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22. 
 

Temeljem članka 28.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09 i 49/11) i  članka 30. Statuta Općine 
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13 i 2/13), Općinsko vijeće 
Općine Nova Bukovica, na svojoj 15. sjednici održanoj dana 07. travnja 2015. godine, usvaja  
 

IZVIJEŠĆE O IZVRŠENJU 
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Nova Bukovica u 2014. godini 
 

Članak 1. 
Ovo Izviješće se odnosi na ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Nova Bukovica u 2014. godini (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 
broj 9/13, 3/14 i 1/15) kako slijedi : 

- tekuće i interventno održavanje objekata  i uređaja javne rasvjete 
- katastarska izmjera i uređenje poljskih putova 
- opskrba pitkom vodom 
- održavanje groblja-odvoz kontejnera sa mjesnih groblja 
- materijal i dijelovi za tekuće i investiciono održavanje 
- usluge tekućeg i investicionog održavanja 
- troškovi deratizacije za dva tretmana za područje Općine Nova Bukovica 
- troškovi higijeničarske službe 
- održavanje javnih površina-troškovi goriva i maziva za opremu za košnju 
- troškovi deratizacije za dva tretmana za područje Općine Nova Bukovica 

      -     troškovi ostalih usluga (dimnjačarske, usluge čišćenja, popravci vodovodnih 
            uređaja, pražnjenje septičkih jama) 

- zimsko održavanje nerazvrstanih cesta. 
                                     
                                                                    Članak 2. 
      Izvori sredstava za održavanje komunalne infrastrukture su slijedeći: 
-   sredstva komunalne naknade 
-   sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta 
-   sredstva grobne naknade i grobnih usluga 
-   ostali općinski prihodi (porezi, konces. naknade itd) 
 

Članak 3.  
   U ovom Izviješću prikazan je opis poslova s procjenom i izvršenjem troškova za održavanje  
komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Izviješća, s naznakom izvora financiranja po 
djelatnostima 
 
   Sadržaj programa prikazan je u tabeli: 
 

Red. 
Br. 

Opis nabave 
Plan za  
2014. 
godinu 

Rebalans 
 

 
Novi plan 
Za 2014 

Izvori prihoda 

01. 

Javna rasvjeta – 
izdaci za  
utrošenu električnu 
energiju održavanje 

108.000,00 108.000,00 93.174,27 

50.000,00 
Sredstva komunalne 
naknade 

43.174,27 

Ostali općinski 
prihodi 
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02. 

Katastarska izmjera 
poljoprivrednog 
zemljišta i uređenje 
poljskih putova 

300.000,00 

 
 
 
     
200.000,00 51.050,00 

- prihod od zakupa   
  poljoprivrednog zemljišta 

03. 
Opskrba pitkom 
vodom   17.300,00 

         
7.000,00 3.699,28 

- sredstva komunalne     
  Naknade 

04. 

Usluga odvoza 
kontejnera  
sa groblja i javnih 
površina   54.400,00 

       
44.400,00 46.179,75 

- naknada od grobljanskih  
  UslugaI kom.naknade 

05. 
Materijal i dijelovi za 
tekuće i investicijsko 
održavanje  

  40.000,00 

 
      
60.000,00 79.522,93 

   
      
30.000,00 

- sredstva od komun. 
Naknade 

      
49.522,93 

- ostali vlastiti 
prihodi 

06. 

Usluge tekućeg i 
investicijskog 
održavanja 
 

 
      

65.000,00 
 

65.000,00          
 53.000,00 

-sredstva od komunalne naknade 

07. 

Deratizacija- dva 
tretmana za područje 
Općine Nova 
Bukovica 39.500,00 

        
39.500,00 41.601,00 

 
- sredstva komunalne naknade 

08. 

 
Usluge higijeničarske 
službe 
 

78.750,00 78.750,00 78.750,00 

 
40.000,00 

 
Sredstva komunalne 
naknade 

38.750,00 Ostali općinski 
prihodi 

09. 
Gorivo i ulje za 
opremu za košnju 25.000,00 

        
25.000,00 26.376,99 

- naknada od grobljanskih   
  Usluga 

10. 
Ostale usluge 
(dimnjačarske, razne 
usluge čišćenja) 6.500,00 

         
6.500,00   450,00 

 
- sredstva komunalne naknade 

11. 
Zimsko održavanje 
nerazvrstanih cesta 

37.000,00 
        
12.000,00 9.539,45 

 
- sredstva komunalne naknade 

 UKUPNO 
771.450,00 

     
646.450,00 483.343,67 

 

 
 

Članak 4.  
Ove Izviješće o izvršenju  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Nova Bukovica u 2014. godini stupa na snagu  danom  objave u "Službenom 
glasniku" Općine Nova Bukovica.   
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
 
KLASA: 363-01/13-01/22                                                                     PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-15-4                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 07.  travnja 2015.                                              Mario Brzica, dipl.ing., v.r.      
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23. 
 

Na temelju članka 30. stavak  4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 
novine" broj: 26/03- pročišćeni tekst, 82/04 ,178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i  članka 30. 
Statuta Općine Nova Bukovica ("Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 1/13, 2/13 i 1/15) 
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica, na svojoj 15. sjednici održanoj dana 07. travnja 
2015. godine, usvaja 

 
 

IZVIJEŠĆE O IZVRŠENJU 
Programa gradnje objekata  i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Nova Bukovica u 2014. godini 
 
 

Članak 1. 
 

Ovo Izviješće se odnosi ostvarenje Programa gradnje objekata  i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Nova Bukovica u 2014. godini (Službeni glasnik Općine 
Nova Bukovica broj 9/13, 3/14 i 12/14), prema komunalnim djelatnostima kako slijedi: 
-   Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane u OŠ Vladimir Nazor  
     u   Novoj  Bukovici 
-   Sufinanciranje izgradnje nogostupa u Novoj Bukovici 
-   Sufinanciranje izgradnje kanalizacije u Novoj Bukovici 
-   Rekonstrukcija rasvjete u naselju Bukovački Antunovac 
-   Izrada projektne dokumentacije za ambulantu 
 
                                                                      Članak 2. 
 

Izvori sredstava za izgradnju komunalne strukture su slijedeći: 
-   komunalni doprinos 
-   naknade za koncesiju 
-   sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 
-   sredstva od legalizacije bespravno izgrađenih objekata 
-   sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
-   sredstva Županijskog proračuna 
-   ostali vlastiti prihodi 
 
                                                                     Članak 3. 
 

U ovom Izviješću prikazan je opis poslova s procjenom i izvršenjem troškova za 
gradnju objekata i uređaja iz članka 1. ovog Izviješća, s naznakom izvora financiranja po 
djelatnostima. 
 

Sadržaj Programa prikazan je u tabeli: 
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Red
ni 

broj 

Opis poslova 
Plan za  
2014. godinu 

REBALANS 
PLANA  za 
2014. godinu 
 

IZVRŠENJ
E 
Za 2014. 
god. 

Izvori prihoda 

01. 

 
Izrada projektne 
dokumentacije za 
izgradnju sportske 
dvorane uz OŠ 
Vladimir Nazor u 
Novoj Bukovici 
 

305.750,00 368.000,00 319.500,00 

        
260.000,00 

- Ministarstva 
znanosti,     
   obrazovanja i 
sporta   

    45.542,00       
-  pomoć iz županijs. 
   Proračuna 

 
13.958,00 

- ostali vlastiti 
prihodi 

02. 

 
Sufinanciranje 
izgradnje nogostupa 
u Novoj Bukovici 
 

200.000,00  80.000,00 80.621,75 

         8.180,99 
- sredstva šumskog  
  Doprinosa 

          
72.440,76 

- pomoć iz 
županijskog     
  proračuna-  

03. 

 
Sufinanciranje 
izgradnje 
kanalizacije u 
naselju Nova 
Bukovica 

100.000,00  100.000,00             0 

  

  

04. 

 
Rekonstrukcija 
rasvjete u naselju 
Bukovački 
Antunovac 
 

 42.000,00      42.000,00       0   

05. 

 
Projektna 
dokumentacija za 
ambulantu 

78.000,00      97.000,00  98.565 ,00 98.565,00 
- sredstva šumskog 
doprinosa 

  
UKUPNO 

725.750,00 687.000,00 498.686,75 498.686,75 
 

                                                                                           
 

Članak 4. 
 

              Ove Izviješće o izvršenju Programa gradnje objekata  i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Nova Bukovica u 2014. godini stupa na snagu danom 
objave u "Službenom glasniku" Općine Nova Bukovica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:363-01/13-01/23                                                                       PREDSJEDNIK             
URBROJ:2189/09-01-15-4                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA  
Nova Bukovica, 07. travnja 2015.                                                Mario Brzica, dipl.ing., v.r. 
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24. 
 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik“ Općine 
Nova Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 15. 
sjednici održanoj dana  07. travnja  2015. godine, donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K  
o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica 

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine 
 
 
I 
 

Usvaja se Izvješće o radu Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica za razdoblje 
od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine. 

 
 

II 
 

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o radu Općinskog vijeća Općine 
Nova Bukovica u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine. 

 
 

III 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom 

glasniku Općine Nova Bukovica. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
 

KLASA:021-05/15-01/05                             PREDSJEDNIK 
URBROJ:2189/09-01-15-2                            OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 07. travanj 2015.                         Mario Brzica, dipl.ing., v.r. 
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15. sjednica Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E 
O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA RAZDOBLJE 
od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ožujak 2015.  
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UVOD 
 
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (reginalnoj) 
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) te drugih zakona i podzakonskih propisa, odredaba 
Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik“ Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13 i 
1/15) kao i temeljem određenih prijedloga i inicijativa nadležnih državnih tijela, županijskih 
tijela, radnih tijela Općinskog vijeća te Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica 
podnosi Izvješće o radu za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine. 
 
U izvještajnom razdoblju Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica održalo je ukupno 8 
redovnih sjednica te jednu svečanu sjednicu koja je održana povodom obilježavanja dana 
Općine, blagdana Velike Gospe, zaštitnice Općine Nova Bukovica i župe Uznesenja Blažene 
Djevice Marije. 
 
RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I DONESENI AKTI 
Na redovnim sjednicama razmotreno je ukupno 91 točke dnevnog reda uključujući i točke 
aktualno i pitanja i prijedlozi. 
 
Od važnijih općih i pojedinačnih akata Općinsko vijeće je donijelo slijedeće: 
 
1.   ODLUKE 
-    Odluka o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup 
      smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje Općine 
      Nova Bukovica 
-    Odluka o godišnjem izvještaju o izvršavanju proračuna Općine Nova Bukovica za 
      razdoblje o 01.01. 2013.- 31.12.2013. godine 
-    Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina i  
      poljskih putova na području Općine Nova Bukovica 
-    Odluka o poništenju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  
      Republike Hrvatske na području Općine Nova Bukovica za k.o. Dobrović, Donja 
      Bukovica, Miljevci i Nova Bukovica na rok od 5 godina 
-    Odluka o poništenju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  
      Republike Hrvatske na području Općine Nova Bukovica za k.o. Dobrović, Donja 
      Bukovica, Gornja Bukovica, Gornje Viljevo, Miljevci i Nova Bukovica na rok od 20  
      godina 
-    Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Nova Bukovica 
-    Odluka o komunalnom redu 
-    Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine  Nova Bukovica 
-    Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na 
      području Općine Nova Bukovica 
-    Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora  
      na području Općine Nova Bukovica 
-    Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika  
      Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica 
-     Odluka o promjeni granice katastarskih općina između Općine Nova Bukovica i Općine  
      Čađavica 
-    Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nova Bukovica za 2014. godinu 
-    Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite  
     od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Nova Bukovica 
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-    Odluka o donošenju Strateškog plana Općine Nova Bukovica za 2015. – 2017. godinu 
-    Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nova Bukovica za 2015. godinu 
-    Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nova Bukovica za 2014. godinu  
-    Odluka o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Nova Bukovica 
 
2.   PLANOVI, PROGRAMI , PRORAČUN I PROJEKCIJE 
-    Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2014.  
     godinu  
-    Plan zimske službe za nerazvrstane ceste na području Općine Nova Bukovica za  
     2014./2015. godinu 
-    Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Nova Bukovica u 2014. godini 
-    Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
     području Općine Nova Bukovica u 2014. godini 
-    Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
     Nova Bukovica u 2014. godini 
-    Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na  
      području Općine Nova Bukovica u 2014. godini 
-    Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Nova Bukovica u 2014. godini 
-    Izmjena i dopuna Programa javnih potreba socijalne skrbi na području Općine Nova 
     Bukovica u 2014. godini 
-    Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Nova Bukovica u 2014. godini 
-    Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na  
      području Općine Nova Bukovica u 2014. godini 
-    Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine    
     Nova Bukovica u 2014. godini 
-   Izmjena i dopuna Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području      
     Općine Nova Bukovica u 2014.  godini 
-   II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Nova Bukovica u 2014.  
     godini 
-    Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu 
-    Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. 
     godinu 
-    Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i davanja na korištenje poljoprivrednog  
      zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2014. godini 
-    Program javnih potreba u sportu Općine Nova Bukovica u 2015. godini 
-    Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Nova 
     Bukovica u 2015. godini 
-    Program javnih potreba u kulturi Općine Nova Bukovica u 2015. godini 
-    Program javnih potreba socijalne skrbi na području Općine Nova Bukovica u 2015. godini 
-    Program javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Nova Bukovica u 2015. godini 
-    Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nova Bukovica u 2015.  
     godini 
-    Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nova  
     Bukovica u 2015.  godini 
-    Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015.  
     godinu 
-    Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i davanja na korištenje poljoprivrednog  
      zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2015. godini 
-    Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu 
-    Proračun Općine Nova Bukovica za 2015. godinu  
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-    Projekcija proračuna Općine Nova Bukovica za razdoblje 2015. -2017. godinu 
 
3.   ZAKLJUČCI I RJEŠENJA 
-   Zaključak o prihvaćanju Izvješća Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
    području Općine Nova Bukovica u 2013. godini  
-   Zaključak o prihvaćanju Izvješća Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  
    infrastrukture na području Općine Nova Bukovica u 2013. godini 
-   Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica za 2013.  
    godinu 
-   Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje svibanj –  
     prosinac 2013. godine  
-   Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Udruge informatičara i tehničara Nova 
    Bukovica za 2013. godinu 
-   Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća DVD – a Nova Bukovica brezik za 2013.  
     godinu 
-   Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća NK Mladost Miljevci za 2013. godinu 
-   Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Matice Slovačke Miljevci za 2013. godinu 
-   Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Kulturno umjetničkog društva „Lipa“ Nova  
    Bukovica za 2013. godinu 
-   Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Udruge žena „Bukovica u srcu“ Nova  
    Bukovica za 2013. godinu 
-   Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Organizacije slijepih Virovitičko-podravske   
    županije za 2013. godinu 
-   Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća MNK Apokalipsa Nova Bukovica za 2013.  
    godinu 
-   Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća ZRINSKI Nova Bukovica  za 2013. godinu 
-   Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Hrvatske gorske službe spašavanja stanica  
    Orahovica za 2013. godinu 
-   Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenom stručnom nadzoru proljetnog djela 
    sistematske preventive deratizacije na području Općine Nova Bukovica na području  
    Općine Nova Bukovica za 2014. godinu 
-   Zaključak o izmjenama i dopunama Plana Civilne zaštite Općine Nova Bukovica 
-   Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Kluba hrvatskih branitelja liječenih od  
    PTSP-a Nova Bukovica za 2013. godinu 
-   Zaključak o usvajanju izvješća o obavljenoj reviziji Financijskih izvještaja i poslovanja  
    Općine Nova Bukovica za 2013. godinu  
-   Zaključak o korištenju dotrajalih blokova-opeke u Vinogradskoj ulici  
-   Rješenje o razrješenju dužnosti predsjednika i članstva u Povjerenstva za procjenu šteta  
    od elementarnih nepogoda 
-   Rješenje o izboru predsjednika i člana u Povjerenstvo za procjenu šteta o elementarnih  
    nepogoda 
   
4. OSTALO 
-    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Nova 
     Bukovica u 2013. godini 
-    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Nova Bukovica 
     u 2013. godini 
-    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnostima kulture na području Općine 
     Nova Bukovica u 2013. godini 
-    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na 
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     području Općine Nova Bukovica u 2013. godini 
-    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnostima socijalne skrbi na području 
     Općine Nova Bukovica u 2013. godini 
-    Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Nova Bukovica za  razdoblje siječanj – lipanj 
     2014. godine 
-   Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Nova Bukovica u 2014.  
     godini 
-   Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Nova 
     Bukovica za 2015. godinu 
 
JAVNOST RADA OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
Na temelju Zakona i drugih propisa te odredaba Statuta i Poslovnika o radu Općinskog vijeća, 
osigurana je javnost rada Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica na slijedeće načine: 

- objavom donesenih akata Općinskog vijeća u Službenom glasniku Općine Nova 
Bukovica koji su dostupni javnosti na uvid i putem web stranice Općine Nova 
Bukovica (www.novabukovica.hr), 

- pravo praćenja sjednica vijeća imaju i građani 
- dostavom materijala uoči sjednice i nekim drugim zainteresiranim stranama 

(mediji, političke stranke, vijeća mjesnih odbora…): 
- po potrebi mogućnost oglašavanje termina za održavanje sjednica Općinskog 

vijeća putem javnih medija 
 
VJEĆNIČKA PITANJA 
 
Pod točkom dnevnog reda «Aktualnih pola sata» i «Pitanja i prijedlozi» vijećnici Općinskog 
vijeća postavljali su pitanja raznih aktualnih sadržaja kao što je izvršavanje proračuna, 
održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture, raspisivanje javnog natječaja za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH,  itd kao na primjer: 

- plaćanje komunalnih naknada kod velikih obveznika i mogućnost zastare 
potraživanja, 

- legalizacija sportskih objekta, proširenje sportskih terena i rješavanje imovinsko 
pravnih odnosa, 

- elementarna nepogoda 
- potreba premjere poljoprivrednog zemljišta, 
- popravak poljskih putova kao i kopanja odvodnih kanala, 
- popravak i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, 
- pitanja oko davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta,  
- pitanja oko zdravstvene skrbi mještana Općine Nova Bukovica (ambulanta), 
- informacija o projektu gradnje sportske dvorane uz osnovnu školu u Novoj 

Bukovici.  
 
IZVRŠENJE PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Program rada Općinskog vijeća izvršen je u najvećem dijelu kako je planirano, s tim da je 
pored planiranih tema Općinsko vijeće razmatralo i drugu problematiku i donosilo odluke 
druge akte koji nisu bili planirani u Programu rada za 2014. godinu, budući da se tijekom 
godine ukazivala potreba i nužnost njihova donošenja.  
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 021-05/15-01/05                                                                      PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-15-1                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA     
Nova Bukovica, 07. travanj 2015.                                               Mario Brzica, dipl.ing., v.r. 
 
 
25. 
 

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 
82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12 i 148/13) i članka 30. Statuta Općine Nova 
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće 
Općine Nova Bukovica na svojoj 15. sjednici održanoj 07. travnja  2015. godine, usvaja 
 

 
IZVIJEŠĆE O IZVRŠENJU 

Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu 
 
 

Članak 1. 
Prihodi od naknade šumskog doprinosa planirani su Proračunom Općine Nova Bukovica za 
2014. godinu, u iznosu od 150.000,00 kn 

 
Članak 2. 

Sredstva planiranog šumskog doprinosa bila su namijenjena kao vlastito učešće u  
sufinanciranju izgradnje nogostupa u naselju Nova Bukovica.  

Sredstva su ostvarena i naplaćena u iznosu od 125.378,28 kuna. 
 
                                                       Članak 3. 
Zbog nerealizacije projekta između Općine Nova Bukovica i Ministarstva regionalnog 

razvoja sredstva su preusmjerena za pokriće troškova slijedećih ulaganja: 
-   izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta ambulante 
    u naselju Nova  Bukovica ……………………………………………   98.565,00 kuna 
-   razlika za zatvaranje financijske konstrukcije  
    Izgradnje nogostupa u Novoj Bukovici, kolodvorska ulica ………….    8.180,99 kuna 

 
 

Članak 4. 
 Ovo Izviješće o izvršenju Programa stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u 
Službenom glasniku Općine Nova Bukovica. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:321-01/14-01/01                                                                  PREDSJEDNIK 
URBROJ:2189/09-01-15-2                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 07.  travnja 2015.                                           Mario Brzica, dipl.ing., v.r. 
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26. 
 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim 
zgradama („Narodne novine“ broj 86/12 i 143/13) i članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica 
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće Općine 
Nova Bukovica na svojoj 15. sjednici održanoj 07. travnja 2015. godine, usvaja  
 
 

IZVIJEŠĆE O IZVRŠENJU 
Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu 
 
 

Članak 1. 
 

   Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planirani 
su Proračunom Općine Nova Bukovica za 2014. godinu, u iznosu od 100.000,00 kn. 
 
 

                                                                         Članak 2. 
 
           Sredstva su bila namijenjena za sufinanciranje izgradnje kanalizacije u Općini Nova 
Bukovica. Financijska  konstrukcija sufinanciranja kanalizacije u naselju Nova Bukovica, nije 
obuhvaćala proračunska sredstva Općine Nova Bukovica.  
 
 
                                                                    Članak 3. 
 
        Planirana sredstva navedenih izvora u 2014. godini ostvarena su u iznosu 36.684,95 
kn, a utrošena su za podmirenje troškova intelektualnih usluga vezanih uz legalizaciju 
građevinskih objekata u vlasništvu Općine Nova Bukovica ( projektna dokumentacija, 
izmjere, certifikati).  
  
 

Članak 4. 
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 361-01/14-01/02                                                                      PREDSJEDNIK  
URBROJ:2189/09-01-15-2                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 07. travnja 2015.                                                 Mario Brzica,dipl.ing., v.r. 
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27. 
 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 15. sjednici 
održanoj dana 07. travnja 2015. godine donosi  

 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Načelnika Općine Nova Bukovica 

 za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine 
 
 

I. 
Prihvaća se izvješće o radu Načelnika Općine Nova Bukovica za razdoblje srpanj – 

prosinac 2014. godine. 
 
 

II. 
Sastavni dio ovog zaključka je Izvješće o radu Načelnika Općine Nova Bukovica za 

razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine 
 
 

III. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Nova 

Bukovica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:022-05/14-01/02                                                                       PREDSJEDNIK  
URBROJ:2189/09-01-15-4                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA                                          
Nova Bukovica, 07. travanj 2015.                                                 Mario Brzica, dipl.ing.,v r.     
 
 
  
Na temelju članka 42. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15), te ostalih važećih zakonskih i podzakonskih akata koji se 
odnose na rad jedinica lokalne samouprave, Načelnik Općine Nova Bukovica podnosi  
 

I Z V I J E Š ĆE 
o radu Općinskog načelnika Općine Nova Bukovica 

za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine 
 
UVODNI DIO  
 
Općinski Načelnik, kao izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, djelokrug svojih poslova 
obavlja sukladno odredbama:  
- Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 33/01, 60/01-
vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),  
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-  Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/13 i 2/13),  
- ostalih važeći Zakoni i podzakonski akti i propisi koji se odnose na rad jedinica lokalne 
samouprave  
- temeljem određenih prijedloga i inicijativa nadležnih državnih i županijskih tijela te 
Jedinstvenog upravnog odjela.  
 
RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA  
 
U izvještajnom razdoblju načelnik Općine Nova Bukovica uredno je obavljao sve  izvršne 
poslove koji su mu povjereni zakonom, a posebice:  

-utvrđivanje prijedloga općih akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Nova 
Bukovica, 

-iznošenje prijedloga i mišljenja, preporuka i stavova o prijedlozima i mišljenjima 
bitnim za  raspravljanje Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica i donošenje odluka, 

-izvršavanje i osiguravanje izvršavanja općih i drugih akata općinskog vijeća, 
-upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, 
-upravljanje prihodima i rashodima Općine, 
-utvrđivanje izmjena i dopuna proračuna za 2014. i prijedloga proračuna za 2015.g., 
-donošenje odluka o investicijama, 
-donošenje odluka o izradi projekata i nominiranje istih odgovarajućim izvorima 

financiranja,  
-usmjeravanje i djelovanje rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica, 
-brine o sustavu zaštite i spašavanja, protupožarnoj zaštiti i  dr., 
-brine o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, 
-brine o suradnji s tijelima državne uprave-ministarstvima,fondovima i dr. 

 Javnost rada osigurana je objavom akata u Službenom glasniku Općine Nova 
Bukovica i na web stranici Općine Nova Bukovica www.novabukovica.hr, na oglasnoj ploči 
Općine Nova Bukovica, na sjednicama Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica, u 
komunikaciji sa građanima itd. 
 
 
Općinski načelnik u prethodno navedenom razdoblju u 2014. godine donio je slijedeće 
odluke, akte i dokumente: 
 

- Odluka o odobrenju sredstava Klubu hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Nova 
Bukovica 

- Rješenje 
- Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti komunalne opreme – 

kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Nova Bukovica 
- Odluka o odobrenju sredstava Udruzi ratnih veterana „Hrvatski domobran“ ogranak 

Slatina 
- Odluka o provedbi postupka prikupljanja ponuda za izvođenje građevinskih radova na 

rekonstrukciji pješačke staze u Kolodvorskoj ulici, naselje Nova Bukovica 
- Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara 
- Oglas o prodaji putem licitacije dotrajalih blokova – opeke u vinogradskoj, Nova 

Bukovica 
- Odluka o prodaji dotrajalih blokova – opeke u Novoj Bukovici, Vinogradska 
- Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim pravima iz radnog odnosa službenika i 

namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica 
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- Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu komunalne opreme – 
kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Nova Bukovica 

- Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Energetski pregled javne rasvjete na 
području Općine Nova Bukovica 

- Izmjena i dopuna plana prijma u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Nova 
Bukovica za 2014. godinu 

- Odluka o kupnji nekretnine k.č. br. 306/1 i k.č.br. 307/1 u k.o. Gornja Bukovica 
- Odluka o financijskoj pomoći 
- Odluka o poništenju postupka nabave bagatelne vrijednosti – radovi na izgradnji 

pješačkog mosta i pješačke staze u Zagrebačkoj ulici, naselje Nova Bukovica (kod 
groblje) 

- Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prijam u službu komunalnog redara na 
neodređeno vrijeme 

- Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu 
komunalnog redara na neodređeno vrijeme 

- Odluka o odobrenju sredstava Zajednici udruga HVIDR-a Virovitičko – podravske 
županije 

- Odluka o odobrenju sredstava Klubu hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Nova 
Bukovica 

- Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u školskoj godini 
2014/2015. koji imaju prebivalište na području Općine Nova Bukovica 

- Odluka o adaptaciji i uređenju poljskih putova u k.o. Gornja Bukovica i k.o. Nova 
Bukovica 

- Odluka o sufinanciranju troškova organiziranja manifestacije „Miljevački dani 
kukuruza“ 

- Odluka o provedbi postupka prikupljanja ponuda za organiziranje programa povodom 
obilježavanja blagdana Velike Gospe zaštitnice Općine Nova Bukovica i dana Općine 
Nova Bukovica 

- Odluka o proslavi Dana Općine Nova Bukovica 
- Odluka o prijenosu prava građenja 
- Odluka o odobrenju sredstava za sanaciju pčelinjaka 
- Odluka o izradi mosnog prijelaza na poljskom putu u Novoj Bukovici na prilazu iz 

Kolodvorske 
- Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Općine Nova Bukovica za 

akademsku godinu 2014./2015. 
- Natječaj za dodjelu stipendije Općine Nova Bukovica za akademsku godinu 

2014/2015. 
- Odluka o osnivanju i imenovanju članova radne skupine za izradu strateškog plana 
- Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu procijene vrijednosti nekretnina u 

vlasništvu Općine Nova Bukovica 
- Odluka o izradi revizije Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša i Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Nova Bukovica 
- Odluka o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih 

poslova na području Općine Nova Bukovica 
- Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesije 

za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Nova Bukovica 
- Odluka o dodjeli stipendije Općine Nova Bukovica za akademsku 2014/2015. godinu 
- Zaključak o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju rada hitne medicinske pomoći za 

razdoblje od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine 
- Odluka o darovanju djece povodom dana „Sv. Nikole“ 
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- Odluka o sudjelovanju u humanitarnoj božićnoj akciji Lions cluba Slatina 
- Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od 

interesa za zaštitu i spašavanje za Općinu Nova Bukovica 
- Odluka o odobrenju financijskih sredstava Zajednici udruga HVIDR-a Virovitičko-

podravske županije 
- Odluka o namjeni utroška dijela pomoći Državnog proračuna Republike Hrvatske za 

2014. godinu u Općini Nova Bukovica 
- Plan pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Općine Nova Bukovica 
- Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete 
- Odluka o saniranju poljskog puta u kolodvorskoj sa potrebnim kopanjem kanala 
- Zaključak  
- Izmjena i dopuna plana nabave za proračunsku 2014. godinu 
- Plan nabave za proračunsku 2015. godinu 

 
DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 
U ovom izvještajnom razdoblju učestalo sam razgovarao sa udrugama i stanovništvom koje 
mi se nastavilo obraćati radi rješenja svojih problema od komunalnih, prostornih do 
socijalnih, kulturnih, sportskih, gospodarskih i ostalih. 
Redovito sam sudjelovao na sastancima koje je sazivao župan Virovitičko-podravski, 
sastancima  LAG-a Marinianis kao član Upravnog odbora i skupštine te sjednici Skupšine 
Društva Komrad d.o.o. za vodne usluge, Slatina. 
Posvećivao sam posebnu pažnju civilnom društvu te sam zadovoljan sa suradnjom koju imam  
sa udrugama koje su na našem području.   
  
Proveden je postupak pregleda javne rasvjete na području Općine Nova Bukovica uz 
sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Pregled javne rasvjete 
proveden je u svih osam naselja Općine Nova Bukovica. Sveukupna vrijednost pregleda javne 
rasvjete na području Općine Nova Bukovica iznosi 27.326,25 kuna. 
 
Proveden je postupak nabave komunalne opreme – kontejneri za sakupljanje komunalnog 
otpada na području Općine Nova Bukovica uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost. Nabavljeno je 30 kontejnera za odvojeno sakupljanje komunalnog 
otpada (staklo, papir, pet) koji su raspoređeni po naseljima Općine Nova Bukovica. 
Sveukupna vrijednost predmetne komunalne opreme iznosi 61.125,00 kuna. 
 
Izrađena je dokumentacija (geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade i 
snimak izvedenog stanja – nezakonito izgrađene zgrade) za nogometni klub „Mladost“ 
Miljevci – klupske svlačionice i prostorije kluba.  
 
U pripremi je i izrada dokumentacije za nogometni klub u „Zrinski“ u Novoj Bukovici - 
klupske svlačionice i prostorije kluba. 
 
Agencija za poljoprivredno zemljište objavila je Javni poziv za dodjelu zakupa za 
poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova Bukovica 
za dio k.o. Donja Bukovica i dio k.o. Nova Bukovica za 11 proizvodno – tehnoloških cjelina  
ukupne površine 189,4364 ha. Sveukupna početna visina godišnje zakupnine za svih 11 
proizvodno-tehnoloških cjelina iznosi 59.293,60 kuna. Na natječaj je pristiglo 18 ponuda. 
Otvaranje pristiglih ponuda održano je na 1. sjednici Povjerenstva za dodjelu zakupa na 
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova 
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Bukovica na kojoj su sudjelovala naša dva predstavnika gosp. Zvonko Kovač, predstavnik 
Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica, član Povjerenstva i gosp. Milan Ivić, predstavnik 
načelnika Općine Nova Bukovica, član Povjerenstva. 
Upućen je Zahtjev za raspisivanje javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno 
zemljište u vlasništvu RH na području općine Nova Bukovica za dio k.o. Donja Bukovica, dio 
k.o. Miljevci i dio k.o. Dobrović te se očekuje javni poziv za dodjelu zakupa za 
poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova 
Bukovica. 
 
Temeljem svojih financijskih mogućnosti Općina ulaže u slijedeće segmente razvoja civilnog 
društva: 
1. Izdvaja sredstva za svako novorođeno dijete roditeljima sa mjestom prebivanja na 
teritoriju Općine (1.000,00 kuna po rođenom djetetu). Za potporu je isplaćeno 3.000,00 kuna.           
2. Općina sufinancira troškove prijevoza redovnim učenicima srednjih škola sa 
prebivalištem na području Općine a koriste autobusni i željeznički prijevoz. 
Općina sufinancira dio vrijednosti mjesečne karte učenicima za autobusni prijevoz 10% 
iznosa a za prijevoz  HŽ 15%  iznosa. 
3. Općina provodi Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u 
suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje  putem kojeg su primljena tri kandidata koji 
su ujedno bili stipendisti Općine. Program se provodi od mjeseca svibnja za dvije polaznice te 
od mjeseca srpnja za jednu polaznicu. 
4. Općina provodi program stipendiranja studenata: u navedenom razdoblju isplaćene su 
stipendije za 7 studenata. Visina mjesečne stipendije iznosi 600,00 kuna.  
U mjesecu listopadu raspisan je natječaj za dodjelu stipendije za akademsku godinu 
2014/2015. godinu te su nakon provedenog natječaja dodijeljene  2 stipendije u iznosu od 
600,00 kuna mjesečno. 
5. Općina sufinancira održavanje Male škole pred upis učenika u prve razrede za što je 
izdvojeno 8.433,34 kuna 
Izdvajaju se sredstva za pokriće djela troškova prehrane školske djece u Osnovnoj školi 
Vladimir Nazor Nova Bukovica u iznosu od 5.000,00 kuna.            
6. Općina sufinancira rad niz udruga civilnog društva  (KUD Lipa iz Nove Bukovice, 
Maticu Slovačku iz Miljevaca, NK Zrinski iz Nove Bukovice, NK Mladost iz Miljevaca, 
MNK Apokalipsa iz Nove Bukovice, Udruga žena „Bukovica u srcu“ i dr.). Financira i rad 
udruga i na širem području županije Virovitičko podravske. 
 
 
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA   
 
Ovim Izviješćem obuhvaćen je rad Općinskog načelnika i niz popratnih aktivnosti u 
realizaciji zacrtanih zadataka.  
Imajući u vidu naprijed izneseno, predlaže se Općinskom vijeću da usvoji Izvješće o radu 
Općinskog načelnika Općine Nova Bukovica za navedeno izvještajno razdoblje temeljem 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutu općine Nova Bukovica.  
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:022-05/14-01/02                                                                                 NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15-3                                                                            
Nova Bukovica, 03. travanj 2015.                                                                Željko Vencl, v.r. 
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28. 
 

Temeljem članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 
94/13) i članka 30. Statuta općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 
broj 1/13, 2/13 i 1/15), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 15. sjednici održanoj dana          
07. travnja 2015. godine, donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o načinu gospodarenja otpadom 

Općine Nova Bukovica u 2014. godini. 
 

Članak 1. 
Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o načinu gospodarenja otpadom Općine 

Nova Bukovica u 2014. godini. 
 

Članak 2. 
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće Općinskog načelnika o načinu gospodarenja 

otpadom Općine Nova Bukovica u 2014. godini. 
 
 

Članak 3. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom 

glasniku Općine Nova Bukovica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:351-01/15-01/02                                                                          PREDSJEDNIK 
URBROJ:2186/09-01-15-3                                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 07. travanj 2015.                                                       Mario Brzica, dipl.ing. 
 
 

Temeljem članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 
94/13) i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 
broj 1/13, 2/13 i 1/15), Načelnik Općine Nova Bukovica, podnosi 
 

IZVJEŠĆE 
o načinu gospodarenja otpadom Općine Nova Bukovica za 2014. godinu 

 
UVOD 
 
Prema obvezama i odgovornostima u gospodarenju otpadom koje proizlaze iz Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom općine su odgovorne za gospodarenje komunalnim otpadom 
i građevinskim otpadom. 
 
Na području Općine Nova Bukovica prema popisu stanovništva iz 2011. godine živi 1771 
stanovnika u 8 naselja i to: Nova Bukovica, Bukovački Antunovac, Brezik, Miljevci, 
Dobrović, Bjelkovac, Donja Bukovica i Gornje Viljevo. 
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MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA 
 
Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u domaćinstvima na području općine 
Nova Bukovica do 2013. Godine vršila je tvrtka Komrad d.o.o. Slatina a sada vrši tvrtka 
Slatina kom Slatina. Tako skupljeni otpad odvozi se na odlagalište otpada pod nazivom 
„Radosavci“ a korisnici usluge odvoza i odlaganja otpada odlažu ga na različite načine: u 
kantama 120 l, odvoz u vreći od 110 litara, odvoz smeća po kontejneru te skupljanje krupnog 
otpada jednom godišnje. 
 
Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih osoba provodi se dva puta mjesečno, a 
veliki kontejneri sa groblja po pozivu.  
 
Odvoz krupnog otpada iz domaćinstava provodi se jedan put godišnje.  
 
Općina Nova Bukovica  zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  
nabavila je komunalnu opremu u 2014. godini za odvajanje otpada po vrstama (papir, staklo, 
pet ambalaža) koji su postavljeni u svim naseljima općine kao zeleni otoci. 
Skupljanje izdvojenog otpada provodi se dok kontejneri ne budu popunjeni, a tada se prazne i 
ponovo koriste. 

Elektronički otpad sakupljan je u organizaciji općine i Flora Virovitica u posebni kontejner 
koji je bio postavljen na području općine određen broj dana, a zbrinjavanje istog radila je 
Flora Virovitica. 

MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH DOMAĆINSTAVA U SUSTAV 
ORGANIZIRANOG ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA 
 
Općina Nova Bukovica je donijela Odluku o komunalnom redu u kojoj su propisane odredbe 
sa postupanjem sa komunalnim otpadom, što predstavlja dobar temelj za provedbu 
predloženih mjera o načinu gospodarenja otpadom. 
 
 
MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG 
OTPADA 
 
Na području Općine Nova Bukovica nema aktivnog legalnog odlagališta komunalnog otpada, 
već koncesionar sakupljeni komunalni otpad  odvozi na odlagalište „Radosavci“ 
 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA OTPADA OPERATERA SLATINA KOM 
d.o.o. u 2014. 
 
Ukupna količina otpada odložena u 2014. godini na odlagalištu Radosavci sa područja općine  
Nova Bukovica: 
 
1.1 Lokacije Eko otoka: Nova Bukovica, Bukovački Antunovac, Brezik, Miljevci, Dobrović, 
Bjelkovac, Donja Bukovica, Gornje Viljevo 
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1.2. groblja: 

 
1.3. mješoviti komunalni otpad: 

 
 
ZAKLJUČAK: 
 
Program odvojenog prikupljanja papirnatog, staklenog i pet ambalažnog  otpada provodi se u 
svim naseljima općine (Nova Bukovica, Bukovački Antunovac, Brezik, Miljevci, Dobrović, 
Bjelkovac, Donja Bukovica, Gornje Viljevo) za staklo, papir i pet ambalažu  
Pojačati aktivnosti  na odvojenom prikupljanju otpada ostalih vrsta otpada po načelu „od vrata  
do vrata“ (zeleni otpad, elektronički, glomazni i dr.). 
Izraditi Plan gospodarenja otpadom za područje općine Nova Bukovica u dogovoru sa 
koncesionarom odvoza otpada Slatina kom, Slatina u 2015. godini.                                                          

 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:351-01/15-01/02                                                                              NAČELNIK 
URBROJ:2186/09-02-15-2                                                                          
Nova Bukovica, 24. ožujak 2015.                                                              Željko Vencl, v.r.                           

 
 

 29. 
 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 15. 
sjednici održanoj 07. travnja 2015. godine, donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a  

Nova Bukovica Brezik za 2014. godinu 
 
I 

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće DVD-a Nova 
Bukovica Brezik za 2014. godinu. 

 
 
 
 

Ključni broj otpada Naziv otpada Količina (kg) 
150107 staklo 640 
150101 papir 160 
150102 plastika 320 
   

Ključni broj otpada Naziv otpada Količina (t) 
200203 otpad sa groblja 35,9 

Ključni broj otpada Naziv otpada Količina (t) 
200301 mješoviti kom. otpad 318 
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II 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u Službenom 

glasniku Općine Nova Bukovica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 007-02/15-01/05                                                                      PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-15-2                                                             OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 07. travanj 2015.                                               Mario Brzica, dipl.ing., v.r. 
 
 
30. 
 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 15. 
sjednici održanoj 07. travnja 2015. godine, donosi  

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju financijskog izvješća  
NK Mladost Miljevci za 2014. godinu 

 
I 

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće NK Mladost 
Miljevci za 2014. godinu. 

 
II 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u Službenom 
glasniku Općine Nova Bukovica. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA: 007-02/15-01/01                                                                     PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-15-2                                                             OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 07. travanj 2015.                                                Mario Brzica, dipl.ing., v.r. 
 
 
31. 
 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 15. 
sjednici održanoj 07. travnja 2015. godine, donosi  

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju financijskog izvješća  
Matice Slovačke Miljevci za 2014. godinu 

 
 
I 

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće Matice 
Slovačke Miljevci za 2014. godinu. 
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II 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u Službenom 

glasniku Općine Nova Bukovica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 007-02/15-01/06                                                                      PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-15-2                                                             OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 07. travanj 2015.                                                Mario Brzica, dipl.ing., v.r. 

 
 

32. 
 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 15. 
sjednici održanoj 07. travnja 2015. godine, donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju financijsko izvješće Kulturno umjetničkog društva  

„LIPA“ Nova Bukovica za 2014. godinu 
 
I 

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće Kulturno 
umjetničkog društva „LIPA“ Nova Bukovica za 2014. godinu. 

 
 

II 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u Službenom 

glasniku Općine Nova Bukovica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 007-02/15-01/07                                                                      PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-15-2                                                             OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 07. travanj 2015.                                                Mario Brzica, dipl.ing., v.r. 
 
 
33. 
 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 15. 
sjednici održanoj 07. travnja 2015. godine, donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju financijskog izvješća udruge žena „Bukovica u srcu“  

Nova Bukovica za 2014. godinu 
 
I 

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće Udruge žena 
„Bukovica u srcu“ Nova Bukovica za 2014. godinu. 
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II 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u Službenom 
glasniku Općine Nova Bukovica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 007-02/15-01/02                                                                      PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-15-2                                                             OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 07. travanj 2015.                                                Mario Brzica, dipl.ing., v.r. 
 
 
34. 
 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 15. 
sjednici održanoj 07. travnja 2015. godine, donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju financijskog izvješća Organizacije slijepih  

Virovitičko-podravske županije za 2014. godinu 
 
I 

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće Organizacije 
slijepih Virovitičko-podravske županije za 2014. godinu. 
 

II 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u Službenom 

glasniku Općine Nova Bukovica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 007-02/15-01/09                                                                       PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-15-2                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 07. travanj 2015.                                                Mario Brzica, dipl.ing., v.r. 
 
 
35. 
 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 15. 
sjednici održanoj 07. travnja 2015. godine, donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju financijskog izvješća MNK Apokalipsa Nova Bukovica  

za 2014. godinu 
 
I 

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće MNK 
Apokalipsa Nova Bukovica za 2014. godinu. 
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II 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u Službenom 

glasniku Općine Nova Bukovica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 007-02/15-01/10                                                                       PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-15-2                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 07. travanj 2015.                                                Mario Brzica, dipl.ing., v.r. 
 
 
36. 
 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 15. 
sjednici održanoj 07. travnja 2015. godine, donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju financijskog izvješća NK ZINSKI  Nova Bukovica  

za 2014. godinu 
 
I 

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće NK ZRINSKI 
Nova Bukovica za 2014. godinu. 
 

II 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u Službenom 

glasniku Općine Nova Bukovica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 007-02/15-01/08                                                                     PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-15-2                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 07. travanj 2015.                                               Mario Brzica, dipl.ing., v.r. 
 
 
37. 
 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 15. 
sjednici održanoj 07. travnja 2015. godine, donosi  

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju financijskog izvješća Hrvatske gorske službe spašavanja  
stanica Orahovica za 2014. godinu 

 
I 

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće Hrvatske gorske 
službe spašavanja stanica Orahovica za 2014. godinu. 
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II 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u Službenom 

glasniku Općine Nova Bukovica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 007-02/15-01/04                                                                      PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-15-2                                                             OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 07. travanj 2015.                                               Mario Brzica, dipl.ing., v.r. 
 
 
38. 
 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 15. 
sjednici održanoj 07. travnja 2015. godine, donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju financijskog izvješća Kluba hrvatskih branitelja  

liječenih od PTSP-a Nova Bukovica za 2014. godinu 
 
I 

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće Kluba hrvatskih 
branitelja liječenih od PTSP-a Nova Bukovica za 2014. godinu. 

 
II 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u Službenom 
glasniku Općine Nova Bukovica. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 007-02/15-01/03                                                                      PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-15-2                                                             OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 07. travanj 2015.                                                Mario Brzica, dipl.ing., v.r. 
 
 
39. 
 
         Sukladno članku 61.a stavku 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 19/13-pročišćeni tekst), članku 2. i 3. Odluke o provedbi izbora za 
članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik“ 
Općine Nova Bukovica broj 1/15) i članka 72. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni 
glasnik“ Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13 i 1/15), Općinsko vijeće Općine Nova 
Bukovica, donosi  
                                                           O  D  L  U  K  U 
                   o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području  
                                                      Općine Nova Bukovica 
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                                                                 Članak 1. 
                Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Nova 
Bukovica. 
                                                                  Članak 2. 
                Prema području djelovanja mjesnih odbora za članove Vijeća mjesnih odbora bira 
se u: 

1. Mjesnom odboru Nova Bukovica …………………..  9 članova 
2. Mjesnom odboru Miljevci ………………………….  7 članova 
3. Mjesnom odboru Bukovački Antunovac …………… 7 članova 
4. Mjesni odbor Brezik ………………………………..  7 članova 
5. Mjesni odbor Dobrović ……………………………..  7 članova 
6. Mjesni odbor Donja Bukovica ……………………...  5 članova 
7. Mjesni odbor Bjelkovac …………………………….  5 članova 
8. Mjesni odbor Gornje Viljevo ……………………….  5 članova 

 
                                                                 Članak 3. 
              Izbori u mjesnim odborima na području Općine Nova Bukovica održati će se u 
nedjelju 17. svibnja 2015. godine u vremenu od 07,00 do 15,00 sati.  
 
                                                                 Članak 4. 
          Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Nova 
Bukovica. 
                                 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
      
KLASA:013-03/15-01/01                        PREDSJEDNIK 
URBROJ:2189/09-01-15-2                   OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova  Bukovica, 07.  travnja 2015.                                     Mario Brzica, dipl.ing.,v.r. 
  
                                                                                              
40. 
 
           Na temelju članka 28. 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. 
stavka 6.. 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 organiziranog 
prikupljanja, odvoza i trajno odlaganje komunalnog otpada sa područja Općine Nova 
Bukovica od 25. veljače 2015. godine, točke 22. Natječajne dokumentacije i članka 40. 
Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 
1/15), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 15. sjednici održanoj 07. travnja 2015. 
godine, donijelo je  

 
O D L U K U 

          o poništenju postupka davanja koncesije za organizirano prikupljanje,  
        odvoz i odlaganje komunalnog otpada s područja Općine Nova Bukovica  
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I. 
           Temeljem provedenog postupka javnog prikupljanja ponuda za dodjelu koncesije za 
obavljanje organiziranog prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja 
Općine Nova Bukovica, a sukladno članku 12. stavku 6. 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 točci 22. Natječajne dokumentacije 
poništava se postupak davanja koncesije za organizirano prikupljanje, odvoz i odlaganje 
komunalnog otpada sa područja Općine Nova Bukovica. 

 
II. 

Obrazloženje 
           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, 2/13 i 
1/15).  
          Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje organiziranog prikupljanja, odvoza 
i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Nova Bukovica, objavljena je u 
„Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“ 02.03.2015. Rok trajanja 
koncesije je 5 godina. Početni iznos godišnje naknade za koncesiju iznosi 3.000,00 kuna. 
Utvrđeno je da je  pristigla samo jedna pismena ponuda  od tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o.   
za komunalne usluge i trgovinu, Oroslavlje, Mokrice 180/c. 
     Ponuda je pravovremeno dostavljena, a kod pregleda elementa ponude, utvrđeno je, da je 
priložena dokumentacija kompletirana i sukladna objavljenoj obavijesti o namjeri davanja 
koncesije. 
      Ponuditelj je priložio slijedeću natječajnu dokumentaciju: 
-   Obrazac ponude 
-   Troškovnik (cjenik) ponude 
-   Izvadak iz sudskog registra  
-   Izjava da nije pokrenut stečajni postupak 
-   Dozvola za skupljanje otpada 
-   Potvrda o upisu u očevidnik prijevoznika otpada 
-   Izjava o nekažnjavanju 
-   Potvrda porezne uprave ne starija od 30 dana od dana objave obavijesti na portalu  
     javne nabave 
-   BON-2 
-   Izjava o dosadašnjim poslovima 
-   Izjava o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti 
-   Izjava o mjerama upravljanja zaštitom okoliša i mjerama energetske učinkovitosti 
-   Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora 
-   Jamstvo za ozbiljnost ponude 
-   ISO 9001 
-   ISO 14001 
-  Popis ugovora o obavljanju dimnjačarskih poslova u posljednje tri godine te  
    reference u  privitku  
Ponuditelj je ponudio godišnju naknadu za predmetnu koncesiju u iznosu od  
3.050,00 kuna, iznad visine početnog iznosa iz natječajne dokumentacije. 
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Povjerenstvo je zaključilo da je ponuda  EKO-FLOR PLUS d.o.o.   za komunalne 
usluge i trgovinu, Oroslavlje, Mokrice 180/c pravovaljana, ispunjava navedene uvjete iz 
Obavijesti o namjeri davanja koncesije i natječajne dokumentacije za obavljanje 
organiziranog prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Nova 
Bukovica. 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 je podnijet Općinskom načelniku na razmatranje i daljnju  proceduru, kako bi  
utvrdio konačni prijedlog Odluke o  davanju ili Odluku o poništenju postupka davanja 
koncesije. Prijedlog Odluke je upućen na raspravu i odlučivanje Općinskom vijeću Općine 
Nova Bukovica.  
Razmatrajući elemente predmetne ponude kao i cijene usluga iz priloženog  Troškovnika, 
Općinsko vijeće je konstatiralo značajno povećanje cijena usluge prikupljanja komunalnog 
otpada u odnosu na cijene usluga iz prethodnog razdoblja.  
Nastavno analizirajući, visina cijene usluge pražnjenja i zbrinjavanja otpada iz kontejnera 
zapremine, 5m3, koja iznosi 1.500,00 kn/kontejneru (bez obračunatog PDV-a), nije bila 
prihvatljiva, budući da bi se  tijekom godine po navedenom osnovu generirala visoka 
rashodovna  stavka i stvorila značajno opterećenje za Općinski proračun.   

 

 Na temelju prethodno navedenog, a sukladno članku 28. 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-311-02/15-01/02            PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-15-1                    OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 07. travnja 2015.                                      Mario Brzica, dipl.ing., v.r. 

 
 
 
 



Broj 3                             Službeni glasnik                     Stranica 72 
 
 
41 
 

Na temelju članka 23. stavka 3. i članka 146. Zakona o vodama (Narodne novine broj 
153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) i članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni 
glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13 i 1/15), Općinsko vijeće Općine Nova 
Bukovica na 15. sjednici održanoj 07. travnja 2015. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama 

 na području Općine Nova Bukovica 
 
 

Članak 1. 
 Komunalne vodne građevine su javna dobra u javnoj uporabi i u vlasništvu su javnog 
isporučitelja vodnih usluga. 
 

Članak 2. 
 Ovom Odlukom Općina Nova Bukovica prenosi vlasništvo, odnosno isknjižuje iz 
poslovnih knjiga evidenciju komunalnih vodnih građevina vodoopskrbe i javne odvodnje na 
javnog isporučitelja vodnih usluga Komrad d.o.o. Slatina, OIB: 96537643037, bez naknade, 
kao potpora, u obliku resursa potrebnih za zadovoljenje potreba javne vodoopskrbe i 
odvodnje na području Općine Nova Bukovica.  
 

Članak 3. 
 Popis komunalnih vodnih građevina iz članka 2. ove Odluke koje se prenose na 
Komrad d.o.o., s ukupnom knjigovodstvenom vrijednosti od 17.395,00 kuna na dan 31.12. 
2014. godine, daje se u privitku ove Odluke i njezin je sastavni dio. 
  Objekti javne vodoopskrbe i javne odvodnje iz stavka 1. ovog članka prenose se u 
viđenom i zatečenom stanju danom stupanja na snagu ove Odluke. 

 
Članak 4. 

 Trgovačko društvo Komrad d.o.o. Slatina dužan je evidentirati komunalne vodne 
građevine iz članka 3. ove Odluke u svojim poslovnim knjigama u roku od 30 dana od dana 
potpisivanja Ugovora o prijenosu vlasništva. 
 Komrad d.o.o. Slatina dužan je komunalne vodne građevine  iz članka 3. ove Odluke 
održavati, čuvati i koristiti za namjene kojima služe.  
 

Članak 5. 
 Komunalne vodne građevine ne mogu se opteretiti založnim pravom niti biti 
predmetom ovrhe, ne mogu ulaziti u stečajnu ili likvidacijsku masu te se u slučaju stečaja ili 
likvidacije trgovačkog društva Komrad d.o.o. izlučuju u vlasništvo Općine Nova Bukovica.  

 
Članak 6. 

 Ovlašćuje se Načelnik Općine Nova Bukovica da na temelju ove Odluke potpiše 
Ugovor o prijenosu komunalnih vodnih građevina na trgovačko društvo Komrad d.o.o., s 
potrebnim tehničkim i financijskim određenjem komunalnih vodnih građevina.  
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Članak 7. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Nova Bukovica. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA           
                                                                                         

KLASA: 402-07/12-01/11                                                                  PREDSJEDNIK                                                                           
URBROJ: 2189/09-01-15-3                                                          OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 07. travanj 2015.                                             Mario Brzica, dipl.ing., v.r. 
 
 
42. 
 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 15. 
sjednici održanoj 07. travnja 2015. godine, donosi  

O D L U K U 
o izdavanju brisovnog očitovanja 

 
Članak 1. 

Općina Nova Bukovica je suglasna sa izdavanjem brisovnog očitovanja kojim će se 
provesti uknjižba brisanja prava vlasništva na nekretninama upisanim u zk.ul.br. 1273 k.č.br. 
1528 ORANICA TRNOVA površine 1 k jutro i 229 čhv u k.o. Nova Bukovica  

 
Članak 2. 

Zadužuju se stručne službe i načelnik Općine Nova Bukovica za provedbu ove 
Odluke. 

 
Članak 3.  

        Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku 
Općine Nova Bukovica. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA: 940-01/15-01/01                                                                     PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-02-15-3                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 07. travanj 2015.                                               Mario Brzica, dipl.ing., v.r. 
 
43. 
 

Na temelju članka  7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe (Narodne Novine broj 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14) i članka 30. Statuta Općine 
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko 
vijeće Općine Nova Bukovica na 15. sjednici održanoj 07. travnja 2015. godine donosi  
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ODLUKU 
o raspoređivanju sredstava  za  financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Nova Bukovica za 2015. godinu 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nova Bukovica (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) 
za 2015. godinu. 

Članak 2. 
Za svakog izabranog vijećnika Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava 

tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u 
Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica. 

Ukoliko pojedinom vijećniku nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo 
u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka 
ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u času konstituiranja Općinskog vijeća. 

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se 
raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni 
slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati. 

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj 
političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju izabranih članova Općinskog 
vijeća podzastupljenog spola. 

 
Članak 3. 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 1.000,00 kuna. 
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnji iznos od 

1.100,00 kuna. 
 

Članak 4.  
Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva 

osigurana u Proračunu Općine Nova Bukovica za 2015. godinu na način utvrđen u članku 2. 
ove Odluke u godišnjem iznosu kako slijedi:  
 
- Hrvatskoj demokratskoj zajednici – HDZ…………...   4.000,00 kuna  
- Hrvatska seljačka stranka – HSS…………………….   2.000,00 kuna                                              
- Hrvatska stranka prava–HSP…………………………  1.000,00 kuna                              
- Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske – SDP…………  5.200,00 kuna       
     

Članak 5. 
Sredstva za redovito funkcioniranje političkih stranaka doznačuju se na žiro račun 

političke stranke, tromjesečno u jednakim iznosima. 
 

Članak 6. 
Danom stupanja na snagu Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine 

Nova Bukovica za  financiranje političkih stranaka prestaje važiti Odluka o raspoređivanju 
sredstava iz Proračuna Općine Nova Bukovica za financiranje političkih stranaka (Službeni 
glasnik Općine Nova Bukovica broj 8/13) 
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Članak 7. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u Službenom 
glasniku Općine Nova Bukovica. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 402-08/15-01/01                                                                   PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-15-1               OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 07. travanj 2015.                       Mario Brzica dipl.ing., v.r. 
 
44. 
 
         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  
 
                                                                O D L U K U 
                                   o saniranju poljskih putova u naselju Nova Bukovica  
                                              sa potrebnim kopanjem kanala 
 

Članak 1. 
            Donosi se Odluka o izdvajanju sredstava za sanaciju  poljskih putova s potrebnim 
kopanjem kanala u  naselju Nova Bukovica. 
 
                                                                   Članak 2.  
            U usmenim kontaktima sa izvođačima zemljanih radova  prihvatili smo ponudu tvrtke  
Bonita grupa“ d.o.o., iz Čepina, Livana, Omladinska 26: 
radni sati stroja            25 sati      195 kn/sat      4.875,00 kn 
PDV                                                                    1.218/,75 kn 
SVEUKUPNO                                                   6.093,75 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.  
                  Postupak ugovaranja predmetnih radova provesti će se sukladno stavku 1. ovog 
članka.  

                                                                               Članak 4.   
          Financijska sredstva za predmetne zemljane radove 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: 363-02/15-01/02                                                                             NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15-1                                                                        Željko Vencl, v.r. 
Nova Bukovica, 11. veljače 2015. 
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45. 
 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 
br. 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 
 

O D L U K U 
o odobrenju sredstava Zajednici udruga HVIDR-a 

Virovitičko-podravske županije 
 

I 
Zajednici udruga HVIDR-a Virovitičko-podravske županije odobravaju se sredstva u 

iznosu od 1.200,00 kuna za sudjelovanje na mirnom prosvjedu Hrvatskih branitelja i 
stradalnika Domovinskog rata ispred Ministarstva branitelja u Zagrebu, Savska cesta 66 dana 
28. veljače i 01. ožujka 2015. godine 

II 
Sredstva su odobrena na osnovu zaprimljenog zahtjeva predsjednika Zajednice udruga 

HVIDR-a Virovitičko podravske županije od 11. veljače 2015. godine. 
 

III 
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u Službenom 
glasniku Općine Nova Bukovica. 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:402-03/15-01/02                                                                                NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15-2                                                                         
Nova Bukovica, 16. veljača 2015.                                                               Željko Vencl, v.r. 
                                                                                                               
                                                                                                   
46. 
 

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 5. i stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09,150/11, 144/12, i 19/13), članka 2. stavka 2. Odluke o raspolaganju imovinom 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), Općinski načelnik, donosi 
 

ODLUKU  
o kupnji nekretnine kč. br. 310/1,  kč. br. 311/1  i kč. br. 312/1   

u k.o. Gornja Bukovica 
 

Članak 1. 
Općina Nova Bukovica kupuje od Roberta Ivić iz Brezika, Brezik 70, nekretnine 

upisane u z.k.ul.br. 515 u  k.o. Gornja Bukovica, a koje čine kčbr. 310/1 oranica velike 
livade (504 čhv), kčbr. 311/1 oranica velike livade (575 čhv) i kčbr. 312/1 oranica velike 
livade (208 čhv).  
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Općina Nova Bukovica ima interes za stjecanje prava vlasništva na predmetnim 
nekretninama zbog proširenja nogometnog igrališta u naselju Nova Bukovica. 

 
Članak 2. 

Utvrđuje se da kupoprodajna cijena za nekretnine iz članka 1. ove Odluke iznosi 
10.424,70 kuna koja je utvrđena na temelju „Procjene tržišne vrijednosti zemljišta“, koju je 
izradio stalni sudski vještak, Zora Brkljač iz Slatine, Školska 20. 

Kupoprodajnu cijenu iz ove Odluke Općina Nova Bukovica isplatiti će Robertu Ivić iz 
Brezika, jednokratno, odmah po potpisu Ugovora o kupoprodaji, na način i prema uvjetima iz 
Ugovora o kupoprodaji. 
 

Članak 3. 
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da poduzme sve potrebne radnje radi provedbe 

ove Odluke. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u "Službenom glasniku“ 

Općine Nova Bukovica.  
 

OPĆINSKI  NAČELNIK OPĆINE  NOVA  BUKOVICA 
 
KLASA: 940-01/15-01/03                                                                        NAČELNIK        
URBROJ: 2189/09-02-15-1                                                                 
Nova Bukovica, 17. veljača 2015.                                                        Željko Vencl, v.r. 
 
 
47. 
 

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 13. stavka 3. 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 odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina 

u vlasništvu Općine Nova Bukovica 
  

I 
Načelnik Općine Nova bukovica utvrđuje da je za prodaju nekretnina u vlasništvu 

Općine Nova Bukovica u k.o. Donja Bukovica zk.ul.br. 617/A, kčbr. 210/36 Oranica Brezik, 
površine 5.920,24 m2. Javni natječaj je objavljen u Glasu Slavonije dana 05. veljače 2015. 
godine s rokom prijave od 8 dana od dana objave javnog natječaja te je u navedenom roku 
zaprimljena jedna ponuda. 

Povjerenstvo za  prodaju nekretnina i davanja u zakup poslovnog prostora i drugih 
nekretnina u vlasništvu Općine Nova Bukovica pristupilo je otvaranju ponude 18. veljače 
2015. godine i utvrdilo slijedeće: prema uvjetima natječaja ponuda Roberta Ivića iz Brezika, 
Brezik 70, OIB: 75076826266, s ponuđenom cijenom od 13.807,69 kuna udovoljava u 
cijelosti svim uvjetima natječaja. 
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II 
Prihvaćajući prijedlog Povjerenstva za prodaju nekretnina i davanja u zakup 

poslovnog prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Nova Bukovica utvrđuje se da se 
kčbr. 210/36 Oranica Brezik,  površine 5.920,24 m2,  u k.o. Donja Bukovica prodaje Robertu 
Ivić iz Brezika , Brezik 70, OIB: 75076826266, za cijenu od 13.807,69 kuna. 

 

III 
Ostali uvjeti kupnje podrobnije će se utvrditi ugovorom koji je osnova za uknjižbu 

prava vlasništva. 
 

IV 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom glasniku“ 
Općine Nova Bukovica. 

 
 OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA:940-01/15-01/02                                                                            NAČELNIK                                                                      
URBROJ:2189/09-02-15-5                                                             
Nova Bukovica, 18. veljača 2015.                                                            Željko Vencl, v.r. 

                                    
 
48. 
 
           Na temelju   članka 28. stavka 2. točke 2. . Zakona o koncesijama (Narodne novine, 
broj 143/12),  članka 5. 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 5/14)) i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica 
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/13 i 2/13), Načelnik Općine Nova Bukovica,  
donosi  

 
O D L U K U O PONIŠTENJU 

Odluke o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje organiziranog 
prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada 

sa područja Općine Nova Bukovica. 

Članak 1. 
          Budući da nije pristigla niti jedna ponuda po objavi Obavijesti o namjeri davanja 
koncesije za obavljanje organiziranog  prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa 
područja Općine Nova Bukovica, Sukladno članku 28. stavku 2. točci 2. Zakona o 
koncesijama (Narodne novine broj 144/12), Općina kao javni naručitelj, obvezna je poništiti 
Odluku o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje organiziranog  
prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Nova Bukovica.  
 
 

Članak 2. 
         Poništava se Odluka o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje 
organiziranog  prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Nova 
Bukovica (KLASA:311-02/15-01/01, URBROJ:2189/09-02-15-1 od 12. siječnja 2015. 
godine). 
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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: 311-02/15-01/01       NAČELNIK 
URBROJ: 2189/09-02-15-4               Željko Vencl, v.r. 
Nova Bukovica, 24. veljače 2015. godine  
 
    
49. 
 
                Na temelju   članka 28. stavka 2. točke 2. . Zakona o koncesijama (Narodne novine, 
broj 143/12),  članka 5. 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 5/14)) i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica 
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/13 i 2/13), Načelnik Općine Nova Bukovica,  
donosi  

 
O D L U K U O PONIŠTENJU 

Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesije za 
obavljanje organiziranog prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa 

područja Općine Nova Bukovica 
 

Članak 1. 
          Budući da nije pristigla niti jedna ponuda po objavi Obavijesti o namjeri davanja 
koncesije za obavljanje organiziranog  prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa 
područja Općine Nova Bukovica, Sukladno članku 28. stavku 2. točci 2. Zakona o 
koncesijama (Narodne novine broj 144/12), Općina kao javni naručitelj, obvezna je poništiti 
Odluku o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje organiziranog  
prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Nova Bukovica, a 
vezano uz navedenu Odluku i Odluku o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu 
postupka dodjele koncesije za obavljanje organiziranog prikupljanja, odvoza i odlaganja 
komunalnog otpada. 
 
                                                                       Članak 2. 
         Poništava se Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka dodjele 
koncesije za obavljanje organiziranog prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada 
(KLASA:311-02/15-01/01, URBROJ:2189/09-02-15-2 od 12. siječnja 2015. godine). 
 

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: 311-02/15-01/01         NAČELNIK 
URBROJ: 2189/09-02-15-5      Željko Vencl, v.r. 
Nova Bukovica, 24. veljače 2015.  
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50. 
 

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 
broj 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12), članka 21. Zakona o koncesijama 
(Narodne novine broj 143/12), 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), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi  
 
 O D L U K U 
                   o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje  
       organiziranog prikupljanja, odvoza i trajno odlaganje komunalnog otpada  
                                               sa područja Općine Nova Bukovica  

 

Članak 1. 
              Donosi se Odluka o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje 
organiziranog prikupljanja, odvoza i trajno odlaganje komunalnog otpada sa područja Općine 
Nova Bukovica  

Članak 2. 
 Postupak davanja koncesije  za obavljanje poslova  iz članka 1. ove Odluke provest će 
Stručno povjerenstvo za koncesiju, obavljanja organiziranog prikupljanja, odvoza i trajnog 
odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Nova Bukovica  

Članak 3. 
 Rok obavljanja koncesije je 5 godina uz početni iznos godišnje naknade od 3.000,00 
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. 
           Sukladno članku 11. stavku 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 82/04, 
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članku 21. Zakona o koncesijama (NN 
143/12) Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje organiziranog prikupljanja, 
odvoza i trajnog odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Nova Bukovica biti će 
objavljena u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“.  
 
                                                                   Članak 5. 
          Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je „Ekonomski najpovoljnije ponuda“, a 
određuje se prema redoslijedu: 
 

1. Najniža cijena usluga ………………………….    75 bodova       75% 
2. Tehnička sposobnost …………………………..    10 bodova       10% 
3. Kadrovska sposobnost …………………………      5 bodova        5% 
4. Reference-poslovni ugled ponuditelja ………….     5 bodova        5% 
5. Visina naknade za koncesiju …………………….    5 bodova        5% 
            U  k  u  p  n  o                                                   100 bodova     100% 
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      Postupak vrednovanja prispjelih ponuda po kriteriju „ekonomski najpovoljnija 
ponuda“ je sastavni dio ove Odluke. 

 
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: 311-02/15-01/02                                                                       NAČELNIK 
URBROJ: 2189/09-02-15-1                                                                  Željko Vencl,v.r. 
Nova Bukovica, 25. veljače 2015. godine     
 
 
51. 
 
           Na temelju   članka 14. Zakona o koncesijama (Narodne novine, broj 143/129,  članka 
5. 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 5/14)) i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine 
Nova Bukovica, broj 1/13 i 2/13), Načelnik Općine Nova Bukovica ,donosi  

  
O D L U K U 

                         o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka dodjele 
       koncesije za obavljanje organiziranog prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog    
                                       otpada sa područja Općine Nova Bukovica 

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 organiziranog prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja 
Općine Nova Bukovica: 

1. Tomislav Dereš, predsjednik 
2. Jadranka Juršik, član 
3. Blaženka Blažević, 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. 
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 311-02/15-01/02        NAČELNIK 
URBROJ: 2189/09-02-15-2      Željko Vencl, v.r. 
Nova Bukovica, 25. veljače 2015. godine  
                 
    
52. 
 

Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi 
(NN, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12 i 19/13), članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik» Općine Nova 
Bukovica broj 1/13 i 2/13) a sukladno uvjetima i načinu korištenja sredstava za provođenje 
mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu, 
Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi  
 
                                                                O D L U K U 
                           o uključivanju u Projekt javnih radova na području  
                                                        Općine Nova Bukovica 
 

Članak 1.  
       Donosi se Odluka o izradi i realizaciji Projekta  javnih radova „Revitalizacija javnih 
površina i zaštita okoliša“na području Općine Nova Bukovica u 2015. godini. 
       Općina Nova Bukovica se je opredijelila za mjeru javnih radova „Rad za zajednicu i 
sebe“ sa ciljem uključivanja na tržište rada duže nezaposlenih osoba putem društveno 
korisnog rada, poticanja zapošljavanja i ublažavanja socijalnih posljedica te motivacije 
nezaposlenih na traženje posla.  
                                                                   Članak 2. 
       Temeljem Projekta javnih radova za područje Općine Nova Bukovica te pripadajućeg 
troškovnika financiranja radnika predmetnog Projekta, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje će 
se uputiti Prijava potreba za 20 radnika za razdoblje rada od šest mjeseci. 
        Ciljane skupine nezaposlenih ulaze u kategoriju čije zapošljavanje u 100% -tnom 
iznosu financira Hrvatski zavod za zapošljavanje. 
       
                                                                   Članak 3.  
       Temeljem prispjelih ponuda za zapošljavanje, izvršiti će se odabir radnika, sukladan 
Projektu zapošljavanja na javnim radovima za područje Općine Nova Bukovica. 
      Za postupak prikupljanja i odabira ponuda za zapošljavanje na javnim radovima imenuje 
se komisija u sastavu: 

1. Antun Kojić, predsjednik 
2. Željko Vencl, član 
3. Tomislav Dereš, član 
4. Zvonko Kovač, član  
5. Anica Milosavljević , član 

 
                                                                   Članak 4. 
        Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom 
glasniku“ Općine Nova Bukovica. 
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 112-03/15-01/01                                                                          NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15-1                                                                       Željko Vencl, v.r. 
Nova Bukovica, 02. ožujka 2015. 
 
 
53. 
 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 
br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13), članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 
broj 1/13, 2/13 i 1/15), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 

 
O D L U K U 

o financijskoj pomoći 
                                   

Članak 1. 
Crkvi Blažene Djevice Marije u Novoj Bukovici odobravaju se financijska sredstva iz 

Općinskog proračuna u iznosu 5.000,00 kuna.  
 

Članak 2. 
Odobrena sredstva isplatiti će se na račun otvoren kod Slatinske banke broj 

HR1524120091120000552 iz Proračuna Općine Nova Bukovica za kupnji rigips ploča za 
rekonstrukciju vjeronaučne dvorane. 

Sredstva su odobrena na osnovu  zaprimljenog zahtjeva Maria Matijević, upravitelja 
župe. 

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom 
glasniku Općine Nova Bukovica 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:402-04/15-01/01               NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15-2                                                                              
Nova Bukovica, 04. ožujak 2015.                                                               Željko Vencl, v.r. 
 
 
54. 
 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 
br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13), članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 
broj 1/13, 2/13 i 1/15), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 
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O D L U K U 
o donaciji financijskih sredstava Kuglačkom klubu Slatina 

 
 

I. 
Kuglačkom klubu Slatina, Trg sv. Josipa 1, odobravaju se financijska sredstva iz 

Općinskog proračuna u iznosu 1.000,00 kuna. 
 

II. 
Sredstva su odobrena na osnovu zaprimljenog zahtjeva predsjednika Kuglačkog kluba 

Slatina od 04. ožujka 2015. godine. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom 

glasniku Općine Nova Bukovica. 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:402-03/15-01/05 
URBROJ:2189/09-02-15-2                                                                               NAČELNIK 
Nova Bukovica, 05. ožujak 2015.                                                                  Željko Vencl, v.r.  
 
 
55. 
 
         Sukladno članku 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica broj 1/13 i 2/13) i članku 2. točci 7. Odluke 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 
                                                  
                                                             O D L U K U 
         o imenovanju članova Ocjenjivačkog suda za postupak odabira idejnog rješenja   
           za izgradnju spomen obilježja-spomenika poginulim hrvatskim braniteljima   
                                         sa područja Općine Nova Bukovica  
                                        
                                                                          I. 
                Sukladno članku 2. točci 7. Odluke o objavi natječaja za izradu idejnog rješenja 
spomen obilježja – spomenika poginulim braniteljima sa područja Općine Nova Bukovica 
imenuje se Ocjenjivački sud za postupak odabira idejnog rješenja za izgradnju spomen 
obilježja, u slijedećem sastavu: 
 

1. Zvonko Kovač-predsjednik 
2. Tomislav Bračun, član 
3. Dario Kovač, član 
4. Vlado Župan, član 
5. Darko Meter, član 
6. Franjo Kraljik, član 
7. Tomislav Žagar, član 
8. Željko Vencl, član 
9. Milan Ivić, član 



Broj 3                             Službeni glasnik                     Stranica 85 
 
 
 
                                                                       II. 
            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          NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15/4       Željko Vencl, v.r. 
Nova Bukovica, 10. ožujka 2015. 
     
                                                                                                          
56. 
 

Sukladno članku 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 
83/13 i 143/13), članka 9. stavka 1. Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova bagatelne 
vrijednosti (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/14) i članka 40. Statuta Općine 
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13 i 1/15), Načelnik 
općine Nova Bukovica, donosi 
 

ODLUKA 
o kupnji konferencijskih stolica 

 
Članak 1. 

Načelnik općine  donosi Odluku o izdvajanju sredstava za kupnju konferencijskih 
stolica taurus TN – crna tkanina, 120 komada za potrebe opremanja Doma Kulture u Novoj 
Bukovici po cijeni od od 16.447,50 kuna (sa uključenim PDV-om) a sve prema ponudi Top 
Chair iz Zagreba br. 430 od 30. ožujka 2015. godine a koja je sastavni dio ove Odluke.  

 
Članak 2. 

Sredstva za nabavu robe iz članka 1. ove Odluke osigurati će se u Proračunu Općine 
Nova Bukovica za 2015. godinu. 

 
Članak 3. 

Sukladno članku 9. Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti 
nabava čija je procijenjena vrijednost do 20.000,00 kuna provodi se izdavanjem narudžbenice 
jednom gospodarskom subjektu. 

 
Članak 4. 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom 
glasniku Općine Nova Bukovica. 
 
                                           NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:406-05/15-01/02                                                                                  NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15-1                                                                               
Nova Bukovica, 30. ožujak 2015.                                                                  Željko Vencl, v.r. 
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57. 
 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 
br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13), članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 
broj 1/13, 2/13 i 1/15), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 
 

O D L U K U 
o financijskoj pomoći                                      

 
Članak 1. 

Općina Nova Bukovica će sufinancirati troškove održavanja komemoracije povodom 
70. obljetnice bleiburške žrtve koja će se održati 16. svibnja 2015. godine na Bleiburškom 
polju u Austriji.  

Članak 2. 
Sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna isplatiti će se iz Proračuna Općine Nova 

Bukovica. 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom 
glasniku Općine Nova Bukovica. 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:402-03/15-01/07            NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15-2                                                                            
Nova Bukovica, 02. travnja 2015.                                                               Željko Vencl, v.r. 
 
 
58. 

 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 

br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13), članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 
broj 1/13, 2/13 i 1/15), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 

 
O D L U K U 

o sufinanciranju tiskanja knjige  
„Krvavi Slatinski Uskrs i borbe u bližoj okolini u vrijeme 1941-1945. godine“ 

 
Članak 1. 

Načelnik Općine donosi Odluku o sufinanciranju tiskanja knjige „Krvavi Slatinski 
Uskrs i borbe u bližoj okolini u vrijeme 1941-1945. godine“ autora Miroslava Gazde.  
 

Članak 2. 
Sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna odobrena su na osnovu zaprimljenog zahtjeva 

predsjednika Udruge ratnih veterana Hrvatske, „Hrvatski domobran“ ogranak Slatina od 27. 
veljače 2015. godine. 
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Članak 3. 
Sredstava iz članka 2. ove Odluke biti će isplaćena iz Proračuna Općine Nova 

Bukovica na žiro račun HR9323600001400135011. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u Službenom 

glasniku Općine Nova Bukovica. 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA:402-03/14-01/04                                                                             NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15-2                                                                                    
Nova Bukovica, 02. travnja 2015.                                                            Željko Vencl, v.r. 
 
 
59. 
 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 
br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13), članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 
broj 1/13 i 2/13), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 
                                                  

O D L U K U 
o odobrenju sredstava Udruzi HVIDR-a iz Slatine 

                                        
                                                                          I 

Načelnik Općine donosi Odluku o odobrenju sredstava Udruzi HVIDRA-a iz Slatine 
Trg svetog Josipa 10. 

II 
Sredstva u iznosu od 1.500,00 kuna odobrena su na osnovu zaprimljenog zahtjeva 

Udruge HVIDR-a iz Slatine, Trg sv. Josipa 10, za pomoć u radu udruge u 2015. godini. 
Sredstva iz prethodno navedenog stavka isplaćuju se iz Proračuna Općine Nova 

Bukovica. 
 

III 
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u Službenom 
glasniku Općine Nova Bukovica 
 
                                           NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:402-03/15-01/06                                                                                 NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15-2                                                                               
Nova Bukovica, 02. travnja 2015.                                                                Željko Vencl, v.r. 
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60. 
 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 
br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13), članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 
broj 1/13 i 2/13), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o uključivanju u projekt  

Kluba roditelja nedonošćadi „Palčići“i tvrtke Media-plus 
 
I 

Načelnik Općine donosi Odluku o uključivanju u projekt Kluba roditelja nedonošćadi 
„Palčići“i tvrtke Media-plus. 
 

II 
Izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.332,50 kuna (s PDV-om) za kupnju 14 majica koje 

će biti donirane polaznicima Male školi koja djeluje pri OŠ Vladimir Nazor u Novoj 
Bukovici. 
 

III 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasniku 

Općine Nova Bukovica. 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA:402-03/15-01/09                                                                            NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15-2                                                                       
Nova  Bukovica, 03. travnja 2015.                                                         Željko Vencl, v.r. 
 
               
61. 
 

Na temelju članka 8. i članka 9. Odluke o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih 
odbora na području Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik“ Općine Nova Bukovica“ broj 
1/15)  i članka 44. statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik“ Općine Nova Bukovica 
broj 1/13, 2/13 i 1/15), Načelnik Općine Nova Bukovica,  donosi  
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za pripremu i provedbu 

izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Nova Bukovica 
 
 
                                                                 Članak 1. 

U općinsko izborno povjerenstvo za pripremu i provedbu izbora za članove Vijeća 
mjesnih odbora na području Općine Nova Bukovica imenuju se: 
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        1.  Darko Novačić, za predsjednika 
        2.  Ana Martinković Krištan, za člana 
        3.  Marin Vencl, za člana 
  

4. Lidija Nikić, za zamjenika predsjednika 
5. Blaženka Blažević, za zamjenika člana 
6. Jadranka Juršik, za zamjenika člana 

 
                                                                  Članak 2. 

Općinsko izborno povjerenstvo u postupku pripreme i provedbe izbora za članove 
Vijeća mjesnih odbora ima slijedeća prava i dužnosti: 
 
1. izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora, 
2. propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad izbornih tijela u mjesnim izborima, 
3. propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora, 
4. nadzire financiranje izborne promidžbe sukladno statutu ili/i odluci o provedbi mjesnih 
izbora, te posebnom zakonu, 
5. obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 
svom području, 
6. ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća mjesnih odbora, 
7. objavljuje kandidacijske liste na temelju pravovaljanog prijedloga, sastavlja i objavljuje 
zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora, 
8. određuje biračka mjesta na području pojedinog mjesnog odbora, 
9. imenuje predsjednike, potpredsjednike i članove biračkih odbora, 
10. nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima, 
11. nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća mjesnog odbora u skladu sa 
statutom ili/i odlukom o provedbi mjesnih izbora i zakonom, 
12. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima na području svakog mjesnog 
odbora, 
13. objavljuje rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora pojedinog mjesnog odbora, 
14. utvrđuje je li osigurana odgovarajuća zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina u 
vijeću mjesnih odbora, 
15. objavljuje rezultate izbora po biračkim mjestima na području pojedinog mjesnog odbora 
na internetskim stranicama općine, 
16. određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova, kao i 
visinu naknade članova stručnog tima prema kriterijima vrednovanja rada, ako je naknada 
propisana statutom odnosno odlukom o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora, 
17. obavlja poslove vezane uz financiranje izborne promidžbe propisane posebnim zakonom i 
obvezatnim uputama, 
18. obavlja i druge poslove određene zakonom. 
 
                                                              Članak 3. 

Izbori u mjesnim odborima na području Općine Nova Bukovica održati će se u 
nedjelju 17. svibnja 2015. godine u vremenu od 07,00 do 15,00 sati.  
 
                                                
 
 
 



Broj 3                             Službeni glasnik                     Stranica 90 
 
 

Članak 4. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Nova 

Bukovica. 
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

      
KLASA:013-03/15-01/01                     NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15-3                      Željko Vencl, v.r. 
Nova  Bukovica, 08. travnja 2015   
                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
I  Z  D  A  V  A  Č :  Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica 
                                   Odgovorni urednik: Blaženka Blažević, Tajnik općine 
                                   Godišnja pretplata: 100.00 kuna. 
___________________________________________________________________________   


