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155.
Na temelju članka 34. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08 i 136/12) i
članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 9/09
i 1/11), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 20. sjednici održanoj 08. prosinca 2015.
godine, donijelo je
PLAN
RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016. S PROJEKCIJOM
ZA 2017.-2018. GODINU
Članak 1.
Plan sadrži rashode za nabavu nefinancijske imovine i plan kapitalnih pomoći.
Plan razvojnih programa za 2016. godinu s projekcijom za 2017.-2018. godine sastoji
se od Plana razvojnih programa za 2016. godinu i Projekcije plana razvojnih programa 2017.2018. godinu.
Članak 2.
Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja objekata prema planu za 2016. godinu je
31.12.2016. godine. Plan razvojnih programa usklađivat će se za svaku godinu.
Članak 3.
Ovaj Plan razvojnih programa za 2016. godinu s projekcijom za 2017.-2018. godinu
sastavni je dio proračuna Općine Nova Bukovica za 2016. godinu.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 400-06/15-01/03
URBROJ: 2189/09-01-15-4
Nova Bukovica, 08. prosinac 2015.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brzica, dipl.ing.,v.r.
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156.
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08 i 136/12) , te
članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, br. 9/09 i
1/11), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 20. sjednici održanoj 08. prosinca 2015.
godine, donijelo je
O D L U K U
o izvršavanju Proračuna Općine Nova Bukovica za 2016. godinu
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Općine Nova Bukovica za
2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima- primicima, rashodima
izdacima Proračuna, te propisuju prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.
Članak 2.
U izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu i Zakona o
financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Članak 3.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu, a iznosi
rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama.
Članak 4.
Korisnici sredstava o odobrenim sredstvima bit će obaviješteni putem „ Službenog
glasnika Općine Nova Bukovica“.
II STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 5.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika
raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.
III IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 6.
Sredstva u proračunu se osiguravaju proračunskim korisnicima koji su u njegovom
Posebnom dijelu određeni za nositelje razdjela, po utvrđenim programima.
Sredstva Proračuna smiju se koristiti samo za namjene utvrđene posebnim zakonima i
odlukama Općine Nova Bukovica, u visini sredstava određenih Proračunom i to do visine
utvrđene u njegovom posebnom dijelu.
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Članak 7.
Korisnik Proračuna na temelju iznosa predviđenih Proračunom obvezan je sastaviti financijski
plan za poslovnu godinu po mjesecima.
Mjesečne dodjele odobravaju se temeljem mjesečnih planova.
Tijekom mjeseca može se izvršiti naknadna dodjela sredstava temeljem posebnog
zahtjeva koje odobrava Općinski načelnik.
Manje dodijeljena sredstva u odnosu na financijski plan za tekući mjesec, korisnik
raspoređuje u sredstva dodjele za iduće razdoblje.
Viškovi sredstava korisnika Proračuna po godišnjem obračunu moraju se vratiti u
Proračun, osim ako Općinski načelnik na zaključi drugačije.
Članak 8.
Ako korisnik Proračuna ne dostavi mjesečni plan na vrijeme prema članku 8. ove
Odluke, Računovodstvo doznačit će korisniku 1/12 planiranih sredstava iz godišnjeg
Proračuna za tekuće izdatke, za kapitalne izdatke će doznačiti akontaciju sredstava na temelju
pisanog zahtjeva.
Korisnik Proračuna u okviru mjesečnih financijski izvještaja izvještava o iznosu
utrošenih sredstava, s tim da se razlike reguliraju na isti način kako je to za dodjelu sredstava
određeno člankom 8.ove Odluke.
Članak 9.
Ako se prihodi- primici Proračuna ne naplaćuju u planiranim svotama i planiranoj
dinamici tijekom godine, prednost u podmirivanju rashoda Proračuna imaju rashodi – izdaci
za redovnu djelatnost Općine Nova Bukovica.
Članak 10.
Ako tijekom godine dođe do ne usklađenosti planiranih prihoda- primitaka i rashoda izdataka Proračuna predložit će se Općinskom vijeću Općine Nova Bukovica donošenje
izmjene i dopune Proračuna.
Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu unutar pojedinog razdjela u proračunu
prema potrebi, pojedinih korisnika, s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od
5%.
O izvršenju preraspodjele iz prethodnog stavka Općinski načelnik dužan je o tome
obavijestiti Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica.
Članak 11.
Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran Općinski načelnik Općine Nova
Bukovica.
Naredbodavac za izvršenje Proračuna u cijelosti je Općinski načelnik.
Članak 12.
Slobodnim sredstvima u Proračunu upravlja Općinski načelnik Općine Nova
Bukovica.
Članak 13.
Odluku o zaduživanju Općine Nova Bukovica za kapitalne projekte obnove i razvitka
koji se financiraju iz Proračuna Općine Nova Bukovica za 2016. godinu donosi Općinsko
vijeće, prema uvjetima i do visine predviđene Zakonom o proračunu.
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Članak 14.
Kad se sredstava Proračuna koriste za sanaciju, dokapitalizaciju, ili kao udio u
sredstvima pravne osobe, Općina Nova Bukovica postaje vlasnik imovine u tim pravnim
osobama razmjerno uloženim sredstvima
Članak 15.
Općina Nova Bukovica može davati jamstva trgovačkim društvima u pretežitom
vlasništvu Općine i ustanovama koje će osnovati do visine Zakonom utvrđenih iznosa.
Za izdavanje jamstva Općina može zaračunavati proviziju od 0,5% od vrijednosti
izdanog jamstva.
Rizici za obveze po izdanim jamstvima osiguravaju se u Proračunu Općine u
jamstvenoj zalihi do 5 % od vrijednosti dospjelih izdanih jamstava.
Odluku o davanju jamstava donosi Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica uz
suglasnost Ministarstva Financija.
Općina Nova Bukovica dužna je obavijestiti Ministarstvo financija o danim jamstvima
u roku od 30 dana od danog jamstva i obvezatno do 31. prosinca 2016. godine.
Članak 16.
Prihodi što ih ostvari Jedinstveni upravni odjel obavljanjem vlastite djelatnosti prihodi
su Proračuna i uplaćuju se na njegov račun.
Vlastite prihode koje ostvare korisnici Proračuna ustupaju im se za obavljanje njihove
djelatnosti, uz obvezu da o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima mjesečno izvještavaju
Općinskog načelnika - Jedinstveni upravni odjel.
Članak 17.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vračaju se uplatiteljima na temelju
naloga Općinskog načelnika na teret tih prihoda, temeljem zahtjeva uplatitelja i priloženog
dokaza o pogrešno ili više uplaćenom prihodu.
Članak 18.
Plaćanje predujma moguće je samo iznimno na temelju prethodne suglasnosti
Općinskog vijeća, uz uvjet dostavljanja garancije poslovne banke, osim za pravne subjekte iz
članka 4. Zakona o javnoj nabavi.
Članak 19.
Za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva proračunske
zalihe do visine određene zakonom o proračunu do 0,5% prihoda Proračuna bez primitka.
O korištenju proračunske zalihe Odlučuje Općinski načelnik.
Općinski načelnik može raspolagati sredstvima proračunske zalihe do pojedinačnog
iznosa od 5.000,00 kuna.
Općinski načelnik je dužan na prvoj narednoj sjednici izvijestiti Općinsko vijeće o
korištenju proračunske zalihe
Članak 20.
Općinsko vijeće donosi Odluku o naknadama za rad vijećnika Općinskog vijeća i
članova njihovih radnih tijela.
Općinski načelnik donosi Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim pravima iz radnog
odnosa službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica.
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Članak 21.
Sponzorstva, pokroviteljstva i nabavu opreme odobrit će Općinski načelnik zasebnim
odlukama.
Članak 22.
Jedinstveni upravni odjel podnosi Općinskom načelniku polugodišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna do 5. rujna tekuće godine.
Općinski načelnik dužan je podnijeti Općinskom vijeću polugodišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna do 15. rujna tekuće godine.
Jedinstveni upravni odjel izradit će Prijedlog Odluke o godišnjem obračunu Proračuna
Općine Nova Bukovica i dostaviti ga Općinskom načelniku i Općinskom vijeću na usvajanje
u zakonskim rokovima.
Članak 23.
Korisnici Proračuna obavezni su izraditi financijska izvješća o odobrenim sredstvima
od Općine Nova Bukovica i dostaviti godišnje izvješće o utrošku odobrenih i doznačenih
sredstava, kao i dostaviti sve podatke, isprave i izvještaje koji se od njih traže.
Ako se prilikom proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrebljavana
protivno Zakonu ili Proračunu o istom će se izvijestiti Općinski načelnik i Općinsko vijeće i
poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata
sa pozicija s kojih su sredstava bila namjenski trošena.
Članak 24.
Ovaj proračun izvršava se od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.
Prihodi naplaćeni u navedenom razdoblju jesu prihodi Proračuna 2016. godine.
Članak 25.
Za eventualno zaduživanje Općine radi kapitalnih ulaganja u projekte koji se
financiraju iz Proračuna Općine Nova Bukovica, Odluku donosi Općinsko vijeće prema
uvjetima i do visine utvrđene Zakonom o proračunu.
Za eventualno zaduživanje mora se ishoditi suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
IV ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Ova Odluka biti će objavljena u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica, a stupa
na snagu 01. siječnja 2016. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 400-06/15-01/03
URBROJ: 2189/09-01-15-5
Nova Bukovica, 08. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK
Mario Brzica, dipl.ing.,v.r.
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157.
Na temelju članka 74. i 76. Zakona o sportu (Narodne novine, br. 71/06, 150/08,
124/10, 86/12 i 94/13), te članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine
Nova Bukovica br. 9/09 i 1/11), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 20. sjednici
održanoj 08. prosinca 2015. godine, donijelo je
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2016. GODINU
I
Za javne potrebe u sportu iz Proračuna Općine Nova Bukovica za 2016. godinu
izdvaja se iznos od 172.000,00 kuna.
II
Sredstva će se podijeliti krajnim korisnicima za njihovu redovnu djelatnost kako
slijedi:
1. Sredstva za rad nogometnih klubova…………..…………….
a) NK « MLADOST» Miljevci………………………………
b) NK» ZRINSKI» Nova Bukovica…………………….……
c) MNK Apokalipsa ………………………………………...

172.000,00 kuna
80.000,00 kuna
80.000,00 kuna
12.000,00 kuna

III
Ovaj Program javnih potreba u sportu sastavni je dio Proračuna Općine Nova
Bukovica, te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA : 620-01/15-01/01
URBROJ: 2189/09-01-15-1
Nova Bukovica, 08. prosinac 2015.

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

158.
Na temelju članka 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine,
broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik
Općine Nova Bukovica, broj 9/09 i 1/11), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 20.
sjednici održanoj 08. prosinca 2015. godine, donijelo je
P R O G R A M
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju
na području Općine Nova Bukovica za 2016. godinu
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I
Svrha programa je omogućiti svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim
individualnim mogućnostima i sposobnostima u predškolskom odgoju u dijelu određenih
donacija po mogućnostima Općine Nova Bukovica te stipendiranju studenata.
II
Cilj Programa je osigurati institucionalne i vaninstitucionalne oblike, prvenstveno
predškolskoga odgoja, pomoći roditeljima u odgoju i skrbi o djeci u dopuni obiteljskog
odgoja, osiguravanju uvjeta za očuvanje zdravlja djece i razvoju emocionalne stabilnosti i
stipendiranju studenata.
III
Program sadrži dvije programske cjeline:
1. Program predškolskog odgoja,
2. Program stipendiranja studenata.
Program predškolskog odgoja provodi 1 stručni djelatnik u trajanju 250 sati u Osnovnoj
školi Vladimira Nazora u Novoj Bukovici.
Programom stipendiranje studenata cilj je omogućiti i nadalje stipendiranje u dosadašnjoj
razini.
IV
Za realizaciju ovog Programa planirana su u Proračunu Općine Nova Bukovica sredstva
u visini:
1. Program predškolskog odgoja ………………………………. 23.000,00 kn
2. Program stipendiranja studenata ……………………………. 18.000,00 kn
Ukupno programi:
41.000,00 kn
V
Osoba zadužena za kontrolu, monitoring i izvješćivanje u realizaciji Programa je
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica.
VI
Ovaj Program javnih potreba sastavni je dio Proračuna Općine Nova Bukovica, te će
se objaviti u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 601-04/15-01/01
URBROJ: 2189/09-01-15-1
Nova Bukovica, 08. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brzica, dipl.ing.,v.r.
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159.
Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine,
br. 47/90,27/93 i 38/09), te članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik
Općine Nova Bukovica br. 9/09 i 1/11.), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 20.
sjednici održanoj 08. prosinca 2015. godine, donijelo je
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2016. GODINU
I
Za javne potrebe u kulturi iz Proračuna Općine Nova Bukovica za 2016. godinu
izdvaja se iznos od 123.000,00 kuna.
II
Sredstva će se podijeliti krajnjim korisnicima za njihovu redovnu djelatnost kako
slijedi:
1. Nastavak arheoloških istraživanja brončano dobne
nekropole u Novoj Bukovici………………………….
2. Matica slovačka u Miljevcima ....................................
3. KUD Lipa.......................................................................
4. Udruga žena Bukovica u srcu ……………………….
5. Župa uznesenja BDM, Nova Bukovica ……………..

15.000,00 kuna
20.000,00 kuna
30.000,00 kuna
8.000,00 kuna
50.000,00 kuna

III
Ovaj Program javnih potreba u kulturi sastavni je dio Proračuna Općine Nova
Bukovica, te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA : 612-01/15-01/02
URBROJ: 2189/09-01-15-1
Nova Bukovica, 08. prosinca 2015.

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

160.
Na temelju članka 20. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 33/12.), članka
31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 9/09 i
1/11) i članka 6. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj
10/11.), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica, na 20. sjednici održanoj 08. prosinca 2015.
godine, donijelo je
P R O G R A M
javnih potreba socijalne skrbi
na području Općine Nova Bukovica za 2016. godinu
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I
Svrha Programa javnih potreba u području socijalne skrbi je osigurati građanima
Općine Nova Bukovica sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova
stanovanja (najamnina, komunalna naknada, električna energija, voda, odvodnja i druge
troškove stanovanja u skladu s posebnim propisom) te druge vrste pomoći pod uvjetima i na
način propisan općim aktom Općine Nova Bukovica.
II
Cilj programa javnih potreba u području socijalne skrbi je pomoć pri ostvarivanju
osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć slabima, nemoćnima i invalidima te skrb za
djecu s posebnim potrebama.
Program se provodi kontinuirano, a namijenjen je svim građanima s područja Općine Nova
Bukovica, kojima je u danom trenutku potrebna dodatna socijalna skrb.
III
Socijalni Program sastoji se od dva programa:
1. Program socijalne zaštite sa tri potprograma, aktivnosti i projekta:
- podmirenje troškova stanovanja …………………………………..
5.000,00 kn
- sufinanciranje troškova školske kuhinje ………………………….
5.000,00 kn
- humanitarna skrb kroz institucije i udruge građana ……………….
20.500,00 kn
- pomoć za novorođenu djecu ……………………………………….
15.000,00 kn
2. Program podmirenja troškova ogrijeva za socijalno ugrožene
obitelji ………………………………………………………………
60.000,00 kn
IV
U realizaciju navedenog Programa uključeni su predstavnici sljedećih subjekata:
Centra za socijalnu skrb Slatina, Virovitičko-podravske županije, Hrvatski crveni križ
Gradsko društvo Slatina, Općinskog vijeća, te voditelji u udrugama i institucijama koje
provode humanitarnu skrb.
V
Osoba zadužena za kontrolu, monitoring i izvješćivanje u realizaciji Programa u
Općini Nova Bukovica je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica.
VI
Ovaj Program javnih potreba sastavni je dio Proračuna Općine Nova Bukovica, te
će se objaviti u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 550-01/15-01/05
URBROJ: 2189/09-01-15-1
Nova Bukovica, 08. prosinac 2015.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brzica, dipl.ing.,v.r.
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161.
Na temelju članka 43. – 45. Zakon o vatrogastvu (Narodne novine, broj 106/99,
117/01, 96/03, 139/04, 174/04 i 38/09), i članka 31. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni
glasnik Općine Nova Bukovica, broj 9/09 i 1/11), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na
20. sjednici održanoj 08. prosinca 2015. godine, donijelo je
P R O G R A M
javnih potreba u vatrogastvu na području
Općine Nova Bukovica u 2016. godini
I
Svrha programa je omogućiti redovno financiranje vatrogasne djelatnosti u općem
društvenom interesu.
Cilj Programa je osigurati je osigurati obavljanje djelatnosti vatrogastva u preventivnom
djelovanju protupožarne zaštite i gašenje požara.
II
Program sadrži jednu programsku cjelinu:
1. Program protupožarne zaštite sa dva potprograma-aktivnosti
- Financiranje rada DVD Nova Bukovica-Brezik,
- Nabavka opreme za civilnu zaštitu.
Program provodi DVD Nova Bukovica-Brezik s posebnim zadatkom u prevenciji
protupožarne zaštite.
III
Posebnu pozornost DVD Nova Bukovica-Brezik će posvetiti realizaciji zadataka
određenih u donesenom Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija te procjeni
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Nova Bukovica, a prema
odredbama Zakona o vatrogastvu.
IV
Za realizaciju ovog Programa planirana su u proračunu Općine Nova Bukovica
sredstva u iznosu:
- Financiranje rada DVD Nova Bukovica-Brezik ………………….. 30.000,00 kn
- Nabavka opreme civilne zaštite …………………………………… 10.000,00 kn
Ukupno programi:
40.000,00 kn
V
Osoba zadužena za kontrolu, monitoring i izvješćivanje o realizaciji Programa u
vatrogastvu je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica.
VI
Ovaj Program javnih potreba sastavni je dio Proračuna Općine Nova Bukovica, te će
se objaviti u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 214-01/15-01/03
URBROJ: 2189/09-01-15-1
Nova Bukovica, 08. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brzica, dipl.ing.,v.r.
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162.
Na temelju članka 30. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne)
samouprave (“Narodne novine” broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01,
117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15) 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 svojoj 20. sjednici, održanoj dana 08. prosinca
2015. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima
Članak 1.
U Odluci o općinskim porezima općine Nova Bukovica (“Službeni glasnik” općine
Nova Bukovica, broj 8/10) članak 5. mjenja se i glasi:
“Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje od prvog do posljednjeg
dana u mjesecu porezni obveznik iskazuje na obrascima propisanim za porez na potrošnju i
predaje ga do 20.-tog u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik
dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.”
Članak 2.
Članak 6. briše se.
Članak 3.
U članku 8. stavak 2. briše se
Članak 4.
U članku 9. u stavku 1. iza riječi “11,50 kn/m2” dodaju se riječi: „po jednom
četvornom metru korisne površine godišnje”.
Stavak 2. briše se.
Članak 5.
Članak 11. briše se.
Članak 6.
Članak 20. briše se.
Članak 7.
Članak 21. mijenja se i glasi:
“Poslove u svezi utvrđivanja i naplate općinskih poreza iz ove Odluke obavljat će
Ministarstvo financija - Porezna uprava, Područni ured Slavonija i Baranja, Ispostava u
Slatini.
Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5
% od ukupno naplaćenih prihoda.“
Članak 8.
Članak 22. mijenja se i glasi:
„Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda da
naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu
za protekli mjesec.“
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Članak 9.
Iza članka 22. dodaje se članak 22.a koji glasi:
„Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Nova Bukovica
dostavljati izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.
Članak 10.
Ostale odredbe Odluke o općinskim porezima ne mijenjaju se.
Članak 11.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama stupa na snagu osmi dan od dana objave u
Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 410-07/10-01/01
URBROJ: 2189/09-04-15-3
Nova Bukovica, 08. prosinac 2015.

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

163.
Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”
broj 25/13 i 85/15) 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 svojoj 20.
sjednici održanoj 08. prosinca 2015. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju službenika za informiranje
1. Za posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup
informacijama (službenik za informiranje) određuje se Blaženka Blažević, Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica.
2. Sa službenim podacima o službenici za informiranje (broj telefona, telefaksa i adresa
e-pošte) javnost će se upoznati putem internetske stranice Općine Nova Bukovica.
3. Općina Nova Bukovica će o ovoj Odluci izvijestiti Povjerenika za informiranje
u roku od mjesec dana od donošenja iste.
4. Službenik za informiranje:
- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija sukladno unutarnjem ustrojstvu
Općine Nova Bukovica, kao i rješavanje pojedinačnih zahtjeva za pristup
informacijama i ponovne uporabe informacija,
- unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su
sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Općine Nova Bukovica
- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava
utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama.
5. Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o službenoj osobi mjerodavnoj za
rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama,
KLASA: 008-01/13-01/1 URBROJ :2189/09-01-13-1 od 26 rujna.2013.
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6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica i na web stranicama Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 008-01/15-01/01
URBROJ: 2189/09-01-15-1
Nova Bukovica, 08. prosinca 2015. godine

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

164.
Sukladno članku 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, 2/13 i 1/15),
Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o izradi projektne dokumentacije u svrhu apliciranja na
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Članak 1.
Donosi se Odluka o izdvajanju sredstava za izradu projektne dokumentacije potrebne
za apliciranje na Javni poziv za sufinanciranje projekta rekonstrukcije/izgradnje energetski
učinkovite i ekološki javne i vanjske rasvjete od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost putem ugovora o energetskoj usluzi.
Projektna dokumentacija sastoji se od:
- Projektnog zadatka
- Terminskog plana i
- Troškovnika.
Projektna dokumentacija će se izraditi prema pravilima struke i prema uvjetima od
strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Rok izrade projektne dokumentacije je do otvaranja javnog poziva Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost.
Članak 2.
Prihvaća se ponuda tvrtke „Neos“ d.o.o. iz Splita, Krležina 16, za izradu projektne
dokumentacije u iznosu od 10.000,00 kuna bez PDV-a.
Ukoliko Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ne odobri sredstva za
sufinanciranje projekta rekonstrukcije energetski učinkovite i ekološki javne rasvjete Općina
Nova Bukovica nije dužna isplatiti prethodno navedeni iznos tvrtki „Neos“ d.o.o. iz Splita,
Krležina 16.
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.
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Članak 4.
Financijska sredstva za izradu predmetnog projekta osigurava proračun Općine Nova
Bukovica.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u «Službenom
glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 310-02/15-01/03
URBROJ:2189/09-02-15-2
Nova Bukovica, 04. studeni 2015

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.

165.
Na temelju članka 40. stavka 5. Statuta Općine Nova Bukovica ("Službeni glasnik
Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13 i 1/15), Općinski načelnik, donosi
O D L U K U
o prodaji rabljenog crijepa sa zgrade Općine Nova Bukovica
Članak 1.
Ovom Odlukom, određuje se prodaja rabljenog crijepa skinutog sa zgrade Općine
Nova Bukovica:
- crijep će se prodati postupkom licitacije
- početna cijena za betonski crijep marke „bramac“ je 2,00 po komadu
- početna cijena glinenog crijepa je 0,50 kuna po komadu
- licitacija će se provesti na lokaciji, Trg dr. Tuđmana 1, Nova Bukovica
Članak 2.
Općinski načelnik imenuje komisiju za predmetnu licitaciju u slijedećem sastavu:
- Antun Kojić, predsjednik
- Igor Dejak, član
- Tomislav Dereš član
Licitacija će biti objavljena na službenoj stranici Općine Nova Bukovica i oglasnoj ploči.
Članak 3.
Ovaj Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Nova
Bukovica".
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:406-1/15-01/02
URBROJ:2189/09-02-15-1
Nova Bukovica, 12. studenog 2015. godine

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.
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166.
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
ODLUKU
o donaciji financijskih sredstava Udruzi stvaratelja u kulturi „DMK“
I.
Udruzi stvaratelja u kulturi „DMK“ iz Slatine, Bana Jelačića 23, odobravaju se
financijska sredstva iz Općinskog proračuna u iznosu 1.000,00 kuna.
II.
Međunarodni glazbeni festival Dani Milka Kelemena održan je u Slatini od 07. do 11.
listopada 2015. godine. U sklopu XXI. DMK-a Gudački kvartet Rucner održao je koncert u
Župnoj crkvi Uznesenja BDM u Novoj Bukovici. Sredstva su odobrena za potrebe
refundiranja dijela organizacijskih troškova Udruge Dani Milka Kelemena (putni troškova i
smještaj kvarteta te promidžbeni materijal i plaćanje autorskih prava).
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-03/15-01/23
URBROJ:2189/09-02-15-2
Nova Bukovica, 17. studeni 2015.

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.

167.
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, 2/13 i 1/15), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o sudjelovanju u izdavanju „Prometne bojanke za djecu
Članak1.
Načelnik Općine donosi Odluku o sudjelovanju u izdavanju “Prometne bojanke za
djecu“ u organizaciji Internacional Police Association - IPA Hrvatske sekcije, koje provodi
prevenciju stradavanja djece u prometu.
Članak 2.
Općina će sudjelovati u projektu s plaćanjem cijene oglasa u iznosu od 2.487,50 kuna
sa PDV-om.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“
Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 602-11/15-01/01
URBROJ:2189/09-02-15-1
Nova Bukovica, 26. studeni 2015.

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.

168.
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, 2/13 i 1/15), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
O D L U K U
o sudjelovanju u humanitarnoj božičnoj akciji
Lions cluba Slatina
I.
Načelnik općine donosi Odluku o sudjelovanju u humanitarnoj božićnoj akciji Lions
cluba Slatina za pomoć djeci s posebnim potrebama iz socijalno ugroženih obitelji u iznosu od
500,00 kuna.
II.
Sredstva su odobrena na osnovu zaprimljenog zahtjeva od 08. prosinca 2015. godine.
III.
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u «Službenom glasniku»
Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-03/15-01/30
URBROJ:2189/09-02-15-2
Nova Bukovica, 08. prosinca 2015.

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.

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

