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62. 
 

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 
i 15/15) 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 16. sjednici održanoj 04. 
svibnja 2015. godine, donosi 

ODLUKU 
o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Nova Bukovica 

za razdoblje od 01.01. - 31.12. 2014. godine 
 
 

Članak 1. 
Usvaja se  godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nova Bukovica za 

razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine. 
 
 

Članak 2. 
Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su za razdoblje od 01. siječnja do 31. 

prosinca 2014. godine kako sijedi: 
 
 
UKUPNO PRIHODI …………………………………………….. …… 8.635.091,10  

A) PRIHODI POSLOVANJA …………………………………..  8.632.691,10 
       Prihodi od poreza ……………………………………………….       628.035,51 

      Pomoći od inozemstva  i od subjekata 
  unutar općeg proračuna…………………………………         882.878,96 
             Prihodi od imovine……………………………………………….     967.345,22 
             Prihodi od administrativnih pristojbi i po  
  posebnim propisima…………………………………...     570.354,61 
              Ostali prihodi ..............................................................................             5.584.076,80 
        B)   PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE…                  2.400,00 
  Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ………….                   2.400,00 
 
 
 
 UKUPNO RASHODI ………………………………………… 9.129.631,61 
        A) RASHODI POSLOVANJA…..……………………. …………  2.923.566,97 
             Rashodi za zaposlene ………………………………………     586.118,84 
             Materijalni rashodi ……………………………………………….  1.103.005,73 
             Financijski rashodi ……………………………………………….               8.478,97 
               Subvencije ....................................................................................                  3.800,00 
             Naknade građanima i kućanstvima na temelju 
  osiguranja i druge naknade…………………………….       149.885,37 
 Ostali rashodi……………………………………………………            1.072.278,06 
       B) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE……            6.206.064,64      
              Rashodi za nabavu neproizvedene imovine………….................                    5.000,00 
 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine……….......             6.201.064,64 

 
 
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA…………………………………      494.540,51                  
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Članak 4. 

 U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, Općina Nova Bukovica nije 
izdavala jamstva, niti se je  zaduživala. 
 
 

Članak 5. 
          Ovaj godišnji obračun proračuna stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom 
glasniku Općine Nova Bukovica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
 
KLASA: 400-06/13-01/06                                    PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-15-20 
Nova Bukovica, 04. svibnja 2015.                         Mario Brzica, dipl.ing., v.r. 
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63. 
 

Temeljem članka 44. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13), članka 3. 
Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije 
za ribnjake (NN broj 45/09) i članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik 
1/13 i 2/13) , Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica, na svojoj 16. sjednici, održanoj 04. 
svibnja 2015. donijelo je 

 
IZVIJEŠĆE O IZVRŠENJU 

Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i davanje na korištenje 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2014.godini 

 
 

Članak 1. 
Sredstva ostvarena od zakupa  i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske prihod su Općine Nova Bukovica u dijelu od 65 % ukupno 
naplaćenih sredstava na području Općine Nova Bukovica. 

Proračunom Općine Nova Bukovica u 2014. godini planiran je prihod od zakupa i 
privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 770.800,00 kuna. 

 
           Sredstvima iz stavka 2.,  Programom u 2014. godini planirano je sufinanciranje 
provedbe: 
 
1. Programa razvoja i poticanje poljoprivrednih gospodarstva u iznosu od 80.000,00 kuna, a 

koji uključuje: 
- Sufinanciranje razvoja poljoprivredne proizvodnje,  
- sufinanciranje edukacije obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i malih 

poduzetništva vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju 
- donacije udrugama  
- subvencija rada LAG-a. 
 

2. Programa uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture 
koja je u funkciji ruralne proizvodnje te poboljšanje komunikacijskih veza sela 
popravkom i izgradnjom putne i dijela kanalske mreže u iznosu od 320.000,00 kn, a koji 
uključuje: 
- odvodnju atmosferskih i bujičnih  voda  
- održavanje nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina u funkciji poljoprivrednih 

proizvođača 
- Održavanje nerazvrstanih cesta unutar naselja uništenih uslijed korištenja 

poljoprivrednih strojeva (traktora, kombajna i ostale poljoprivredne mehanizacije)  
- održavanje poljskih putova i mosnih prijelaza  
- usluge, materijal i energija i trošak zaposlenih u dijelu koji se odnosi na uređenje 

ruralnog prostora i ruralne infrastrukture u poljoprivredi. 
- izgradnja prilaza i otresnica sa poljskih putova na lokalne, županijske i državne    

prometnice 
- izgradnja putne mreže u funkciji poljoprivrednih proizvođača i njihove    

proizvodnje 
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3.   Program Geodetsko-katastarske izmjere zemljišta, sređivanje zemljišnih knjiga te    
      podmirenje vezanih troškova tijela državne uprave u iznosu od 180.800,00 kuna  
 
4.  Programa redovnog funkcioniranja općinskih tijela u iznosu od 190.000,00 kuna, koji     
     uključuje: 

- pokrivanje dijela troškova rada djelatnika JUO koji rade na provedbi Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu; 

- pokrivanje dijela troškova rada djelatnika JUO koji rade na administrativnim 
poslovima vezanim u postupku katastarske izmjere zemljišta, te sređivanja zemljišnih 
knjiga   

- pokrivanje dijela troškova usluga i opreme u JUO (poštanske troškove, troškove 
uredskog materijala, opreme i sl.), a koji služe provedbi Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu. 
 

                                                                Članak 2.  
Naplata prihoda od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH u 2014. godini, iznosila je 849.616,90 kuna. 
 

 Sredstva iz stavka 1. utrošena su za pokriće slijedećih rashodovnih stavaka Općinskog 
proračuna u 2014. godini: 

 
1. Programa razvoja i poticanje poljoprivrednih gospodarstva i udruga civilnog društva u 
iznosu od 267.681,00 kuna, a   
    koji uključuje: 
 

- sufinanciranje edukacije obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava 
       i malih poduzetništva vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju ……………3.800,00 
- donacije udrugama ……………………………………………………… 238.000,00 
- subvencija rada LAG-a…………………………………………………… 25.881,00 
 

3. Programa uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture 
koja je u funkciji ruralne proizvodnje te poboljšanje komunikacijskih veza sela 
popravkom i izgradnjom putne mreže,   341.648,00 kn, a koji uključuje: 
- održavanje nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina 
      u funkciji poljoprivrednih proizvođača……………………………........       9.540,00 
- održavanje poljskih putova i mosnih prijelaza …………………………     51.050,00 
- usluge, materijal i energija i ostalih rashoda u dijelu koji se odnosi 
      na uređenje ruralnog prostora i ruralne infrastrukture u poljoprivredi…..  282.058,00 
               -  trošak javne rasvjete (energija i održavanje)… 117.907,00 
               -   trošak opreme i energenata za održavanje  
                    ruralnog prostora (javne površine)…………..  43.800,00 
               -   trošak deratizacije i higijeničarske službe……120.351,00   

 
4.  Programa redovnog funkcioniranja općinskih tijela u iznosu od 240.287,90 kuna, koji     
     uključuje: 

- pokrivanje dijela troškova rada djelatnika JUO 
      koji rade na provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu………………   20.000,00 
- pokrivanje dijela troškova rada djelatnika JUO koji rade 
      na administrativnim poslovima vezanim u postupku katastarske 
       izmjere zemljišta, te sređivanja zemljišnih knjiga  ……………………….  66.544,00 
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- Pokrivanje dijela troškova djelatnika koji rade na poslovima  
vezanim uz poslove ruralnog razvoja i izgradnje komunalne  
infrastrukture ………………………………………………………………  75.000,00 
  

      -    pokrivanje dijela troškova usluga i opreme u JUO  
           (poštanske troškove, troškove uredskog materijala,  

     opreme i sl.), a koji služe provedbi Zakona o polj. zem …………………… 45.000,00 
      -    ostali izdaci vezani uz ruralni razvoj provedbu 
            Zakona o polj. zem………………………………………………………..   33.743,90 
 
REKAPITULACIJA (1+2+3)……………………………………………    849.616,90 kn 
 

Članak 3. 
Ovo Izviješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i 

davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 
2014.godini stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku” Općine Nova Bukovica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 320-01/14-01/04               PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-02-15-2          OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 04. svibnja 2015.                             Mario Brzica, dipl.ing., v.r. 
 
 
64. 
 

Temeljem članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica br. 1/13, 2/13 i 1/15) a vezano uz raspisani Oglas o dodjeli javnih priznanja 
Virovitičko-podravske županije u 2015. godini, Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 
16. sjednici održanoj 04. svibnja 2015. godine, donosi 
 

O D L U K U 
o usvajanju Prijedloga Općinskog načelnika o dodjeli priznanja 

Virovitičko-podravske županije 
 

I. 
Usvaja se prijedlog Općinskog načelnika da se Udruga žena „Bukovica u srcu“, Trg 

dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica, temeljem raspisanog Oglasa za dodjelu javnih 
priznanja Virovitičko-podravske županije, nominira za dodjelu Povelje zahvalnosti 
Virovitičko-podravske županije. 

 
II. 

Odluka će biti upućena na Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Virovitičko-
podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica. 
 

III. 
Obrazloženje: 

Temeljem javnog poziva zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da dostave 
prijedloge za dodjelu javnih priznanja Virovitičko-podravske županije u 2015. godini, 
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ustanovljenim Odlukom o javnim priznanjima Virovitičko-podravske županije (Službeni 
glasnik broj 3/03 i 8/09) kao: 

- Zlatna plaketa Virovitičko-podravske županije 
- Zlatni grb Virovitičko-podravske županije 
- Godišnja nagrada Virovitičko-podravske županije 
- Povelja zahvalnosti Virovitičko-podravske županije 
-  Povelja humanosti Virovitičko-podravske županije  
-  

Načelnik Općine Nova Bukovica je uputio prijedlog Općinskom vijeću da se Udruzi žena 
„Bukovica u srcu“, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica, dodjeli Povelja zahvalnosti 
Virovitičko-podravske županije za slijedeće aktivnosti: 
-formiranja zavičajne zbirke starina i ostalih vrijednih predmeta iz života  stanovnika Općine   
   Nova Bukovica.   
- uređenja spomen sobe i poduzimanje radnji oko legalizacije muzejskog prostora-zavičajne    
   zbirke 
- organizacija izložbi u duhu tradicije domicilnog stanovništva 
- promicanje razvoja civilnog društva kroz razne aktivnosti i  druženja svih generacijskih    
   uzrasta 
- provođenje aktivnosti oko očuvanja izvorne etno gradnje ( instalacija drvenih gospodarskih   
  građevina u Vukovarskoj ulici) 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA:061-01/15-01/01                   PREDSJEDNIK 
URBROJ:2189/09-01-15-3             OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 04. svibnja 2015. godine                                 Mario Brzica, dipl.ing., v.r.   
                                                                                                      
                                                                                                                
65. 
 

Sukladno odredbama članka 36. stavka 1. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena 
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Narodne novine, broj 30/14 i 67/14), članka 27. 
stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja 
(Narodne novine, br. 40/08 i 44/08) 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 04. svibnja 2015. godine, donosi  
 

ODLUKA 
o usvajanju izmjena  i dopuna Plana Civilne zaštite  

Općine Nova Bukovica 
 

Članak 1. 
Usvajaju se izmjene  i dopune Plana Civilne zaštite Općine Nova Bukovica (Službeni 

glasnik Općine Nova Bukovica broj 9/12). 
 

Članak 2. 
Planovi se daju na uvid Općinskom načelniku, zamjeniku općinskog načelnika, 

članovima općinskog vijeća, članovima Stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništvu civilne 
zaštite, zaposlenicima Općine te osobama uključenim u izvršenje Plana. 
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Članak 3. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasnik 

Općine Nova Bukovica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 810-03/15-01/02                                                                    PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-15-8                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA                                                
Nova Bukovica, 04. svibanj 2015.                                                Mario Brzica,dipl.ing., v.r.    
 
 
66. 
 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (“Službeni glasnik” Općine 
Nova Bukovica  br. 1/13, 2/13 i 1/15), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica  na svojoj 16. 
sjednici vijeća, održanoj dana 04. svibnja 2015. godine donosi 
 

 
O D L U K U 

O IZRADI RAZVOJNOG DOKUMENTA 
Strateškog programa  razvoja Općine Nova Bukovica 

za razdoblje 2015 - 2020. 
 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom o izradi Strategije razvoja općine Nova Bukovica  za razdoblje 2015 - 
2020. pristupa se izradi Strategije razvoja Općine Nova Bukovica  za područje općine Nova 
Bukovica za razdoblje 2015 – 2020. 
 

Članak 2. 
Ovlašćuje se načelnik za provođenje ove Odluke. 

 
Članak 3. 

Ova Odluka o izradi Strategije razvoja Općine Nova Bukovica  za razdoblje 2015 – 
2020. stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Općine Nova 
Bukovica.   

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 302-02/15-01/02                                       PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-15-                                                        OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 04. svibanj 2015.                              Mario Brzica, dipl.ing., v.r.    
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67. 
 
         Sukladno članka 18. stavka  3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine RH  broj 
90/11., 83/13 i 143/13), članku 6. 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, 2/13 i 1/15), Načelnik 
Općine Nova Bukovica, donosi  
                                                              

O D L U K U 
imenovanju ovlaštenih predstavnika za provođenje postupka bagatelne nabave-za 

nabavku i instaliranje programskih modula za proračunsko računovodstvo 
 

Članak 1. 
            Sukladno članku 6. Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova bagatelnih vrijednosti, u  
postupku pripreme i provedbe bagatelne nabave – za nabavku i instaliranje programskih 
modula za proračunsko računovodstvo, za provođenje postupka imenuju se slijedeći ovlašteni 
predstavnici: 

1. Jadranka Juršik, voditelj 
2. Željko Vencl, član 
3. Ana Martinković Krištan, član 

 
Članak 2. 

           Postupak, prikupljanja ponuda, analiza ponuda, ugovaranje i realizacija predmetnih 
radova, provesti će se sukladno Pravilniku o nabavi roba, usluga i radova bagatelne 
vrijednosti.        
Sredstva za predmetnu investiciju osigurava proračun Općine Nova Bukovica. 
 

Članak 3. 
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u «Službenom 
glasniku» Općine Nova Bukovica.  
                                           

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 406-01/15-01/04                                                                             NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15-2                                                                        Željko Vencl, v.r. 
Nova Bukovica, 15. siječnja 2015. 
 
 
68. 
 
         Sukladno članka 18. stavka  3. (Narodne novine RH  broj 90/11., 83/13 i 143/13), 
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, 2/13 i 1/15), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi  
 

O D L U K U 
o provedbi postupka prikupljanja ponuda za nabavku i instaliranje 

programskih modula za proračunsko računovodstva u Općini Nova Bukovica 
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Članak 1. 
    Provesti će se postupak prikupljanja ponuda za nabavku i instaliranje, obuku, prava 
korištenja programskih modula za proračunsko računovodstvo.  
   Postupak će se provesti za slijedeće programske module (programe) za vođenje 
proračunskog knjigovodstva: 

- Proračunsko knjigovodstvo 
- Proračunski ciklus 
- Osnovna sredstva 
- Komunalna naknada  

 
Članak 2. 

           Postupak, prikupljanja ponuda, analiza ponuda, ugovaranje i realizacija predmetnih 
radova, provesti će se sukladno Pravilniku o nabavi roba, usluga i radova bagatelne 
vrijednosti.        
 
                                                                   Članak 3. 
         Pripremu i provedbu postupka bagatelne nabave provesti će ovlašteni predstavnici 
Općine Nova Bukovica, koje će imenovati Načelnik.  
       

                                                                               Članak 4.   
          Financijska sredstva za predmetnu investiciju 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: 406-01/15-01/01                                                                              NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15-1                                                                         Željko Vencl, v.r. 
Nova Bukovica, 15. siječnja  2015. 
 
 
69. 
 

Sukladno članka 18. stavka  3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine RH  broj 
90/11., 83/13 i 143/13), članku 14. Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova bagatelnih 
vrijednosti (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica br. 1/14), Zaključku Ovlaštenih 
predstavnika javnog naručitelja od 21. travnja 2015. godine 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  
 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnije ponude za nabavku i instaliranje programskog modula za 

proračunsko računovodstvo u Općini Nova Bukovica 
 

Članak 1. 
Donosi se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za instaliranje programskog modula 

za proračunsko računovodstvo u Općini Nova Bukovica, ponuditelja, MUNICIPAL d.o.o., 
Đakovo, Ante Starčevića 5. 
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Najpovoljnija ponuda je utvrđena temeljem kriterija najniža cijena programskog 
paketa i mjesečnog održavanja programa. 
 
                                                                   Članak 2. 
   Nabavka predmetne računalske  opreme  planirana je  u okviru bagatelnih vrijednosti, 
sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi, a pitanje nabave do tih vrijednosti 
Općina uređuje svojim aktom, Pravilnikom o nabavi roba, usluga i radova bagatelne 
vrijednosti. 

Članak 3. 
Obrazloženje 

      Po donošenju Odluke o postupku prikupljanja ponuda za instaliranja i održavanje 
računovodstvenog programa, ponude su prikupljanje usmenim kontaktima sa tvrtkama 
verziranim za izradu programskih modula za proračunska računovodstva.  
Kriterija odabira je najniža cijena programskog paketa i mjesečnog održavanja programa. 
 
Ponude su zaprimljene od slijedećih izvođača radova: 
-   MARIO COMMERCE d.o.o. poduzeće za informatički inženjering, trgovinu izvoz-uvoz,   
     marketing i turizam, Gornja Stubica, Lovačka 3 
 

- MUNICIPAL d.o.o., Đakovo, Ante Starčevića 5 
 

Analizirajući elemente zaprimljenih ponuda, istaknute su cijene programskog paketa i 
naknade za mjesečno održavanje programskog paketa. 
Za kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena instaliranja programa i 
mjesečnog održavanja programa. 
 
Pregled cijena programskog paketa i mjesečnog održavanja programa: 
-   MARIO COMMERCE d.o.o. poduzeće za informatički inženjering, trgovinu izvoz-uvoz,   
     marketing i turizam, Gornja Stubica, Lovačka 3 

- komplet programski paket …………………………………… 35.000,00 kn bez PDV-a 
- mjesečno održavanje programa ………………………………   1.200,00 kn bez PDV-a 

 
-  MUNICIPAL d.o.o., Đakovo, Ante Starčevića 5 
    -   komplet programski paket ………………………………………15.696,00 kn bez PDV-a 
    -   mjesečno održavanje programa …………………………………  1.532,00 kn bez PDV-a 
      Analizirjući ponuđene cijene programskih paketa i cijene mjesečnog održavanja 
programa te kriterij odabira (najniže cijene), prihvatljivija je ponuda tvrtke, MUNICIPAL 
d.o.o., Đakovo, Ante Starčevića 5, te na temelju iznijetog Ovlašteni predstavnici su donijeli 
zaključak da se ponuda tvrtke MUNICIPAL d.o.o., Đakovo, Ante Starčevića 5, kao povoljnija 
predloži Općinskom načelniku na usvajanje.: 
    -   komplet programski paket ………………………………………15.696,00 kn bez PDV-a 
    -   mjesečno održavanje programa …………………………………. 1.532,00 kn bez PDV-a 
 

Uvažavajući  zaključak Ovlaštenih predstavnika naručitelja, Načelnik donosi Odluku o 
odabiru sukladno članku 1. ove Odluke. 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u «Službenom 
glasniku» Općine Nova Bukovica.  
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 406-01/15-01/04                                                                           NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15-6                                                                      Željko Vencl, v.r. 
Nova Bukovica, 20. veljače 2015. 
 
70. 
 
          Sukladno članka 18. stavka  3. (Narodne novine RH  broj 90/11., 83/13 i 143/13), 
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, 2/13 i 1/15), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi  
 

O D L U K U 
o provedbi postupka prikupljanja ponuda za izvođenje zemljanih radova na sanaciji 

poljskih putova na području Općine Nova Bukovica 
 

Članak 1. 
Provesti će se postupak prikupljanja ponuda za izvođenje zemljanih radova na sanaciji  

poljskih putova na području Općine Nova Bukovica.  
           Predmetni radovi  su planirani u okviru bagatelnih  vrijednosti nabave.  
           Radovi će obuhvaćati slijedeće zahvate: 

     - rad strojeva na uređenju puta (grejder, kombinirka) 
     - dovoz otpadne sipine-kamena na prilazima poljskih puteva na lokalne ili županijske  
        ceste (uređenje otresnica) 

 
Članak 2. 

           Postupak, prikupljanja ponuda, analiza ponuda, ugovaranje i realizacija predmetnih 
radova, provesti će se sukladno Pravilniku o nabavi roba, usluga i radova bagatelne 
vrijednosti.        
 

Članak 3. 
          Pripremu i provedbu postupka bagatelne nabave provesti će ovlašteni predstavnici 
Općine Nova Bukovica, koje će imenovati Načelnik.  
       

Članak 4. 
          Financijska sredstva za predmetnu investiciju 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: 363-02/15-01/04                                                                              NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15-1                                                                         Željko Vencl, v.r. 
Nova Bukovica, 09. travnja 2015. 
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71. 
 
         Sukladno članka 18. stavka  3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine RH  broj 
90/11., 83/13 i 143/13), članku 6. 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, 2/13 i 1/15), Načelnik 
Općine Nova Bukovica, donosi  
 

O D L U K U 
imenovanju ovlaštenih predstavnika za provođenje postupka 

bagatelne nabave-izvođenje zemljanih radova na rekonstrukciji poljskih 
putova na području Općine Nova Bukovica 

 
 

Članak 1. 
 

Sukladno članku 6. Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova bagatelnih vrijednosti, u  
postupku pripreme i provedbe bagatelne nabave - izvođenje zemljanih radova na 
rekonstrukciji poljskih  putova na području Općine Nova Bukovica, za provođenje postupka 
imenuju se slijedeći ovlašteni predstavnici: 

4. Antun Kojić, voditelj 
5. Željko Vencl, član 
6. Zvonko Kovač, član 

 
Članak 2. 

 
           Postupak, prikupljanja ponuda, analiza ponuda, ugovaranje i realizacija predmetnih 
radova, provesti će se sukladno Pravilniku o nabavi roba, usluga i radova bagatelne 
vrijednosti.        
Sredstva za predmetnu investiciju osigurava proračun Općine Nova Bukovica. 
 
 

Članak 3. 
 

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

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 363-02/15-01/04                                                                             NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15-2                                                                        Željko Vencl, v.r. 
Nova Bukovica, 09. travnja 2015. 
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72. 
 

Sukladno članku 44. i 48. (Narodne novine br. 33/10, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08, 
36/09, 144/12 i 19/13)  i članku 40. stavka 1. točke 6. i stavka 2. 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 nabavci rabljenog traktora za potrebe održavanja javnih površina 

na području Općine Nova Bukovica 
 
                                                                Članak 1. 

Donosi se Odluka o nabavci jednog rabljenog traktora za potrebe održavanja javnih 
površina na području Općine Nova Bukovica 
      Nabavka traktora je nužna zbog velikog broja i površine javnih lokaliteta koje održava 
Općina iz sredstava svog Proračuna. Postojeća komunalna oprema ne osigurava kvalitetno 
održavanje slijedećih lokaliteta: 

- javna površina oko zgrade Općine 
- Vinogradska ulica, 2 hektara zelene površine 
- javna površina u početku Vukovarske ulice (križ i instalacija etno-gradnje) 
- javne površine oko sakralnih lokaliteta (kapelica, križevi i zvonici) 
- devet lokaliteta groblja 

-   Nova Bukovica (dva lokaliteta , pravoslavnog i katoličkog groblja) 
-   Bukovački Antunova, 
-   Donja Bukovica 
-   Gornje Viljevo 
-   Miljevci (dva lokaliteta, pravoslavnog i katoličkog groblja) 
-   Dobrović 
-   Bjelkovac 

      -    nerazvrstane ceste unutar naselja Općine Nova Bukovica 
      -    javne površine oko mjesnih domova u vlasništvu Općine Nova     

Bukovica (N. Bukovica, D. Bukovica, G. Viljevo, Brezik, Dobrović, Miljevci i    
            Bukovački Antunovac) 

- zelene površine oko svih ostalih nekretnina-građevina u vlasništvu Općine       
            Nova Bukovica 
                                                   

Članak 2. 
Zadužuje se Općinski načelnik da formira Povjerenstvo  koje će se uključiti u 

pribavljanje ponuda i donošenje zaključka o prijedlogu kupnje koju će predložiti Općinskom 
načelniku na usvajanje i potpisivanje ugovora o kupoprodaji motornog vozila. 
 

Članak 3. 
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom 
glasniku Općine Nova Bukovica 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA:406-05/15-01/03            NAČELNIK   
URBROJ:2189/09-02-15/1      Željko Vencl, v.r. 
Nova Bukovica, 14. travnja 2015.                                                                                                          
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73. 
 

Sukladno članku 48. (Narodne novine br. 33/10, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08, 36/09, 
144/12 i 19/13)  i članku 40. stavka 1. točke 6. i stavka 2. Statuta Općine Nova Bukovica 
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13 , 2/13 i 1/15) i članka 2. Odluke o nabavci 
rabljenog traktora za potrebe održavanja javnih površina na području Općine Nova Bukovica 
od 14. travnja 2015. godine, Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 
 
                                                  

O D L U K U 
o imenovanju Povjerenstva za nabavku rabljenog traktora za 

potrebe održavanja javnih  površina na području Općine Nova Bukovica 
 

Članak 1. 
Sukladno članku 2. Odluke o nabavci rabljenog traktora za potrebe održavanja javnih 

površina na području Općine Nova Bukovica, Općinski načelnik imenuje Povjerenstvo za 
nabavku rabljenog traktora nabavci za potrebe održavanja javnih  površina na području 
Općine Nova Bukovica, u slijedećem sastavu: 

1. Antun Kojić, predsjednik 
2. Miodrag Šimić, član 
3. Željko Vencl, član 
4. Darko Meter, član 
5. Zvonko Kovač, član 

 
Članak 2. 

Povjerenstvo koje će se uključiti u pribavljanje ponuda i donošenje zaključka o 
prijedlogu kupnje koje će predložiti Općinskom načelniku na usvajanje i potpisivanje ugovora 
o kupoprodaji motornog vozila. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom 

glasniku Općine Nova Bukovica. 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:406-05/15-01/03      NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15/2             Željko Vencl, v.r. 
Nova Bukovica, 15. travnja 2015. 
         
                                                                                                      
74. 
 

Vezano uz  objavu natječaja za izradu idejnog rješenja spomen obilježja – spomenika 
poginulim braniteljima na području Općine Nova Bukovica, a sukladno članku 48.stavka 2. 
Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13), Zaključka 
Ocjenjivačkog suda za postupak odabiranja idejnog rješenja za izgradnju spomen obilježja –
spomenika poginulim hrvatskim braniteljima sa područja Općine Nova Bukovica od 02. 
travnja 2015. godine i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine 
Nova Bukovica broj 1/13, 2/13 i 1/15), Općinski načelnik Općine Nova Bukovica , donosi  
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O  D  L  U  K  U 
o odabiru najpovoljnije ponude po objavljenom Natječaju za izradu idejnog rješenja za 
izgradnju spomen obilježja – spomenika poginulim hrvatskim braniteljima sa područja 

Općine Nova Bukovica 
 
 

Članak 1. 
U postupku provođenja Natječaju za izradu idejnog rješenja za izgradnju spomen 

obilježja –spomenika poginulim hrvatskim braniteljima sa područja Općine Nova Bukovica, a 
sukladno Zaključku Ocjenjivačkog suda za postupak odabiranja idejnog rješenja za izgradnju 
spomen obilježja – spomenika poginulim hrvatskim braniteljima sa područja Općine Nova 
Bukovica, Općinski načelnik donosi Odluku o prihvaćanju idejnog rješenje i povjeravanja  
izgradnje spomen obilježja-spomenika, obrtu „PLEHAN“ KLESAR, Vlasnika  Krešimira 
Suton, Slatina, Vladimira Nazora 316. 
 

Članak 2. 
Obrazloženje 

Natječaja za izradu idejnog rješenja spomen obilježja – spomenika poginulim 
braniteljima sa područja Općine Nova Bukovica, objavljen u E-oglasniku javne nabave, 
objave bagatelnih nabava, 16. veljače 2015. godine, sa krajnjim rokom dostave ponuda 20. 
ožujka 2015. godine. 
U natječajnoj dokumentaciji je naznačena  izgradnja spomenika ispred zgrade Općine na 
k.č.br. 284/2 k.o. Nova Bukovica. Za najprihvatljivije idejno rješenje određena je i nagrada 
koja će se isplatiti u iznosu od 3.000,00 kuna.  
       Po objavljenom natječaju u E-oglasniku javne nabave, objave bagatelnih nabava, sa 
krajnjim rokom dostave ponuda, pristigle su dvije ponude: 
-   Akademskog kipara, Ante Jurkića, Majke terezije 8. Zagreb i 
     Baccalaurea kiparstva, Josipe Vranjković, Kolodvorska 10b, Otok kod Vinkovaca 
 
-    „PLEHAN“ KLESAR, Vlasnik Krešimir Suton, Slatina, Vladimira Nazora 316 
 
 I. Ponuda akademskog kipara, Ante Jurkića i baccalaurea, Josipe Vranjković, 
zadovoljava navedene uvjete u dokumentacije za nadmetanje za izradu idejnog rješenja 
spomen obilježja – spomenika poginulim braniteljima sa područja Općine Nova Bukovica. 
Sadrži svu zatraženu dokumentaciju: elaborat-idejno rješenje, izjave te podatke o autora 
idejnog rješenja. 
Od autora je zaprimljena i maketa-skulptura pod nazivom Pieta i pripadajući križ. 
Skulptura (bogorodica koja oplakuje Krista) bila bi izrađena od bronce i smještena u 
pravokutni postament iza čijeg se začelja izdiže križ. Postament i križ bio bi izrađen od 
dekorativnog betona. Visina skulpture sa postamentom je 300 cm, a širina postamenta je 120 
cm. 
Troškovnik izrade spomenika: 
-   kiparsko ljevački radovi  
     -   lijevanje Piete u bronci ……………………………………   15.000,00  € 
     -   modeliranje u glini (autorski rad) …………………………    12.000,00 € 

-   građevinski radovi )iskop za postament,  
    Betoniranje postamenta, šalovanje te betoniranje križa) ……..       6.000,00 €  
-   izrada dokumentacije (statika i izrada nacrta) ………………..          500,00 €  
 U  K  U  P  N  O                                                                                33.500,00 €  
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II. Ponuda obrta „PLEHAN“ KLESAR, Vlasnika Krešimira Suton, zadovoljava uvjete iz 
dokumentacije za nadmetanje za izradu idejnog rješenja spomen obilježja – spomenika 
poginulim braniteljima, odnosno sadrži idejno rješenje (skicu), podatke o materijalu od kojeg 
će spomenik biti izrađen i troškovnik izrade. 
Spomenik bi se radio  od granita - impale i sastoji se od spomen ploče i križa. Mjere 
spomenika su 110x60x8 cm. Na ploči će biti ucrtana šahovnica i ispisan tekst, slova su rimska 
kapital-pozlata. Betonirano postolje biti će obloženo od istog materijala-debljine 3cm, od 
kojeg je izrađen spomenik (granit-impale). 
Prilazna staza i opločenje postolja oko spomenika raditi će se od kocki pranog kulira 
dimenzija 40x40cm (srno-bijele). Prilazna staza i prostor oko spomenika omeđiti će se 
ivičnjacima. 
Cijena radova sa uključeni PDV-om iznositi će 30.000,00 kuna. 
 
Analizirajući elemente obadviju ponuda, uzimajući u obzir kriterije natječaja (estetske 
kvalitete predmetnog spomenika, troškove izvedbe, prostorni koncept spomenika u odnosu na 
okruženje, primjernost i jasnoća prikaza zamisli), Ocjenjivački sud za postupak odabiranja 
idejnog rješenja za izgradnju spomen obilježja –spomenika poginulim hrvatskim braniteljima 
sa područja Općine Nova Bukovica, za prihvatljivije idejno rješenjem sa troškovnikom, 
ocijenio je ponudu obrta, „PLEHAN“ KLESAR, vl. Krešimira Suton iz Slatine, Vladimira 
Nazora 316. 
Na odabir navedene ponude znatno je utjecala cijena izrade predmetnog spomen obilježja.  
Sukladno izrečenom predloženo je Općinskom načelniku da postupi po ocjeni i zaključku 
Ocjenjivačkog suda za postupak odabiranja idejnog rješenja za izgradnju spomen obilježja –
spomenika poginulim hrvatskim braniteljima sa područja Općine Nova Bukovica, da idejno 
rješenje prihvati i izgradnju spomenika povjeri ponuditelju, obrtu „PLEHAN“ KLESAR, 
Vlasniku Krešimiru Suton, Slatina, Vladimira Nazora 316. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u Službenom 

glasniku Općine Nova Bukovica. 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:361-02/15-01/01                        OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15-9             Željko Vencl, v.r.  
Nova Bukovica, 15. travnja 2015.                                                                                                                                                            
 
 
75. 

 
Sukladno članku 44. i 48. (Narodne novine br. 33/10, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08, 

36/09, 144/12 i 19/13)  i članku 40. stavka 1. točke 6. i stavka 2. Statuta Općine Nova 
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13 , 2/13 i 1/15), Odluke o nabavci 
rabljenog traktora za potrebe održavanja javnih površina na području Općine Nova Bukovica i 
Zaključku  Povjerenstva za kupnju rabljenog traktora od 20. travnja 2015. godine, Načelnik 
Općine Nova Bukovica, donosi 
                                                  

O D L U K U 
o kupnji rabljenog traktora marke IMT, tipa 539,  za potrebe 

održavanja javnih površina  na području Općine Nova Bukovica 
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Članak 1. 
Donosi se Odluka o kupnji rabljenog traktora marke IMT, tipa 539, proizvodne 1987. 

godine, broj šasije 701158680, sa 930 radnih sati. 
Vlasnik rabljenog traktora je Ruža Stojanović iz Sremskih Karlovaca, Mitropolita 

Stratimirovića 141, Republika Srbija. 
             Kupoprodajna cijena traktora je 4.000,00 eura, u kunskoj protuvrijednosti po 
prodajnom tečaju NBH na dan isplate.  
             Sklapanje ugovora o kupoprodaji motornog vozila iz stavka 1. ovog članka, povjerava 
se Općinskom načelniku.  
 

Članak 2. 
Obrazloženje 

Nabavka traktora je bila nužna zbog velikog broja javnih lokaliteta koje održava 
Općina. Postojećom komunalnom opremom nije moguće uredno i redovito održavati 
postojeće javne površine. 
Općina je u obvezi održavati slijedeće javne lokalitete: 

-  javna površina oko zgrade Općine 
- Vinogradska ulica, 2 hektara zelene površine 
- javna površina u početku Vukovarske ulice (križ i instalacija etno-gradnje) 
- javne površine oko sakralnih lokaliteta (kapelica, križevi i zvonici) 
- devet lokaliteta groblja 

-   Nova Bukovica (dva lokaliteta , pravoslavnog i katoličkog groblja) 
-   Bukovački Antunova, 
-   Donja Bukovica 
-   Gornje Viljevo 
-   Miljevci (dva lokaliteta, pravoslavnog i katoličkog groblja) 
-   Dobrović 
-   Bjelkovac 

      -    nerazvrstane ceste unutar naselja Općine Nova Bukovica 
      -    javne površine oko mjesnih domova u vlasništvu Općine Nova     

Bukovica (N. Bukovica, D. Bukovica, G. Viljevo, Brezik, Dobrović, Miljevci i    
            Bukovački Antunovac) 

- zelene površine oko svih ostalih nekretnina-građevina u vlasništvu Općine       
            Nova Bukovica 
          

Imenovano povjerenstvo za nabavku rabljenog traktora za potrebe održavanja javnih 
površina,  je 20. travnja 2015. godine održalo sjednicu, na kojoj je raspravljalo o potrebi 
nabavke traktora kao i o usmenim kontaktima sa potencijalnim prodavateljima rabljenih 
traktora 
Nakon provedene rasprave utvrđeno je da je najprihvatljiviju ponudu . 
za prodaju traktora ponudila vlasnica rabljenog traktora, Ruža Stojanović, iz Sremskih 
Karlovaca, RS. Traktor je naslijedila u postupku ostavinske rasprave, iza pokojnog brata Perta 
Grujčića, sa posljednjim prebivalištem, Miljevci, Dravska 37. Traktor je marke IMT, tip, 539, 
broj šasije 701158680, godina proizvodnje 1987. 
Član Povjerenstva gospodin Miodrag Šimić, dobro je upoznat sa predmetnim traktorom, ima 
saznanja da je u dobrom stanju i da ima 930 radnih sati. Vlasnik traktora je izrazio prodajnu 
cijenu od 4.000,00, u kunskoj protuvrijednosti, po prodajnom kursu NBH na dan isplate. 
Uz navedeni traktor, vlasnik Općini daruje jednobrazni plug. 
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Temeljem iznijetog Povjerenstvo je donijelo Zaključak da je usmena ponuda Ruže Stojanović 
iz Sremskih Karlovaca, Mitropolita Stratimirovića 141, Republika Srbija, po osnovi prodaje 
rabljenog traktora, tipa, 539, broj šasije 701158680, proizvodnja 1987. godina, 930 radnih 
sati, prodajne vrijednosti 4.000,00 eura, ocjenjena prihvatljivom, i kao takova predložena je 
Načelniku na usvajanje i sklapanje ugovora o kupoprodaji. 
 
            Slijedom navedenog, odlučeno je u Članku 1. ove Odluke. 
                                                               

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom 

glasniku Općine Nova Bukovica 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:406-05/15-01/03         NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15/4      Željko Vencl, v.r. 
Nova Bukovica, 20. travnja 2015. 
                                                                                                              
                                                                                                             
76. 
 
         Sukladno članka 18. stavka  3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine RH  broj 
90/11., 83/13 i 143/13), članku 14. Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova bagatelnih 
vrijednosti (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica br. 1/14), Zaključku Ovlaštenih 
predstavnika javnog naručitelja od 21. travnja 2015. godine 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  
 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje zemljanih radova na sanaciji poljskih 

putova na području Općine Nova Bukovica 
 

Članak 1. 
Donosi se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje zemljanih radova na 

sanaciji poljskih putova na području Općine Nova Bukovica, ponuditelja, „PRIJEVOZ I 
TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ“ d.o.o., Našice, Vatroslava  
Lisinskog 57. 
      Najpovoljnija ponuda je utvrđena temeljem kriterija odabira „najniža cijena radova i 
nasipnog kamena. 
 

Članak 2. 
Predmetni radovi su planirani u okviru bagatelnih vrijednosti, sukladno članku 18. 

stavku 3. Zakona o javnoj nabavi, a pitanje nabave do tih vrijednosti Općina uređuje svojim 
aktom, Pravilnikom o nabavi roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti. 
 

Članak 3. 
Obrazloženje 

      Po donošenju Odluke o postupku prikupljanja ponuda za izvođenje zemljanih radova 
na sanaciji poljskih putova na području Općine Bova Bukovica, ponude su prikupljanje 
usmenim kontaktima sa potencijalnim izvođačima radova. U kontaktu sa  tvrtkama 
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registriranim za izvođenje zemljanih radova, zatraženi su troškovnici za cijene rada 
adekvatnih strojeva i dovoza kamena (sipine) za izradu prilaza poljskih putova na lokalne i 
županijske ceste. 
Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena radova i materijala. 
 
Ponude su zaprimljene od slijedećih izvođača radova: 
- BONITA GRUPA d.o.o., Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6 
- NOVA VILA d.o.o. , Đakovo, Mate Topalovića 25 
- PRIJEVOZ I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ d.o.o., Našice, Vatroslava     
   Lisinskog 57 
       
Kod zaprimljenih ponuda, analizirane su cijene sata rada strojeva i dovoza m3 kamena-sipine: 
1.  BONITA GRUPA d.o.o., Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6 
      -   rad strojeva na uređenju poljskih putova 
          -   grejder ……………………………………………  315,00 kn/sat rada   bez PDV-a 
          -   kombinirke ……………………………………….  245,00 kn/sat rada   bez PDV-a 
          -   kamen nasipni ……………………………………     85,00 kn/m3   bez PDV-a 
 
2.  NOVA VILA d.o.o. , Đakovo, Mate Topalovića 25 
      -   rad strojeva na uređenju poljskih putova 
          -   grejder ……………………………………………  295,00 kn/sat rada   bez PDV-a 
          -   kombinirke ……………………………………….  230,00 kn/sat rada   bez PDV-a 
          -   kamen nasipni ……………………………………     78,00 kn/m3   bez PDV-a 
 
3.  PRIJEVOZ I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ d.o.o., Našice,    
     Vatroslava  Lisinskog 57 
          -   rad strojeva na uređenju poljskih putova 
          -   grejder ……………………………………………  290,00 kn/sat rada   bez PDV-a 
          -   kombinirke ……………………………………….  220,00 kn/sat rada   bez PDV-a 
          -   kamen nasipni ……………………………………     78,00 kn/m3   bez PDV-a 
 

Analizirjući ponuđene cijene rada strojeva i cijene za m3 kamena za nasipavanje 
otresnica te kriterij odabira (najniže cijene), najprihvatljivija je ponuda tvrtke, Prijevoz i 
trgovina Tomislav i Slavko Uremović d.o.o., Našice, Vatroslava, Lisinskog 57. 
Temeljem utvrđenog, Ovlašteni predstavnici za provođenje postupka bagatelne nabave su 
donijeli zaključak da se radovi povjere tvrtci Prijevoz i trgovina Tomislav i Slavko Uremović 
d.o.o., Našice, Vatroslava, Lisinskog 57. i kao takav predlože Načelniku na usvajanje. 
 
Uvažavajući  zaključak Ovlaštenih predstavnika naručitelja, Načelnik donosi Odluku o 
odabiru sukladno članku 1. ove Odluke. 
 

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

glasniku» Općine Nova Bukovica. 
                                           

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 363-02/15-01/04                                                                          NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15-7                                                                     Željko Vencl, v.r. 
Nova Bukovica, 21. travnja 2015. 
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77. 
 

Na temelju članka 12. i 13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10), 
sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2015. godini (Narodne novine broj 36/15) i članka 40. Statuta Općine 
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, br. 1/13, 2/13 i 1/15) Načelnik 
Općine Nova Bukovica donosi 

 
PLAN OPERATIVNE PROVEDBE 

PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2015. GODINI  

NA PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
 
I 

 U cilju izvršenja Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini (Narodne novine broj 36/15), na području 
Općine Nova Bukovica potrebno je poduzeti slijedeće mjere i aktivnosti: 
 
 
1. Izvršiti ažuriranje svih podataka i odrednica u donesenom Planu zaštite od požara i 

tehnoloških eksplozija na području Općine Nova Bukovica. 
 

IZVRŠITELJ ZADATKA: Općinski načelnik 
             ROK: 15. travanj 2015. 

 
 
2.   Stožer zaštite i spašavanja općine Nova Bukovica dužan je organizirati sjednice tematski 
vezano uz pripremu ljetne protupožarne sezone u 2015. godini. U tu svrhu, na sjednicama 
Stožera potrebno je: 

a)   usvojiti Plan rada Stožera zaštite i spašavanja za ovogodišnju požarnu sezonu, 
b)  usvojiti Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom 

ovogodišnje požarne sezone. Posebnu pozornost usmjeriti na financijska sredstva za 
podmirenje troškova angažiranja i upućivanja na redovnu plansku i eventualnu izvanrednu 
dislokaciju iz kontinentalnog dijela, odnosno prihvata, boravka i angažiranja vatrogasaca, 
opreme i tehnike na priobalnom dijelu Republike Hrvatske, 
  c)  predložiti za usvajanje Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za općinu Nova Bukovica u 2015.g., 

d)   usvojiti Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na tom području, 
             e) predložiti pogodne lokalitete i prostore, odnosno pripremiti prijedloge za potrebne 
predradnje radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i koordinacije 
u gašenju požara sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih požara otvorenoga 
prostora na teritoriju Republike Hrvatske  

 
     IZVRŠITELJ ZADATKA: Općinski načelnik 
     ROK: 31. ožujka 2015. 
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3.  Uspostaviti ustroj za provedbu mjera čuvanja, fizičkog osiguravanja i drugih oblika 
preventivne zaštite objekata i površina na kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i 
širenja požara, a posebno na poljoprivrednim i šumskim površinama za vrijeme ljetnog 
razdoblja, uključujući i zabranu nekontroliranog pristupa i boravka na takovim površinama u 
vrijeme velike opasnosti za nastajanje i širenje požara. 

 

      IZVRŠITELJ ZADATKA: Tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva u suradnji s DVD        
                                                  -  om Nova Bukovica – Brezik. 

ROK: 15. travnja 2015. 
 

4.   Prije početka i u toku trajanja žetvenih aktivnosti, ustrojiti motrilačko-dojavne službe i 
ophodnje, vatrogasna dežurstva u Općini, sušarama i skladištima, silosima, na žitnim tablama, 
te šumskim predjelima koji graniče sa žitnim poljima, sa odgovarajućom opremom i 
sredstvima za početno gašenje požara. 
Naprijed navedeno izvršiti u cilju pravodobnog otkrivanja eventualnog nastanka požara na 
žitnom poljima, sušarama, skladištima, silosima te šumskim i drugim površinama radi 
pravovremene dojave nadležnim vatrogasnim institucijama.  

 

      IZVRŠITELJ ZADATKA: Tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva u suradnji s DVD        
                                             -  om Nova Bukovica – Brezik  
ROK: 30. svibanj 2014. 

 
5.  Izvršiti pregled deponije za odlaganje komunalnog otpada, te poduzeti odgovarajuće mjere 
na prevenciji sprječavanja nekontroliranog paljenja otpada na deponiji, ustrojiti stalna ili 
povremena dežurstva, odnosno obilaske deponije, a u cilju pravovremenog postupanja i 
sprječavanja nastanka ili širenja požara. 
 
      IZVRŠITELJ ZADATKA: Tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva u suradnji s DVD        

                                              -  om Nova Bukovica – Brezik 

 
ROK: svibanj 2014. 

 
6.  Izvršiti pregled i adekvatnu sanaciju svih «divljih» deponija otpada na području Općine 
koja se nalaze u blizini žitnih polja ili šumskih površina, a u cilju sprječavanja 
nekontroliranog paljenja otpada na deponijima i pravovremenog postupanja u sprječavanju 
nastanka i širenja požara. 
 

IZVRŠITELJ ZADATAKA: Jedinstveni upravni odjel.                           

    ROK: svibanj 2014. 

II 
Zadužuju se tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva da u skladu sa točkom I 

podtočkama  3. i 4. ovoga Plana, izrade svoje operativne planove aktivnosti mjera 
protupožarne zaštite u ljetnom razdoblju, te navedene operativne planove sa kartama prilaznih 
putova do objekata i površina kojima prijeti požarna opasnost, dostave u što kraćem roku 
DVD-u Nova Bukovica – Brezik. 
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 Tvrtke iz područja poljoprivrede dužne su posebno voditi računa o tehničkoj 
ispravnosti kombajna i drugih vozila koja sudjeluju u žetvenim aktivnostima, te ih opremiti 
propisanim vatrogasnim aparatima za početno gašenje požara. 

III 

 Zadužuje se DVD Nova Bukovica – Brezik da se u okvirima svojih nadležnosti i 
utvrđenih zadataka iz ovog Plana maksimalno angažira putem ljudstva i opreme DVD-a Nova 
Bukovica – Brezik, u adekvatnoj realizaciji navedenih zadataka. 
 
 U tom pravcu DVD Nova Bukovica – Brezik vršit će koordinaciju pojedinih aktivnosti 
iz ovog Plana između pojedinih subjekata i pravovremeno izvješćivati Općinskog načelnika 
kao i nadležna tijela Državne uprave o eventualnim poteškoćama u provođenju Plana, kao i 
predlagati i druge mjere i postupke u pravcu njegovog provođenja. 
 
 Također  DVD Nova Bukovica – Brezik dužno je odmah izvršiti sve pripreme u svezi 
s izvršenjem zadataka iz ovog Plana, a posebno u okvirima svojih materijalnih i drugih 
mogućnosti za osposobljavanje vatrogasne opreme DVD Nova Bukovica – Brezik, kao i 
osigurati dežurstva za vrijeme trajanja žetvenih aktivnosti prema ukazanoj potrebi. 

IV 
 Zadužuje se DVD Nova Bukovica – Brezik da u okvirima svojih zakonskih 
nadležnosti osigura punu pripravnost tehničkih i ljudskih potencijala u okvirima svojih 
mogućnosti za adekvatno djelovanje po ovom Planu, odnosno posebno u razdoblju ljetnog 
perioda u kojem postoji posebna opasnost od nastanka i širenja požara, te u skladu sa ovim 
Planom i operativnim planovima koje dostave tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva, 
izrade svoj Operativni plan preventivne i operativne protupožarne zaštite za razdoblje u kojem 
je povećana opasnost nastanka požara. 

V 
 Zadužuju se Vijeća mjesnih odbora na području Općine Nova Bukovica da adekvatno 
surađuju sa DVD-om Nova Bukovica – Brezik u izvršenju zadataka po ovom Planu, a 
posebno po pitanju osiguravanja potrebnih dežurstava i organiziranja motrilačko-dojavnih 
službi. 

VI 
 Sve aktivnosti navedene u ovom Planu nositelji zadataka potrebno je da provode uz 
što tješnju međusobnu suradnju i koordinaciju sa Zapovjedništvom zaštite i spašavanja, DVD-
om Nova Bukovica – Brezik, Općinskim načelnikom i Jedinstvenim upravnim odjelom, te da 
u slučaju hitnih potreba za postupanjem nazovu broj Županijskog centra 112. 

VII 
 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom  glasniku 
Općine Nova Bukovica. 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 214-02/15-01/03                                                                                NAČELNIK 
URBROJ: 2189/09-02-15-1                                                   
Nova Bukovica, 22. travanj 2015.                                                                Željko Vencl, v.r. 
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78.      

 
 Na temelju članka 6. 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 početku postupka bagatelne vrijednosti  nabave usluga izrade  

Strateškog programa razvoja Općine Nova Bukovica za razdoblje 2015. – 2020. godine 
 

Članak 1. 
Podaci o naručitelju: 
• naziv, sjedište i adresa: Općina Nova Bukovica, Nova Bukovica,  
      Trg dr. Franje Tuđmana 1 
• OIB: 72006805985 

Odgovorna osoba naručitelja: Željko Vencl, Načelnik. 
 

Članak 2. 
Predmet bagatelne nabave je: usluga izrade Strateškog programa razvoja Općine Nova 

Bukovica za razdoblje 2015. – 2020. godine Predmet bagatelne nabave obuhvaća sljedeće 
aktivnosti: prikupljanje i obrada podataka, organiziranje radionica, rasprava, tribina, provedba 
anketa s analizom dobivenih rezultata, analiza postojećeg stanja, SWOT analiza, definiranje 
vizije, razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera, izrada izvještaja. 

 
Članak 3. 

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) iznosi 41.000,00 kuna  
 

Članak 4. 
Ovom odlukom imenuju se ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku bagatelne 

vrijednosti nabave usluga izrade Strateškog programa razvoja Općine Nova Bukovica za 
razdoblje 2015. – 2020., u sljedećem sastavu:  
1. Jadranka Juršik - predsjednica,  
2. Željko Vencl - član,  
3. Blaženka Blažević - član.  

Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika su sljedeće:  
       -  koordiniranje pripreme i provođenja postupka nabave,  
       -  otvaranje ponuda,  
       -  sudjelovanje u pregledu i ocjeni ponuda,  
       - usmjeravanje rada stručnih osoba i službi Naručitelja kojima je povjerena izrada 
dokumentacije za nadmetanje, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi s postupkom 
bagatelne nabave.  

Ovlašteni predstavnici Naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi 
Naručitelja. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasniku 

Općine Nova Bukovica. 
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 302-02/15-01/02                                                                           NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15-1                                                                                     
Nova Bukovica, 24. travanj 2015.                                                             Željko Vencl 
      
                                                                                      
79. 
 

Na temelju članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica broj 1/13 i 2/13) a u svezi s člankom 93.  Zakona o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), općinski 
načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 

 
PLAN PRIJMA 

na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa  
u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica za 2015. godinu 

   
 

Članak 1. 
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja  radnog odnosa planira se u 2015. godini 

prijem tri osobe sa završenom srednjom stručnom spremom upravne ili ekonomske struke ili 
gimnazija. 

Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvenih 
jedinica u kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban 
stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u Tablici 1. koja je 
sastavni dio ovog Plana. 
 
 

Članak 2. 
Prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se 

u suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje.  
Plan prijama provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog 

osposobljavanja, u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje. 
 
 

Članak 3. 
 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom glasniku 
Općine Nova Bukovica.  
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

KLASA: 112-01/15-01/01 
URBROJ: 2189/09-02-15-2                                                                         NAČELNIK 
Nova Bukovica, 05. svibanj 2015.                                                           Željko Vencl, v.r. 
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TABLICA 1.  
 

 PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA  
RADNOG ODNOSA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

        OPĆINE  NOVA BUKOVICA ZA 2015. GODINU 
 

 
 

Red.
broj 

 
 

Sistematizirana 
radna mjesta 

 
 

Stručna 
sprema 

 
Broj osoba  

koje se 
planira 
primiti  

1.  Pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela 

Magistar struke ili stručni specijalist ili 
VSS VII/1 stručne spreme pravnog ili 
ekonomskog usmjerenja  

 
0 

2. Viši stručni suradnik za 
imovinsko pravne poslove 

Magistar struke ili stručni specijalist ili 
VSS VII/1 stručne spreme pravnog 
usmjerenja 

0 

3. Viši referent za financije i 
računovodstvo 

Sveučilišni prvostupnik ili stručni 
prvostupnik ili VŠS VI/1 stupanj 
stručne spreme ekonomskog 
usmjerenja 

 
0 

4. Komunalni redar  Srednja stručna sprema, SSS IV/1, 
upravnog, ekonomskog ili drugog 
odgovarajućeg usmjerenja 

0 

5. Referent za opće i 
računovodstvene poslove 

Srednja stručna sprema, SSS IV/1, 
upravnog, ekonomskog ili drugog 
odgovarajućeg usmjerenja  

3 

6. Domar-dostavljač NSS 0 
7. Komunalni radnik NSS 0 
 UKUPNO  3 

 
 
80. 

 
 Na temelju članka 6. 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 početku postupka nabave bagatelne vrijednosti   

komunalne opreme – traktor s priključcima za održavanje površina  
u naseljima Općine Nova Bukovica 

 

 
Članak 1. 

 
Podaci o naručitelju: 
• naziv, sjedište i adresa: Općina Nova Bukovica, Nova Bukovica,  
      Trg dr. Franje Tuđmana 1 
• OIB: 72006805985 

Odgovorna osoba naručitelja: Željko Vencl, Načelnik. 
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Članak 2. 

 
Predmet bagatelne nabave je: komunalna oprema – traktor s priključcima za 

održavanje površina u naseljima Općine Nova Bukovica kako slijedi: 
1. Eco trac motor 40 ks 
2. Kabina bez grijanja 
3. Prednja hidraulika sa izla. vratilom 
4. Set prednje hidraulike 
5. Prednja kosilica 130 cm 
6. Daska za snijeg 150 cm sa bočnim pomacima 
7. Prikolica 1,5 H trostrano kipanje 

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 140.000,00 kuna 
 
 

Članak 3. 
 

Ovom odlukom imenuju se ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku nabave 
bagatelne vrijednosti komunalne opreme – traktor s priključcima za održavanje površina u 
naseljima Općine Nova Bukovica, u sljedećem sastavu:  
1. Antun Kojić - predsjednik,  
2. Blaženka Blažević - član,  
3. Tomislav Dereš - član.  

Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika su sljedeće:  
       -  koordiniranje pripreme i provođenja postupka nabave,  
       -  otvaranje ponuda,  
       -  sudjelovanje u pregledu i ocjeni ponuda,  
       - usmjeravanje rada stručnih osoba i službi Naručitelja kojima je povjerena izrada 
dokumentacije za nadmetanje, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi s postupkom 
bagatelne nabave.  

Ovlašteni predstavnici Naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi 
Naručitelja. 
 
 

Članak 4. 
 

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

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 406-05/15-01/01                                                                          NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15-1                                                                                     
Nova Bukovica, 02. ožujak  2015.                                                          Željko Vencl, v.r. 
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81. 

 
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o Javnoj nabavi (Narodne novine, broj 99/11, 

83/13 i 143/13), članka 14. Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti 
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/14.), članka 40. Statuta Općine Nova 
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/13 i 2/13), Općinski načelnik 
Općine Nova Bukovica, donosi                        

 
ODLUKU 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu 
komunalne opreme – traktor s priključcima za održavanje površina 

u naseljima Općine Nova Bukovica 
 

Članak 1. 
Za najpovoljniju ponudu za nabavu komunalne opreme – traktor s priključcima za 

održavanje površina u naseljima Općine Nova Bukovica, koja je bila predmetom Poziva za 
dostavu ponuda izabire se ponuda ponuditelja „HITTNER“ d.o.o. iz Bjelovara, Pakračka ulica 
10, od 09. ožujka 2015. godine. 

Vrijednost nabave komunalne opreme iznosi 134.850,00 kuna bez PDV-a odnosno 
168.562,50 kuna s PDV-om.  

 
Članak 2. 

Financijska sredstva za nabavu komunalne opreme – traktor s priključcima za 
održavanje površina u naseljima Općine Nova Bukovica osigurana su u Proračunu Općine 
Nova Bukovica. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasniku 

Općine Nova Bukovica. 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA:406-05/15-01/01                                                                          NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15-8                                                                                
Nova  Bukovica, 11. ožujak 2015.                                                         Željko Vencl, v.r. 
 
 
82.  

 
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o Javnoj nabavi (Narodne novine, broj 99/11, 

83/13 i 143/13), članka 14. Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti 
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/14.), članka 40. Statuta Općine Nova 
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/13 i 2/13), Općinski načelnik 
Općine Nova Bukovica, donosi                        
 

ODLUKU 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu  

Strateškog programa razvoja Općine Nova Bukovica za razdoblje 2015. – 2020. godine 
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Članak 1. 
Za najpovoljniju ponudu za izradu Strateškog programa razvoja Općine Nova 

Bukovica za razdoblje 2015. – 2020. godine, koja je bila predmetom Poziva za dostavu 
ponuda izabire se ponuda ponuditelja AKTIVA, obrt za usluge iz Slatine, Kreminac 11, od 
04. svibnja 2015. godine. 

Vrijednost  izrade  Strateškog  programa  razvoja  Općine Nova Bukovica za razdoblje       
2015.  –   2020. godine iznosi 40.000,00 kuna bez PDV-a.  

 
Članak 2. 

Naručitelj će sa odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o izradi Strateškog programa 
razvoja Općine Nova Bukovica za razdoblje 2015. –   2020. godine. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasniku 

Općine Nova Bukovica. 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 302-02/15-01/02                                                                          NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15-12                                                                                
Nova  Bukovica, 05. svibanj 2015.                                                        Željko Vencl, v.r. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


