRAĐEVINARSTVO” vl. Mijo Stipić, Sveti Ivan Zelina, sajmište 15
3. BAT d.o.o. Slatina, Industrijska 1
4. GRAĐEVINSKI OBRT, “HORVAT”, izgradnja svih objekata u niskogradnji i
Visokogradnji, vl. Tomislav Horvat, Noskovačka Dubrava 60
5. “DOMOGRADNJA” d.o.o.za građevinarstvo, trgovinu i usluge, Virovitica,
sajmište 4
Osim utvrđivanja kompletnosti pristiglih ponuda sukladno propisanoj dokumentaciji za
nadmetanje, odlučujući element je kriterij odabira-najniža cijena.
Planirana sredstva za izvođenje objavljenih radova na Izgradnju mjesnog doma u
Breziku-dovršetak objekta, iznose 264.395,70 bez PDV-a . Cijena je limit ponude.
Svih pet sudionika u postupku javne nabave ponudili su cijene izvođenja predmetnih
radova koje su ispod procijenjene i limitirane vrijednosti nabave:
1. „DOM“ d.o.o. darda, Vatroslava Lisinskog 7 …………… 232.026,93 kuna bez PDV-a
2. „GRAĐEVINARSTVO” vl. Mijo Stipić,
Sveti Ivan Zelina, sajmište 15 ……………………………..227.209,14 kuna bez PDV-a
3. BAT d.o.o. Slatina, Industrijska 1 ………………………..232.375,45 kuna bez PDV-a
4. GRAĐEVINSKI OBRT, “HORVAT”,
izgradnja svih objekata u niskogradnji i visokogradnji,
vl. Tomislav Horvat, Noskovačka Dubrava 60 …………..208.513,23 kuna bez PDV-a
5. “DOMOGRADNJA” d.o.o.za građevinarstvo,
trgovinu i usluge, Virovitica, Sajmište 4 .............................249.563,53 kuna bez PDV-a
Temeljem kriterija za odabir ponude-najniža cijena (članak 82. stavak 1. Zak. o javnoj
nabavi), ponuda GRAĐEVINSKOG OBRTA, “HORVAT”, izgradnja svih objekata u
niskogradnji i visokogradnji, vlasnika Tomislava Horvat iz Noskovačke Dubrave 60, je ispod
procijenjene vrijednosti nabave i najniža od ponuđenih cijena. Ponuda zadovoljava kriterij
odabira. Sukladno izrečenom predloženo je Općinskom načelniku da postupi po zaključku
ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja i poslove izvođenja predmetnih građevinskih
radova povjeri ponuditelju, GRAĐEVINSKI OBRT, “HORVAT”, Noskovačka Dubrava 6.
Članak 5.
Radi zaštite svojih prava, ponuditelj može sukladno 145 i članku 146. Zakona o javnoj
nabavi (NN br. 90/11) izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave,
Koturaška 43/IV, 10000 Zagreb u roku 5 dana od dana primitka odluke, u odnosu na postupak
pregleda, ocjene i odabira ponuda. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, jedan
primjerak žalbe žalitelj je dužan dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
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Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-07/12-01/08
URBROJ:2189/09-02-12-10
Nova Bukovica, 25. rujna 2012.

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

102.
Na temelju članka 19. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
(„Službeni glasnik“ Općine Nova bukovica broj 10/11) i članka 4. Statuta Općine Nova
Bukovica („Službeni glasnik“ Općine Nova Bukovica broj 9/09 i 1/11), Načelnik Općine
Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o obročnoj otplati naknade za priključenje na komunalne vodne građevine
Članak 1.
Anti Perić iz Miljevaca, Kralja Tomislava 7 , odobrava se obročno plaćanje naknade
za priključenje na komunalne vodne građevine, na temelju usmenog zahtjeva, za stambeni
objekt u Miljevcima, Kralja Tomislava 7, na ukupni iznos naknade za priključenje od
1.949,00 kuna.
Članak 2.
Pravo na obročno plaćanje uključuje dužnost podmirenja ukupnog iznosa naknade za
priključenje iz točke 1. ove Odluke, u 24 (dvadesetčetiri) jednaka, mjesečna, uzastopna
obroka, u visini od 81,21 kn i uz uvjet izdavanja zadužnice u korist Općine Nova Bukovica,
ovjerene od javnog bilježnika, kao instrumenata osiguranja obročnog plaćanja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom
glasniku“ Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:363-01/12-01/21
URBROJ:2189/09-02-12-1
Nova Bukovica, 01. listopad 2012.

NAČELNIK
Tomislav Žagar dipl. ing. v.r.
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103.
Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine“ br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 90/10) i
članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica ("Službeni glasnik“ Općine Nova Bukovica broj
9/09 i 1/11), i zaključka o davanju općinskih prostora na privremeno ili povremeno korištenje
Službeni glasnik“ Općine Nova Bukovica broj 6/10), Općinski načelnik dana 11. listopada
2012. godine, donosi
ODLUKA
o davanju prostora na korištenje
Članak 1.
Ovom odlukom prostor u zgradi Općine Nova Bukovica daje se na korištenje Udruzi
informatičara i tehničara Nova Bukovica u svrhu edukacije rada na računalu zainteresiranog
stanovništva Općine Nova Bukovica. Prostorija koja se dodjeljuje na korištenje iznosi cca. 23
m2 .
Članak 2.
Sukladno članku 5 zaključka o davanju općinskih prostora na privremeno ili
povremeno korištenje Službeni glasnik“ Općine Nova Bukovica broj 6/10) Udruga
informatičara i tehničara Nova Bukovica oslobađa se plaćanja naknade za korištenje prostora.
Članak 3.
Sredstva za održavanje prostorije, troškove energije – plina i grijanja pokriva Općine
Nova Bukovica, sukladno članku 5. zaključka o davanju općinskih prostora na privremeno ili
povremeno korištenje Službeni glasnik“ Općine Nova Bukovica broj 6/10),
Članak 4.
Udruga Informatičara i tehničara Nova Bukovica obvezuje se prostor dan na korištenje
dovesti u svrsishodno stanje.
Članak 5.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se u Službenom glasniku Općine
Nova Bukovica.
KLASA:372-01/12-01/01
URBROJ:2189/09-02-12-1
Nova Bukovica, 11. listopada 2012.

ZAMJENICA OPĆINSKOG
NAČELNIKA
Slavica Čižmar 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.
___________________________________________________________________________

