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11.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine
Nova Bukovica, broj 1/13 i 2/13), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 14. sjednici
održanoj 09. veljače 2015. godine, donijelo je
P R O G R A M R A D A
Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica za 2015. godinu

I
Ovim Programom rada utvrđuju se osnovni zadaci i poslovi koje će Općinsko vijeće
obavljati u 2015. godini, a temeljem Ustava, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, Zakona o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, drugih zakona i podzakonskih propisa te Statuta Općine
Nova Bukovica.
Program je koncipiran temeljem određenih tematskih cjelina iz područja gospodarstva,
društvenih i drugih djelatnosti i to:
- opće problematike,
- gospodarstva i financija,
- prostornog uređenja i zaštite okoliša, te problematike iz područja komunalnog uređenja i
imovinsko - pravnih poslova,
- društvenih djelatnosti (kultura, šport, zdravstvo, školstvo, socijalna skrb i dr.),
- ostala problematika.
Sjednice Općinskog vijeća sa određenom problematikom i tematikom planiraju se po
pojedinim tromjesečjima sa okvirnim terminskim planom.
Konkretne datume sazivanja pojedinih sjednica odredit će predsjednik Općinskog
vijeća, ovisno o pripremljenosti pojedinih materijala odnosno prijedloga odluka i drugih akata
u skladu sa prethodno provedenom procedurom.

II
OPĆA PROBLEMATIKA
1. Informacija o izvršenju Programa rada Općinskog vijeće Općine Nova Bukovica u
razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
ROK: I tromjesečje
2. Program rada Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
ROK: IV tromjesečje
3. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Nova Bukovica u 2015. godini
NOSITELJ IZRADE: Općinski načelnik u suradnji sa Jedinstvenim upravnim odjelom
ROK: dva puta godišnje, polugodišnja izvješća u 2015. godini
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4. Rješenja po imenovanjima radnih tijela Općinskog vijeća koja još nisu imenovana,
po potrebi izmjenama i dopunama donesenih rješenja o imenovanjima ili delegiranjima
predstavnika Općine u određene institucije
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik, Komisija za izbor i imenovanja
ROK: Po ukazanoj potrebi
5. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Nova Bukovica povodom obilježavanja
Dana Općine – blagdana Uznesenja blažene Djevice Marije – Velika Gospa 15. kolovoza
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Odbor za dodjelu Javnih priznanja
ROK: II tromjesečje
6. Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Nova Bukovica u
2015. godini
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK: IV tromjesečje
7. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Nova Bukovica u 2016. godini
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK: IV tromjesečje
8. Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini na području Općine Nova
Bukovica
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK: I tromjesečje
9. Donošenje odluka i drugih akata, te razmatranje drugih pitanja iz opće nadležnosti
koja se nisu mogla unaprijed predvidjeti, a tijekom godine se ukaže potreba za njihovim
rješavanjem

III
GOSPODARSTVO I FINANCIJE
1. Odluka o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Nova Bukovica za
2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK: II tromjesečje

Broj 2

Službeni glasnik

Stranica 21

2. Projekcija Proračuna Općine Nova Bukovica za razdoblje 2016. – 2018. godina
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK: IV tromjesečje
3. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nova Bukovica za 2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK: Po ukazanoj potrebi
4. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Nova Bukovica za razdoblje od
01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK: III tromjesečje
5. Donošenje Proračuna Općine Nova Bukovica za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK: IV tromjesečje
6. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nova Bukovica za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK: IV tromjesečje
7. Donošenje odluka i drugih akata, te razmatranje drugih pitanja iz područja
gospodarstva i financija koja se nisu mogla unaprijed predvidjeti, a tijekom godine se
ukaže potreba za njihovim rješavanjem.

IV
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA, TE PROBLEMATIKA IZ
PODRUČJA KOMUNALNOG UREĐENJA I IMOVINSKO-PRAVNIH
POSLOVA
1. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Nova Bukovica za 2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK: I tromjesečje
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2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Nova Bukovica za 2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK: I tromjesečje
3. Izvješće o izvršavanju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK: I tromjesečje
4. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK: I tromjesečje
5. Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i davanja na korištenje
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2014. godini
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK: I tromjesečje
6. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nova Bukovica
za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK: IV tromjesečje
7. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Nova Bukovica za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK: IV tromjesečje
8. Pregled realizacije naplate komunalne naknade
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
OČITOVANJE: Općinski načelnik
ROK: U pravilu tromjesečno
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9. Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK: IV tromjesečje
10. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK: IV tromjesečje
11. Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i davanja na korištenje
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2015. godini
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK: IV tromjesečje
12. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za prikupljanje,
odvoz i trajnog skladištenja komunalnog otpada iz svih naselja Općine Nova Bukovica
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK: I tromjesečje
13. Plan održavanja zimske službe za čišćenje snijega nerazvrstanih cesta na području
Općine Nova Bukovica u sezoni 2015/2016. godine
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK: III tromjesečje
14. Donošenje odluka i drugih akata, kao i razmatranje drugih pitanja iz područja
komunalnih, stambenih, prostorno-planskih, imovinsko-pravnih pitanja koja se nisu
mogla unaprijed predvidjeti a tijekom godine se ukaže potreba za njihovim
rješavanjem, te usklađivanjem važećih odluka sa novim zakonskim i drugim propisima.

V
DRUŠTVENE DJELATNOSTI
1. Informacija o radu udruga građana koje se sufinanciraju iz Proračuna Općine Nova
Bukovica u 2014. godini
NOSITELJ IZRADE: Udruge građana
OČITOVANJE: Općinski načelnik
ROK: II tromjesečje
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2. Izvješće o radu sportskih udruga sa područja Općine u 2014. godini
NOSITELJ IZRADE: Športske udruge
OČITOVANJE: Općinski načelnik
ROK: II tromjesečje
3. Izvješće o radu DVD „Nova Bukovica-Brezik“ u 2014. godini
NOSITELJ IZRADE: DVD-e Nova Bukovica-Brezik
OČITOVANJE: Općinski načelnik
ROK: II tromjesečje
4. Informacija o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i
zdravstvene zaštite u 2014. godini
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel u suradnji sa Socijalnim vijećem
OČITOVANJE: Općinski načelnik
ROK: II tromjesečje
5. Izvješće Programa javnih potreba u predškolskom obrazovanju za 2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica
OČITOVANJE: Općinski načelnik
ROK: II tromjesečje
6. Program javnih potreba u športu za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
OČITOVANJE: Općinski načelnik i Odbor za društvene djelatnosti
ROK: IV tromjesečje
7. Program javnih potreba u vatrogastvu i ostalim općim društvenim djelatnostima
koje nisu obuhvaćene drugim programima društvenih djelatnosti Općine Nova
Bukovica za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK: IV tromjesečje
8. Program javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite i
zdravstvene zaštite za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
OČITOVANJE: Odbor za društvene djelatnosti
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
ROK: IV tromjesečje
9. Program javnih potreba u predškolskom obrazovanju za 2016. godinu (Rad „Male
škole“)
NOSITELJ IZRADE: OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica
OČITOVANJE: Općinski načelnik
ROK: IV tromjesečje
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10. Program javnih potreba u djelatnostima kulture na području Općine Nova
Bukovica za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
OČITOVANJE: Općinski načelnik i Odbor za društvene djelatnosti
ROK: IV tromjesečje
11. Donošenje odluka i drugih akata, kao i razmatranje drugih pitanja iz područja
društvenih djelatnosti koje se nisu mogle unaprijed predvidjeti, a tokom godine se ukaže
potreba za njihovim rješavanjem, te usklađivanjem važećih odluka sa novim zakonskim
i drugim propisima.

VI
Na temelju ovog Programa rada, Jedinstveni upravni odjel, Općinski načelnik i radna
tijela kao i drugi subjekti navedeni u ovom Programu, dužni su u okvirima predviđenih
rokova izraditi pojedine informacije, izvješća, programe i planove, te prijedloge odluka i
drugih akata i dostaviti ih na daljnju proceduru, odnosno na razmatranje i donošenje
Općinskom vijeću.
Nositelji izrade dužni su teme sadržane u ovom Programu pripremiti sukladno
odredbama Poslovnika o radu Općinskog vijeća, vodeći računa o kvaliteti, točnosti i
sadržajnosti podataka, te ukazivati na suštinska pitanja i problemima u pojedinim područjima
sa prijedlozima za njihovo rješavanje.

VII
Ovaj Program rada objavit će se u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 021-05/15-01/03
URBROJ: 2189/09-01-15-1
Nova Bukovica, 09. veljača 2015.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brzica, dipl.ing.,v.r.

12.
Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 30. Statuta Općine Nova
Bukovica («Službeni glasnik Općine Nova Bukovica» broj 1/13 i 2/13 i 13/15), Općinsko
vijeće Općine Nova Bukovica na 14. sjednici održanoj 09. veljače 2015. godine, donijelo je
O D L U K U O DOPUNI
Odluke o komunalnim djelatnostima koje se
mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Nova Bukovica
Članak 1.
U poglavlju IV. Kriterij za odabir ponude, članak 17. se mijenja i glasi:
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„Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je ekonomski najpovoljnija ponuda a
odnosi se na redoslijed i vrijednost slijedećih parametara:
1.
2.
3.
4.
5.

Najniža cijena usluga …………………………. 75 bodova
Tehnička sposobnost ………………………….. 10 bodova
Kadrovska sposobnost …………………………
5 bodova
Reference-poslovni ugled ponuditelja …………. 5 bodova
Visina naknade za koncesiju ……………………. 5 bodova
U k u p n o
100 bodova

75%
10%
5%
5%
5%
100%

U postupku bodovanja i izračuna vrijednosti ponuda, prema razmjernim vrijednostima
kriterija za izbor najpovoljnije ponude, Stručno povjerenstvo će uključiti samo one
ponude koje udovoljavaju svim zahtjevima navedenim u dokumentaciji za nadmetanje.
Ukupni mogući broj bodova u postupku odabira najpovoljnije ponude je 100 bodova.
Razmjerna bodovna vrijednost pojedinog kriterija određena je unaprijed učešćem tog
kriterija u ukupnom mogućem broju bodova.
Najpovoljnija ponuda je ona za koju Stručno povjerenstvo Naručitelja izračuna najveći
broj bodova uzimajući u obzir ponuđenu cijenu i dodatne kriterije za odabir.
Ponude se boduju na način da za 1% odgovara 1 bod.
Postupak bodovanja će se obaviti vrednovanjem kriterija za odabir najpovoljnije ponude:
1. Udjel kriterija 1. Najniža cijena usluge je 75 %, 70 bodova
Utvrđuje se na temelju ponuđene prosječne cijene usluge ponuditelja za pojedine
elemente ponude (cjenika).
Prosječna cijena za pojedinog ponuditelja se utvrđuje na način da se jedinične cijene
za pojedine usluge pomnože koeficjentom (specifičnim za vrstu koncesije koji može
biti broj korisnika, broj posuda za skupljanje otpada i slično), a umnošci se potom
zbroje i podijele sa brojem stavaka iz troškovnika.
Pri vrednovanju pojedinog ponuditelja najniža utvrđena prosječna cijena dijeli se sa
prosječnom cijenom ponuditelja te množi sa ponderom 75.
2. Udijel kriterija 2.–Tehnička sposobnost ponuditelja, najviše ostvaren broj bodova 10
(10%)
- najkvalitetnija oprema iz pristiglih ponuda 10 bodova (10%)
- ostala oprema 5 bodova (5%)
3. Udjel kriterija 3.- Kadrovska sposobnost ponuditelja (KSP), najviše ostvaren broj
bodova je 5, 5%.
- do 5 zaposlenih 2 boda (2%)
- iznad 5 zaposlenih 5 bodova (5%)
4. Udjel kriterija 4. Reference–poslovni ugled ponuditelja (PUP), najviše ostvaren broj
bodova je 5, 5%.
(5%).
- dvije potvrde 2 boda (2%)
- više od dvije potvrde 5 bodova (5%)
5. Udjel kriterija 5.- Visina naknade za koncesiju je 5 bodova, 5 %.
Utvrđuje se na način da se vrijednost ponuđene naknade za koncesiju podijeli sa
vrijednošću najviše ponuđene naknade za koncesiju te pomnoži sa ponderom 5.
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Udijeli vrijednosti za pojedinog ponuditelja se zbrajaju a najpovoljnija je ponuda sa
najvećim brojem bodova ili vrijednosti udjela.
Stručno povjerenstvo za koncesiju provest će otvaranje javnih ponuda za davanje
koncesije, usporediti pristigle ponude, utvrditi prihvatljive ponude i na osnovi kriterija za
odabir donijeti zaključak o prijedlogu za odabir najpovoljnije ponude te isti uputiti
Općinskom vijeću na donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje
koncesije.
Ponuditelj koji ostvari najveći broj bodova prema kriteriju bodovanja koji će
primijeniti Stručno povjerenstvo i ukoliko njegova ponuda zadovoljava sve tražene zakonske,
stručne i financijske uvjete, izabrat će se za najpovoljnijeg ponuditelja.
U slučaju da dva ili više ponuditelja ostvare isti broj bodova, kao najpovoljnijeg
ponuditelja izabrati će se ponuditelja koji je ostvario više bodova po osnovi ponuđene cijene
usluge. U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude imaju istu cijenu usluga, izabrati će se
onog ponuditelja čija je ponuda prije zaprimljena.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku" Općine Nova
Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA : 363-01/14-01/06
URBROJ : 2189/09-01-15-2
Nova Bukovica, 09. veljače 2015.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brzica, dipl. ing., v.r.

13.
Na
temelju
članka
26.
Zakona
o
koncesijama
(NN,
br.143/12),
članka 12. točka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 26/03, 82/04,
110/04, 178/04 – pročišćeni tekst, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 147/14), članka 12.
točka 1. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju
koncesije na području Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj
5/14), Odluke o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Općine Nova Bukovica od 07. studenog 2014. godine i članka 40. Statuta
Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/13 i 2/13), Općinsko
vijeće Općine Nova Bukovica na 14. sjednici održanoj 09. veljače 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Općine Nova Bukovica
I.
1. Na temelju provedenog postupka javnog prikupljanja ponuda za dodjelu koncesije
za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Nova Bukovica, prihvaća se ponuda
tvrtke SLATINA KOM d.o.o. za komunalne djelatnost, Trg Ruđera Boškovića 16/b, Slatina.
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Ponuda tvrtke SLATINA KOM d.o.o. za komunalne djelatnost je pravovaljana,
prihvatljiva i ispunjava sve uvjete iz objavljene Obavijesti o namjeri davanja koncesije za
obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Nova Bukovica.
2. Osnova odabira ponude su prihvatljive cijene dimnjačarskih usluga, tehnička
opremljenost i poslovni ugled ponuditelja. Godišnja naknada za koncesiju je 2.500,00 kuna.
3. Dimnjačarski poslovi temeljem koncesije obavljati će se na rok od 5 godina od
dana potpisivanja ugovora o obavljanju dimnjačarskih poslova temeljem koncesije.
4. Obveze tvrtke SLATINA KOM d.o.o. za komunalne djelatnost, Trg Ruđera
Boškovića 16/b, Slatina, utvrdit će se Ugovorom o koncesiji na rok od pet godina, u skladu sa
Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o koncesijama i ponudom sa pripadajućem
troškovnikom usluga, a koji će u ime Općine Nova Bukovica zaključiti Općinski načelnik,
Željko Vencl.
5. Sastavni dio ove Odluke je Cjenik dimnjačarskih usluga na koje je izvršno tijelo
Općine Nova Bukovica daje suglasnost, sukladno članku 21. Zakona o komunalnom
gospodarstvu.
II.
OBRAZLOŽENJE
Općinski načelnik je 07. studenog 2014. godine donio Odluku o objavi Obavijesti o
davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine nova Bukovica i
Odluku o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesije za
obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Nova Bukovica.
Postupak javnog prikupljanja je proveden na temelju članka 21. Zakona o koncesijama
(Narodne novine broj 143/12), članka 11. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(Narodne novine broj 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, i 144/12), 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 5/14) i članka 40.
Statuta Općine nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13 i 2/13).
Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
Općine Nova Bukovica, objavljena je u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike
Hrvatske“ 19.11.2014. Rok trajanja koncesije je 5 godina. Početni iznos godišnje naknade za
koncesiju iznosi 2.500,00 kuna.
Utvrđeno je da je pristigla samo jedna pismena ponuda, od SLATINA KOM d.o.o. za
komunalne djelatnosti, Trg Ruđera Boškovića 16/b, Slatina.
Ponuda je pravovremeno zaprimljena. Nakon otvaranja pristigle ponude Povjerenstvo
utvrđuje da je ponuda pravovaljane i ispunjava uvjete iz objavljene Obavijesti o namjeri
davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Nova Bukovica.
Ponuda sadrži :
- Izvadak iz sudskog registra
- potvrda porezne uprave ne starija od 30 dana od dana objave obavijesti na portalu
javne nabave
- Izjava o nekažnjavanju
- Popis ugovora o obavljanju dimnjačarskih poslova u posljednje tri godine te reference
u
privitku
- Rok valjanosti ponude i naknada za koncesiju
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- Troškovnik usluga
- Izjava o strukovnoj sposobnosti, preslik svjedodžbi i potvrda o završenom
majstorskom ispitu
- Izjava o tehničkoj sposobnosti ponuditelja i kopija knjižice vozila u prilogu
- Kopija uplate jamstva za ozbiljnost ponude
- Izjava o dostavi garancije za kvalitetno izvršenje ugovornih obveza u slučaju odabira
ponude
U odnosu na uvjetovani kriterij iz Obavijesti u predmetnoj ponudi su prihvatljive cijene
usluga. Zadovoljeni su i ostali elementi ponude:
- tehnička i kadrovska opremljenost
- poslovni ugled ponuditelja
- godišnja naknada za koncesiju u iznosu od 2.500,00 kuna
Temeljem utvrđenog, Stručno povjerenstvo za provedbu postupka dodjele koncesije za
obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Nova Bukovica zaključilo je da je
ponuda tvrtke SLATINA KOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, Trg Ruđera Boškovića 16/b,
Slatina, pravovaljana, ispunjava sve uvjete iz Obavijesti o namjeri davanja koncesije za
obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Nova Bukovica i kao takova je
prihvatljiva. Sukladno članku 12. točki 7. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje
se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik
Općine Nova Bukovica 5/14) odluka o odabiru ponude može se donijeti i ako je pristigla
samo jedna valjana i prihvatljiva ponuda što je slučaj u ovom postupku dodjele koncesije.
Zaključak se je podnio Općinskom načelniku na razmatranje i daljnju proceduru, kako bi se
utvrdio konačni prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Potom je prijedlog
Odluke upućen na raspravu i odlučivanje Općinskom vijeću Općine Nova Bukovica.

Na temelju prethodno navedenog, a sukladno članku 26. Zakona o koncesijama (NN,
br.143/12), članka 12. točka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj
26/03, 82/04, 110/04, 178/04 – pročišćeni tekst, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 147/14
riješeno je kao u izreci.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Sukladno članku 48. stavku 2. Zakona o koncesijama (NN 143/12), pravna zaštita o
postupku davanja koncesije provodi se u skladu sa propisima kojima se uređuje javna nabava.
Protiv ove Odluke žalba se može izjaviti Državnoj komisiji u roku pet dana od
zaprimanja Odluke o odabiru.
Sukladno članku 145. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13), žalba se
predaje naručitelju u pisanom obliku izravno ili preporučeno poštanskom pošiljkom a
istodobno se jedan primjerak žalbe šalje Državnoj komisiji.
U slučaju da ponuditelj uloži žalbu, Općina Nova Bukovica će postupiti sukladno
članku 154. Zakona o javnoj nabavi.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: UP/I-311-02/15-01/01
URBROJ: 2189/09-01-15-1
Nova Bukovica, 09. veljače 2015.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brzica, dipl.ing., v.r.
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14.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13) i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine
Nova Bukovica broj 1/13 i 2/13), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o odobrenju sredstava udruzi Glasnici istine – Hrvatski maratonci
I
Udruzi Glasnici istine – Hrvatski maratonci odobravaju se sredstva iz Proračuna
Općine Nova Bukovica u iznosu od 500,00 kuna.
II
Sredstva su odobrena na osnovu zaprimljenog zahtjeva od 23. siječnja 2015. godine za
pomoć pri organizaciji ultra martona 100% za Hrvatsku koji će se održati 25. i 26. siječnja
2015. godine u dužini od 328 km.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-03/15-01/01
URBROJ:2189/09-02-14-2
Nova Bukovica, 23. siječanj 2015.

NAČELNIK
Željko Vencl, v.r.

15.
Sukladno članku 31. stavku 1. i 2. i članku 46. stavku 1. i 2.. Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine RH broj 90/11., 83/13 i 143/13) i članku 40. Statuta Općine Nova Bukovica
(Službeni glasnik» Općine Nova Bukovica broj 1/13 i 2/13), Načelnik Općine Nova
Bukovica, donosi
ODLUKU
o objavi natječaja za izradu idejnog rješenja spomen obilježja-spomenika poginulim
braniteljima sa područja Općine Nova Bukovica
Članak 1.
Donosi se Odluka o objavi natječaja za izradu idejnog rješenja spomen obilježjaspomenika poginulim braniteljima sa područja Općine Nova Bukovica.
Članak 2.
Navode se slijedeći elementi natječaja:
I. PREDMET NATJEČAJA
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Predmet Natječaja je izrada Idejnog rješenje spomen obilježja-spomenika poginulim
braniteljima sa područja Općine Nova Bukovica, na mikro lokaciji označenoj kao k.č.br
k.o. Nova Bukovica, ispred zgrade „Doma kulture“ u Naselju Nova Bukovica.
Odabrano idejno rješenje će poslužiti kao valjanja stručna podloga za izvedbu
spomenika.
Uz idejno rješenje potrebno je dati podatke o materijalu od kojeg bi spomenik bio
izgrađen, dimenzije spomenika (instalacije), vizualizaciju spomenika i smješten u zadani
prostor u središtu naselja Nova Bukovica, ispred mjesnog doma u bilo kojoj tehnici (skica,
crtež, kompjuterski generirana slika, i slično).
II. UVJETI NATJEČAJA
2.1. OPĆI UVJETI
2.1.1. raspisivač, organizator i provoditelj natječaja je Općina Nova Bukovica, Trg dr. Franje
Tuđmana 1, koju zastupa Općinski načelnik
2.1.2. VRSTA NATJEČAJA
Javni, otvoreni i u jednom stupnju i anonimni
2.1.3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve pravne osobe registrirane u Republici
Hrvatskoj i fizičke osobe-hrvatski državljani. Svaki autor ili autorska grupa ima pravo
sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na
način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.
2.1.4. Članovi Ocjenjivačkog suda ne mogu sudjelovati na ovom natječaju.
2.1.5.
Raspis i rezultati natječaja biti će javno objavljeni.
2.2. POSEBNI UVJETI
2.2.1.
Lokacija za postavljanje spomenika je ispred zgrade Općine Nova Bukovica u naselju Nova
Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1. na k.č.br. 284/2 k.o. Nova Bukovica.
2.2.2. Idejno rješenje spomen obilježja-spomenika mora sadržavati prostorni prikaz cjeline i
tekstualno obrazloženje s popisom priloga i procjenom ukupnih troškova izrade spomenika.
Troškove izrade natječajnog rada i slanja snosi autor.
III. SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA
3.1. Zainteresirani natjecatelji dostavljaju natječajni rad iz točke 2.2.2. u jednom zapečaćenom
omotu, s naznakom „ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ – Spomenik“
Ponude koje nisu stigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju
neotvorenog unutarnjeg omota na kojem je napisana adresa ponuditelja.
3.2. Natjecatelj je dužan predati jedan zapečaćeni omot slijedećeg sadržaja:
3.2.1. Zapečaćena neprozirna omotnica s natpisom „AUTOR“ sa slijedećim podacima:
- Ime i prezime (izvod iz registra za pravne osobe ili obrtnica, odnosno kopija osobne
iskaznice za fizičke osobe)
- Adresa i telefon autora
- OIB autora
- Broj žiro računa s naznakom banke
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3.2.2. Zapečaćena neprozirna omotnica s natpisom „ADRESA ZA OBAVIJEST“ slijedećeg
sadržaja:
- Adresa za dostavu obavijesti
- Izjava :
- kojom se ne pristaje na objavu imena autora nakon završetka natječaja, ako rad
nije izabran. Ukoliko te izjave nema, smatrat će se da autor pristaje na objavu imena
- prihvaćanje općih i posebnih uvjeta natječaja,
- da prijavljeni natječajni rad nije prijavljen na niti jedan drugi natječaj
- kojom autor potvrđuje svoju suglasnost da isplatom nagrade raspisivač stječe pravo
izvedbe spomenika na lokaciji opisanoj u natječaju
Omotnica s nazivom AUTOR I ADRESA ZA OBAVIJESTI otvara ocjenjivački sud.
3.2.3. Idejno rješenje-nacrt (skica) spomenika sa prostornim prikazom cjeline.
IV. DOKUMENTACIJA
Raspisivač natječaja stavlja natjecateljima slijedeći dokumentaciju:
4.1. Opći uvjeti natječaja
4.2. Digitalna orto foto podloga sa granicama obuhvata lokacije za postavljanje spomenika u
prirodnoj veličini na mikrolokaciji
4.3. Fotografske snimke predmetne lokacije
V. KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE
Prilikom ocjene natječajnih radova vrednovati će se usklađenost s uvjetima natječaja, prema
slijedećim kriterijima
- estetske kvalitete predmetnog spomenika
- trošak izvedbe
- prostorni koncept spomenika u odnosu na okruženje
- primjernost i jasnoća prikaza zamisli
Redoslijed kriterija istovremeno je i redoslijed po važnosti.
VI. NAGRADE
Odabrani rad nagraditi će se sa 3.000,00 kuna.
Nagrada je otkupna a izabrani natječajni rad ujedno je i izvedbeni.
Raspisivač zadržava pravo da ne dodijeli nagradu, ukoliko niti jedan od natječajnih radova ne
zadovolji kriterije Ocjenjivačkog suda.
VII. OCJENJIVAČKI SUD
Postupak odabira natječajnih radova provoditi će Ocjenjivački sud imenovan Odlukom
općinskog načelnika.
VIII. ROKOVI
Dokumentaciju (podloge) iz točke IV. mogu se preuzeti radnim danom od 8-15 sati do
završetka natječaja u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nova Bukovica, Trg dr. Franje
Tuđmana 1.
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Rok za dostavu natječajnih radova je 30 dana računajući od dana objave natječaja a najkasnije
do 16. ožujka 2015. godine do 14,00 sati predajom neposredno u Jedinstveni upravni odjel
Općine Nova Bukovica.
Ocjenjivački sud će završiti ocjenjivanje i odabir rada u roku od 15 dana od zadnjeg roka za
predaju natječajnog rada.
Članak 3.
Financijska sredstva za nagradu za odabrani rad i financiranja izrade spomenika,
osigurava proračun Općine Nova Bukovica.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u «Službenom
glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 361-02/15-01/01
URBROJ:2189/09-02-15-1
Nova Bukovica, 26. siječnja 2015. godine

NAČELNIK
Željko Vencl, v.r.

16.
Sukladno članku 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine
Nova Bukovica broj 1/13 i 2/13) i Odluci o objavi natječaja za izradu idejnog rješenja spomen
obilježja – spomenika poginulim braniteljima sa područja Općine Nova Bukovica, od 26.
siječnja 2015, Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o imenovanju Inicijativnog odbora za izgradnju spomen obilježja-spomenika
poginulim hrvatskim braniteljima sa područja Općine Nova Bukovica
I.
Imenuje se Inicijativni odbor za izgradnju spomen obilježja-spomenika poginulim
hrvatskim braniteljima sa područja Općine Nova Bukovica u slijedećem sastavu:
1. Zvonko Kovač-predsjednik
2. Vlado Župan, član
3. Darko Meter, član
4. Franjo Kraljik, član
5. Tomislav Žagar, član
6. Željko Vencl, član
7. Milan Ivić, član
II.
Ovaj Odbor se obvezuje pratiti sve postupke vezane uz izgradnju spomen obilježja,
pod objave natječaja za izradu idejnog rješenja izgradnje spomen obilježja do realizacije istog.
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III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:361-02/15-01/01
URBROJ:2189/09-02-15/2
Nova Bukovica, 28. siječnja 2015.

NAČELNIK
Željko Vencl, v.r.

17.
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne
novine” 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i
143,12), članka 2. Odluke o raspolaganju imovine u vlasništvu Općine Nova Bukovica
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 7/13) i članka 40. Statuta Općine Nova
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/13 i 2/13) načelnik Općine donosi
ODLUKU
o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Nova Bukovica
I.
Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine na području Općine Nova Bukovica u
vlasništvu općine Nova Bukovica, u k.o. Donja Bukovica označene kao k.č.br. 210/36,
oranica Brezik, površine 5.920,24 m2, naselje Brezik.
Početna cijena nekretnine je 13.807,69 kuna koja je utvrđena temeljem procjene
tržišne vrijednosti zemljišta koju je izradio stalni sudski vještak Zora Brkljač iz Slatine od 12.
siječnja 2015. godine
II.
Nekretnine opisane pod točkom I. ove Odluke izlažu se prodaji putem javnog
natječaja, prikupljanjem pismenih ponuda. Javni natječaj je otvoren 8 dana od dana objave
natječaja. Javni natječaj objaviti će se jednom od javnih glasila (službenom, dnevnom,
tjednom ili lokalnom listu) i objavljuje de na službenim web stranicama Općine Nova
Bukovica.

-

III.
Pisana ponuda na natječaj obavezno mora sadržavati:
ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon,
brojem k.č. za koju se ponuda podnosi i iznos ponuđene cijene izražene u kunama,
preslik osobne iskaznice (ako je ponuditelj fizička osoba),
preslik rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar,
IV.

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviši ponuđeni iznos za
kupnju nekretnine u odnosu na početnu cijenu. Ponude ispod utvrđene početne cijene neće se
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razmatrati. U slučaju identičnih ponuda izbor najpovoljnije ponude izvršit će se usmenim
nadmetanjem između ponuditelja koji su podnijeli identične ponude.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je s prodavateljem zaključiti ugovor o kupoprodaji u
roku od 15 dana od dana primitka Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, a ukoliko to
ne učini, smatra se da je odustao od kupnje. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od
kupnje, prodavatelj pridržava pravo izabrati drugog ponuditelja među prispjelim ponudama,
sukladno utvrđenim uvjetima.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, u pravilu, platiti najkasnije u roku od 30 dana od
dana zaključenja ugovora. U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan
uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu kamatu za vrijeme zakašnjenja.
Ostali uvjeti kupnje uređuju se ugovorom koji je osnova za uknjižbu vlasništva.
Troškovi ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe vlasništva u zemljišnim
knjigama te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.
V.

Ponude za natječaj s priloženom dokumentacijom dostavljaju se, u zatvorenoj
omotnici, na adresu: OPĆINA NOVA BUKOVICA, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova
Bukovica “PONUDA ZA NATJEČAJ– NE OTVARAJ”.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 940-01/15-01/02
URBROJ: 2189/09-02-15-1
Nova Bukovica, 03. veljače 2015.

NAČELNIK
Željko Vencl, v.r.

18.
Sukladno članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine RH broj
90/11., 83/13 i 143/13), članka 9. stavka 1. Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova
bagatelnih vrijednosti (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica br. 1/14) i članka 40. Statuta
Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik» Općine Nova Bukovica broj 1/13 i 2/13), Načelnik
Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o izradi glavnog projekta za povećanje energetske učinkovitosti
na postojećoj zgradi Općine Nova Bukovica Trg dr. F Tuđmana 1
Članak 1.
Donosi se Odluka o izdvajanju sredstava za izradu glavnog projekta za povećanje
energetske učinkovitosti na postojećoj zgradi Općine Nova Bukovica, Trg dr. F Tuđmana 1.
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Nova Bukovica. Glavni projekt obuhvaća službene prostorije Općine Nova Bukovica, prostor
trgovine i banke.
Temeljem raspisanog natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
broj ENU-10/2015. od 30.01.2015. godine, Općina je odlučila izdvojiti sredstva za izradu
projektne dokumentacije vezane za energetsku učinkovitost zgrade Općine Nova Bukovica,
kao podloge za prijavu na predmetni natječaj.
Članak 2.
U usmenim kontaktima sa ovlaštenim projektantima prihvatili smo ponudu Ureda
ovlaštenog inženjera građevinarstva Šaponja Željka, Matije Gupca 159, Slatina.
Cijena projekta izrađena je prema slijedećim stavkama:
- snimka izvedenog stanja
(910 m2x7,2 kn/m2) ……………………………………………………. 6.552,00 kn
- projekt fizike zgrade za postojeće i novoprojektirano stanje
(910 m2 x 8,500/m2) …………………………………………………… 7.735,00 kn
- troškovi opreme, rdova i usluga sa naznačenim jediničnim cijenama
(910 m2 x 1,50 kn/m2) …………………………………………………. 1.365,00 kn
U K U P N O
15.652,00 kn
PDV 25%
3.913,00 kn
SVEKUPNO
19.565,00 kn
Članak 3.
Sukladno članku 9. Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova bagatelne nabave, nabava,
čija je procijenjena vrijednost do 20.000,00 kuna, provodi se izdavanjem narudžbenice
jednom gospodarskom subjektu.
Članak 4.
Financijska sredstva za izradu predmetnog projekta osigurava proračun Općine Nova
Bukovica.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u «Službenom
glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 363-02/15-01/01
URBROJ:2189/09-02-15-1
Nova Bukovica, 06. veljače 2015.

NAČELNIK
Željko Vencl, v.r.

19.
Sukladno članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine RH broj
90/11., 83/13 i 143/13), članka 9. stavka 1. Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova
bagatelnih vrijednosti (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica br. 1/14) i članka 40. Statuta
Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik» Općine Nova Bukovica broj 1/13 i 2/13), Načelnik
Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o izradi projektno-tehničke dokumentacije za instalaciju plina i grijanja
na postojećoj zgradi Općine Nova Bukovica, Trg dr. F Tuđmana 1

Broj 2

Službeni glasnik

Stranica 37

Članak 1.
Donosi se Odluka o izdvajanju sredstava za izradu projektno-tehničke dokumentacije
za instalaciju plina i grijanja na postojećoj zgradi Općine Nova Bukovica, Trg dr. F Tuđmana
1. Nova Bukovica. Projekt instalacija grijanja obuhvaća službene prostorije Općine Nova
Bukovica, prostor trgovine i banke.
Temeljem raspisanog natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
broj ENU-10/2015. od 30.01.2015. godine, Općina je odlučila izdvojiti sredstva za izradu
projektne dokumentacije vezane za energetsku učinkovitost zgrade Općine Nova Bukovica,
kao podloge za prijavu na predmetni natječaj. Za izradu projektne dokumentacije energetske
učinkovitosti objekta, obvezan je prilog projektno-tehnička dokumentacija instalacija plina i
grijanja.
Članak 2.
U usmenim kontaktima sa ovlaštenim projektantima prihvatili smo ponudu Ureda
ovlaštenog inženjera strojarstva, Branka Rešetara , Cvijetna 1/3, Slatina.
Cijena projekta izrađena je prema slijedećim stavkama:
a) Snimanje postojeće instalacije plina i grijanja
(910 m2 x 1,00 kn/m2) ……………………………………………………. 910,00 kn
b) Izrada glavnog projekta
- instalacije prirodnog plina s kondenzacijskim plinskim uređajima
centralnim toplovodnim grijanjem
- prisilna ventilacija društvenog doma (uređaji s povratom otpadne
topline s priborom i opremom)
(910 m2 x 10,00/m2) …………………………………………………… 9.100,00 kn
c) Izrada elaborata smanjenja CO2 i ušteda toplinske energije
(910 m2 x 4,00 kn/m2) …………………………………………………… 3.640,00 kn
d) Izrada troškovnika radova s opremom
(910 m2 x 2,00 kn/m2) …………………………………………………… 1.820,00 kn
U K U P N
PDV 25%
SVEKUPNO

15.470,00 kn
3.867,50 kn
19.337,50 kn

Članak 3.
Sukladno članku 9. Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova bagatelne nabave, nabava,
čija je procijenjena vrijednost do 20.000,00 kuna, provodi se izdavanjem narudžbenice
jednom gospodarskom subjektu.
Članak 4.
Financijska sredstva za izradu predmetnog projekta osigurava proračun Općine Nova
Bukovica.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u «Službenom
glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 363-02/15-01/03
URBROJ:2189/09-02-15-1
Nova Bukovica, 06. veljače 2015.

NAČELNIK
Željko Vencl, v.r.
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20.
Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»NN» broj 26/03. –
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 147/14) i članka
44. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13 i
2/13). Općinski načelnik Općine Nova Bukovica 09. veljače 2015. godine, donosi
SUGLASNOST
na ponuđeni cjenik dimnjačarskih usluga
I.
Tvrtci «SLATINA KOM» d.o.o. za komunalne djelatnosti, Slatina, Trg R. Boškovića
16/b daje se suglasnost na cijene dimnjačarskih usluga navedene u cjeniku od 15. 12. 2014.
godine kao sastavnom dijelu Ponude za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine
Nova Bukovica.
II.
Suglasnost se daje na cijene slijedećih dimnjačarskih usluga, kako slijedi:
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

NAZIV USLUGE
Čišćenje dimnjaka na kruta
goriva
Čišćenje dimnjaka u zgradama u
suvlasništvu vlasnika stambene
zgrade (po dužnom metru)
Čišćenje dimnjaka u
industrijskim pogonima
Čišćenje plinoficiranih dimnjaka
u domaćinstvu
Čišćenje plinoficiranih dimnjaka
u suvlasništvu vlasnika
stambene zgrade ( po dužnom
metru)
Čišćenje plinoficiranih dimnjaka
u javnim poduzećima,
poslovnim prostorima pravnih i
fizičkih osoba (na kruto gorivo)
Čišćenje plinoficiranih dimnjaka
u javnim poduzećima,
poslovnim prostorima pravnih i
fizičkih osoba
Za svaki pregled dimnjaka i
dogradnji po svakom pregledu
dimnjaka

JEDIN.
MJERE

CIJENA
BEZ PDV-A

PDV

CIJENA
UKUPNO

kom

24,00

6,00

30,00

m

3,50

0,88

4,38

kom

108,00

27,00

135,00

kom

24,00

6,00

30,00

m

6,00

1,50

7,50

kom

80,00

20,00

100,00

kom

80,00

20,00

100,00

kom

50,00

12,50

62,50

kom

5,00

1,25

6,25

9.
Za svaki kat više
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16.
17.
18.
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Izdavanje izvješća za dimnjake
radi spajanja plinskih i drugih
tošila na iste
A) za fizičke osobe
B) za pravne osobe

kom
kom

80,00
170,00

20,00
42,50

100,00
212,50

Centralno etažno grijanje na
kruto i tekuće gorivo od:
- od 50 Kw do 100 Kw
- do 250 Kw
- do 500 Kw
- do 1.000 Kw
- preko 1.000 Kw

kom
kom
kom
kom
kom

50,00
75,00
100,00
125,00
150,00

12,50
18,75
25,00
31,25
37,50

62,50
93,75
125,00
156,25
187,50

m

5,00

1,25

6,25

m2

50,00

12,50

62,50

m

50,00

12,50

62,50

m

5,00

1,25

6,25

kom
kom

50,00
30,00

12,50
7,50

62,50
37,50

kom
kom

29,00
120,00

7,25
30,00

36,25
150,00

h

60,00

15,00

75,00

Čišćenje žarnih i varnih cijevi u
pećima centralnih grijanja (po
dužnom metru)
Čišćenje dimnih komora od
centralnog grijanja (po metru
kvadratnom)
Čišćenje dimnih kanala od
centralnog grijanja (po dužnom
metru)
Čišćenje dimnih cijevi (po
dužnom metru)
Čišćenje štednjaka:
A) u javnim poduzećima
B) u domaćinstvima
Vađenje čađe iz dimnjaka te
sakupljanje i zbrinjavanje iste
Ispaljivanje dimnjaka
Za usluge koje nisu obuhvaćene
u ovom Troškovniku naplaćivati
će se po jednom radnom satu

III.
Ova suglasnost stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Nova
Bukovica.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 311-02/14-01/01
URBROJ: 2189/09-02-15-5
Nova Bukovica, 9. veljače 2015.

NAČELNIK:
Željko Vencl, v.r.
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21.
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o Javnoj nabavi (Narodne novine, broj 99/11,
83/13 i 143/13), članka 14. Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/14.), članka 40. Statuta Općine Nova
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/13 i 2/13), Općinski načelnik
Općine Nova Bukovica kao Naručitelj sukladno točki 6. Zapisnika o otvaranju, pregledu i
ocjeni ponuda prispjelih na poziv za dostavu ponuda za rekonstrukciju javne rasvjete u
naselju Bukovački Antunovac od 09. veljače 2015. godine, donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu materijala
za rekonstrukciju javne rasvjete u naselju Bukovački Antunovac
Članak 1.
Za najpovoljniju ponudu za nabavu materijala za rekonstrukciju javne rasvjete u
naselju Bukovački Antunovac, koja je bila predmetom Poziva za dostavu ponuda izabire se
ponuda ponuditelja Elektromontaža Kenjerić, Slatina, J.J. Strossmayera 33, od 22. siječnja
2015. godine.
Vrijednost nabave materijala za rekonstrukciju iznosi 39.933,00 kuna bez PDV-a,
odnosno 49.916,25 kuna s PDV-om.
Članak 2.
Financijska sredstva za nabavku materijala za rekonstrukciju javne rasvjete u naselju
Bukovački Antunovac osigurana su u Proračunu Općine Nova Bukovica.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:310-02/15-01/01
URBROJ:2189/09-02-15-10
Nova Bukovica, 10. veljače 2015.

NAČELNIK
Željko Vencl, 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.
___________________________________________________________________________

