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1.
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe (Narodne Novine broj 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14) i članka 30. Statuta Općine
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko
vijeće Općine Nova Bukovica na 22. sjednici održanoj 04. veljače 2016. godine donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Nova Bukovica za 2016. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nova Bukovica (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće)
za 2016. godinu.
Članak 2.
Za svakog izabranog vijećnika Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava
tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u
Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica.
Ukoliko pojedinom vijećniku nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo
u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka
ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u času konstituiranja Općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se
raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni
slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj
političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju izabranih članova Općinskog
vijeća podzastupljenog spola.
Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 1.000,00 kuna.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnji iznos od
1.100,00 kuna.
Članak 4.
Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva
osigurana u Proračunu Općine Nova Bukovica za 2016. godinu na način utvrđen u članku 2.
ove Odluke u godišnjem iznosu kako slijedi:
- Hrvatskoj demokratskoj zajednici – HDZ…………...
- Hrvatska seljačka stranka – HSS…………………….
- Hrvatska stranka prava–HSP…………………………
- Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske – SDP…………

4.000,00 kuna
2.000,00 kuna
1.000,00 kuna
5.200,00 kuna

Broj 1

Službeni glasnik

Stranica____ 3

Članak 5.
Sredstva za redovito funkcioniranje političkih stranaka doznačuju se na žiro račun
političke stranke, tromjesečno u jednakim iznosima.
Članak 6.
Danom stupanja na snagu Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine
Nova Bukovica za financiranje političkih stranaka prestaje važiti Odluka o raspoređivanju
sredstava iz Proračuna Općine Nova Bukovica za financiranje političkih stranaka (Službeni
glasnik Općine Nova Bukovica broj 3/15).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 402-08/16-01/01
URBROJ: 2189/09-01-16-1
Nova Bukovica, 04. veljače 2016.

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

2.
Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne
novine broj 82/15.), te članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine
Nova Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 22.
sjednici održanoj dana 04. veljače 2016. godine, donijelo je
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA RAZDOBLJE 2016. - 2019. GODINE
I. UVOD
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015.) određeno je da
sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske,
operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i
djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih
resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika
od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na
teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i
katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj i državnoj razini te povezuje resurse
i sposobnosti sudionika operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja
rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka, te ublažavanja
posljedica velike nesreće ili katastrofe.
Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i
katastrofama može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno ekonomske, infrastrukturalne i
sigurnosne poremećaje i spriječiti naknadne nesreće koje mogu izazvati veće posljedice od
utjecaja ugroze koja je već nastupila.
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Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje plana civilne zaštite, procjene rizika od
velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite kao temeljnih dokumenata za daljnje
funkcioniranje samog sustava civilne zaštite, a dugoročno predstavlja kontinuirani proces
provođenja aktivnosti kojima će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati sustav civilne
zaštite kao i sustav zaštite i spašavanja kako bi se postigao najviši standard potreban za
provedbu zadaća svih operativnih snaga.
II. SMJERNICE
1. OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava
civilne zaštite:
1. stožeri civilne zaštite
2. operativne snage vatrogastva
3. operativne snage Crvenog križa
4. operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
5. udruge
6. postrojbe i povjerenici civilne zaštite
7. koordinatori na lokaciji
8. pravne osobe u sustavu civilne zaštite
1.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera
i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija
ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja
sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja
poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Do osnivanja Stožera civilne zaštite Općine Nova Bukovica mjerodavan će biti Stožer zaštite
i spašavanja Općine Nova Bukovica te ih je potrebno upoznati sa novim Zakonom o sustavu
civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15) odnosno sa mjerama sustava civilne zaštite,
ustrojavanjem sustava civilne zaštite.
1.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA
Operativne snage vatrogastva su vatrogasne postrojbe i druge operativne snage
vatrogastva određene posebnim propisima kojima se uređuje područje vatrogastva.
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama te su dužne djelovati u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama
posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva, ovoga Zakona, planovima
djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Državnim
planom djelovanja civilne zaštite.
Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određen je Planom zaštite od požara
i tehnoloških eksplozija za Općinu Nova Bukovica.
U razmatranom periodu nužno je provoditi različite oblike osposobljavanja
vatrogasaca te redovito obavljati preventivne, redovne ili izvanredne liječničke preglede
sukladno posebnim propisima.
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1.3. OPERATIVNE SNAGE CRVENOG KRIŽA
Operativna snaga Hrvatskog Crvenog križa je Crveni križ koji djeluje na području
općine Nova Bukovica kao temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama u izvršavanju obveza u sustavu civilne zaštite sukladno Zakonu o
Hrvatskom Crvenom križu, Statutu Hrvatskog Crvenog križa i drugim važećim propisima.
Pored ostalog Crveni križ sa područja općine Nova Bukovica obavlja i slijedeće aktivnosti:
-traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć humanitarnih organizacija i drugih donatora, te
ostalih Crvenog križa na području svoga djelovanja
-koordinira aktivnosti, prvu pomoć, zaštitu života , higijensko-epidemiološku zaštitu, njegu
povrijeđenih i oboljelih, rad u mobilnim zdravstvenim stanicama, socijalni rad, psihosocijalnu
potporu stanovništvu, pripremu i organizaciju izmještajnih centara, logistiku, službu traženja,
osiguranje pitke vode, osiguranje komunikacija, tehničku pomoć i prevenciju sekundarnih
stradanja i drugo.
Općina Nova Bukovica financirat će djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa sukladno važećim
propisima.
1.4. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA
Općina Nova Bukovica i HGSS Stanica Orahovica imaju zajednički interes i očituje se
u sklopljenom sporazumu kojim se Općina Nova Bukovica obvezuje da će sufinancirati
troškove pripravnosti i održavanja spremnosti, te redovite djelatnosti HGSS Stanice
Orahovica. HGSS Stanica Orahovica obvezuje se jednom godišnje Općinu izvještavati o
utrošenim sredstvima.
1.5. UDRUGE
Za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa Općina Nova
Bukovica organizirat će po potrebi sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u
sustavu civilne zaštite.
1.6. POSTROJBE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite, sukladno procjeni
rizika, osnovana je postrojba civilne zaštite opće namjene i to kao Tim Civilne zaštite opće
namjene Općine Nova Bukovica
Postrojba civilne zaštite opće namjene sastoji se od 33 pripadnika. Postrojba se sastoji
od jednog tima kojim zapovijeda zapovjednik a u njegovoj odsutnosti zamjenik zapovjednika.
Tim ima i bolničara.
Tim u svom sastavu ima 2 skupine i to:
- jednu skupinu koju čini zapovjednik i 3 ekipe od kojih dvije imaju 5 a treća 4 člana,
- jednu skupinu koju čini zapovjednik i 3 ekipe od kojih dvije imaju 5 a treća 4 člana.
Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite na području Općine Nova Bukovica
mobiliziraju se po nalogu načelnika u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće
čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga Općine Nova Bukovica a sve
sukladno Planu zaštite i spašavanja Općine Nova Bukovica i Planu civilne zaštite Općine
Nova Bukovica.
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite općina Nova Bukovica će
po donošenju Procjene rizika osnovati postrojbe civilne zaštite, propisati materijalni i osobni
ustroj postrojbi civilne, te popuniti postrojbe civilne zaštite sukladno članku 33. stavak 2.
Zakona.
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1.7. KORDINATOR NA LOKACIJI
Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u
suradnji s nadležnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava
civilne zaštite.
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik
stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.
1.8. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određuje se odlukom predstavničkog
tijela, a na prijedlog izvršnog tijela sukladno članku 17., stavku 1., podstavku 3. Zakona.
Pravne osobe određene gore navedenom odlukom dužne su u operativnim planovima izraditi
plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno
odredbama Zakona, posebnih propisa i njihovih općih akata (npr. hitna pomoć, javno
zdravstvo, socijalna služba, crveni križ, veterinarska služba, javna poduzeća za održavanje
komunalne infrastrukture, te pravne osobe koje se bave građevinskim, prijevozničkim i
drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje).
2. PROCJENA RIZIKA I PLANA DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE
Općina Nova Bukovica će donijeti procjenu rizika od velikih nesreća i plan djelovanja
civilne zaštite temeljem članka 97. stavka 1. Zakona u roku od dvije godine od dana stupanja
na snagu pravilnika iz članka 49. stavka 2. Zakona.
Sukladno članku 97. stavaka 2. Zakona ostaju na snazi:
- Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje za Općinu Nova Bukovica (Službeni glasnik Nova Bukovica, broj 7/12).
- Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Nova Bukovica
(Službeni glasnik Nova Bukovica, broj 8/13).
- Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te
okoliša od opasnosti nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća (Službeni glasnik
Općine Nova Bukovica, broj ),
- Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Nova Bukovica
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj)
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Nova Bukovica za
razdoblje od 2016. do 2019. godine stupaju na snagu danom donošenja a biti će
objavljene u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 810-01/15-01/02
URBROJ: 2189/09-01-16-23
Nova Bukovica, 04. veljača 2016.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brzica, dipl.ing.,v.r.
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3.
Na temelju članka 17. stavak 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („ Narodne
novine“ broj 82/15 ) te članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine
Nova Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 22.
sjednici održanoj dana 04. veljače 2016. godine, donijelo je
PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE NOVA BUKOVICA
ZA RAZDOBLJE 2016 – 2018. GODINE
I.
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u
velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske,
organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze
sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja
institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u
jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica
prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i
ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i
jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane
diskriminacije te načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti,
načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz
svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito
funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati
spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno
procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim
operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su
osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i
reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih
propisa.
U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave organizira volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.
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Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava
civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice
za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite
u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.
II.
Za razvoj sustava civilne zaštite Općina Nova Bukovica planira osigurati novčana
sredstva prikazana u tabeli trogodišnjeg financijskog plana kako slijedi:

SREDSTVA ZA RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE NOVA
BUKOVICA
Red NAZIV SUBJEKTA
broj
1.
DRUŠTVO
CRVENOG
SLATINA
2.
DOBROVOLJNO
VATROGASNO
DRUŠTVO
NOVA
BUKOVICA BREZIK
3.
OPREMANJE
POSTROJBE
CIVILNE
ZAŠTITE OPĆINE NOVA
BUKOVICA
UKUPNO

2016.
GODINA

2017. GODINA

2018. GODINA

4.000,00

4.000,00

4.080,00

30.000,00

30.300,00

30.600,00

10.000,00

10.000,00

10.200,00

44.000,00

44.300,00

44.880,00

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 810-01/15-01/02
URBROJ: 2189/09-01-16-24
Nova Bukovica, 04. veljača 2016.

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

Broj 1

Službeni glasnik
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4.
Na temelju članka 18. Stavka 1. Zakona o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98 i
1/15) i 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 22. Sjednici održanoj
04. veljače 2016. godine, donijelo je
IZMJENU I DOPUNU ODLUKE O GROBLJIMA
Članak 1.
U odluci o grobljima („Službeni glasnik „ Općine Nova Bukovica broj 10/06, 11/06,
9/07 i 10/07) u članku 13. stavku 2. riječi „uz prethodnu suglasnost Općinskog poglavarstva“
mijenjaju se riječima „uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika“.
Članak 2.
U članku 26. stavku 1. riječi „Općinsko poglavarstvo“ mijenjaju se riječima
„Općinski načelnik“.
Članak 3.
U članku 27. stavku 3. riječi „Općinsko poglavarstvo“ mijenjaju se riječima
„Općinski načelnik“.
Članak 4.
U članku 29. stavku 3. riječi „Općinsko poglavarstvo“ mijenjaju se riječima „Općinski
načelnik“.
Članak 5.
Iza poglavlja „VIII. GODIŠNJA NAKNADA ZA KORIŠTENJE GROBNOG
MJESTA“ , dodaje se poglavlje,
„ IX. NAKNADA ZA KORIŠTENJE MRTVAČNICA NA MJESNIM GROBLJIMA NOVA
BUKOVICA I MILJEVCI
Članak 33.
Za korištenje mrtvačnica u Novoj Bukovici i Miljevcima, korisnik plaća jednokratnu
naknadu. Visina jednokratne naknade za korištenje mrtvačnice utvrđuje nadležno tijelo
Uprave groblja.
Prethodnu suglasnost na cijenu iz stavka jedan ovog članka daje Općinski načelnik.
Prikupljena sredstva od naknade za korištenje mrtvačnica koristiti će se sukladno Programu
održavanja groblja“.
Članak 6.
Poglavlje „ IX. Prijelazne i završne odredbe“ postaje poglavlje X., a članak 33. Postaje
članak 34. a članak 34. postaje članak 35.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:363-01/06-01/21
URBROJ:2189/09-01-16-4
NovaBukovica, 04. veljače 2016. godine

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

Broj 1

Službeni glasnik
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5.
Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08 i 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 22. sjednici
održanoj dana 04. veljače 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o kratkoročnom zaduženju Općine Nova Bukovica
kod Slatinske banke d.d Slatina
Članak 1.
Općini Nova Bukovica odobrava se kratkoročno zaduženje kod Slatinske banke d.d.
Slatina u iznosu do 250.000,00 kuna uvećano za kamate i naknade.
Namjena zaduženja je premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva
sredstava i dospijeća obveza.
Članak 2.
Ova Odluka donesena je temeljem ponude Slatinske banke d.d. Slatina s rokom
vraćanja kredita u roku od 12 mjeseci.
Članak 3.
Uvjeti kredita iz članka 1. Ove Odluke su:
- korištenje i povrat kredita u periodu od 12 mjeseci
- kamatna stopa 6,80 godišnja %
- jednokratna naknada za korištenje kredita 0,75%
- instrumenti osiguranja kredita (zadužnica i 1 bjanko mjenica)
Članak 4.
Ovlašćuje se Željko Vencl, Načelnik Općine Nova Bukovica za poduzimanje svih
radnji po članku 1. i 2. ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom
glasniku općine Nova Bukovica“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:450-05/16-01/01
URBROJ: 2189/09-01-16-2
Nova Bukovica, 04. veljače 2016.

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

6.
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine broj 86/08 i 61/11), članka 40. Statuta Općine
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13 i 1/15) na prijedlog
pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela a u skladu s Proračunom Općine Nova Bukovica za
2016. godinu, Općinski načelnik Općine Nova Bukovica, donosi

Broj 1

Službeni glasnik
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PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2016. GODINU
Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica za
2016. godinu, (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam u službu u Jedinstveni upravni
odjel Općine Nova Bukovica tijekom 2016. godine
Članak 2.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme odgovarajuće stručne spreme i struke za 2016. godinu prikazani su u
Tablici 1. koja se nalazi u privitku ovog Plana i čini njegov sastavni dio
Članak 3.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nova Bukovica zaposleno je ukupno 6
službenika i namještenika u koji nije uračunat dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno –
načelnik Općine Nova Bukovica.
Članak 4.
Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljen u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:112-01/16-01/01
URBROJ:2189/09-02-16-1
Nova Bukovica, 05. siječnja 2016.

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.

Tablica 1.
PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2016. GODINU

Red.
broj

1.

2.

3.

Sistematizirana
radna mjesta

Stručna
sprema

Pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela

Magistar struke ili stručni
specijalist ili VSS VII/1
stručne spreme pravnog ili
ekonomskog usmjerenja
Magistar struke ili stručni
specijalist ili VSS VII/1
stručne spreme pravnog
usmjerenja
Sveučilišni prvostupnik ili
stručni prvostupnik ili VŠS
VI/1 stupanj stručne spreme
ekonomskog usmjerenja

Viši stručni suradnik
za imovinsko pravne
poslove
Viši referent za
financije i
računovodstvo

Broj
Sistematiziranih
radnih
mjesta

Stvarno
Potreban
stanje na
broj služ. i
namješ. na
dan
31.12.2015. neodređeno
vrijeme u
2016.g.

1

1

1

1

1

1

0

0

0

Broj 1
4.

5.

6.
7.

Službeni glasnik

Referent za opće i
računovodstvene
poslove
Komunalni redar

Domar-dostavljač
Komunalni radnik
UKUPNO

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

1

0

1

1

0

1
1
7

0
1
6

0
0
0

7.
Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
(„Narodne novine“ broj 79/07, 113/08, 43/09 i 22/14) te članka 40. Statuta Općine Nova
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13 i 1/15), načelnik Općine
Nova Bukovica, donosi
Z A K LJ U Č A K
o donošenju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za
područje Općine Nova Bukovica za 2016. godinu
I
Prihvaća se Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine
Nova Bukovica za 2016. godinu koji je izradio Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“
Virovitičko podravske županije, Lj. gaja 21, Virovitica.
II
Sastavni dio Programa mjera su:
- Program i plan provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području
Općine Nova Bukovica u 2016. godini i
- Program suzbijanja komaraca na području Općine Nova Bukovica za 2016. godinu.
III
Program mjera sa dijelovima iz prethodnog stavka nalazi se u prilogu ovog Zaključka i
čini njegov sastavni dio.
IV
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom
glasniku“ Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 322-02/16-01/01
URBROJ: 2189/09-02-16-3
Nova Bukovica, 26. siječanj 2016.

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.

Broj 1

Službeni glasnik
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8.
Na temelju članka 18. Stavka 1. Zakona o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98 i
1/15), članka 33. stavka 2. Odluke o grobljima (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica br.
10/06, 11/06, 9/07, 10/07 i 1/16) 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
O D L U K A
o visini naknade za korištenje mrtvačnica na mjesnim grobljima
na području Općine Nova Bukovica
Članak 1.
Sukladno članku 33. stavka 2 Odluke o grobljima („Službeni glasnik „ Općine Nova
Bukovica broj 10/06, 11/06, 9/07, 10/07 i 1/16) donosi se Odluka o visini naknade za
korištenje mrtvačnica na mjesnim grobljima u Novoj Bukovici i Miljevcima.
Visina naknade iz stavka 1. Ovog članka iznosi 150,00 kuna.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica“.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:363-01/16-01/02
URBROJ:2189/09-02-16-1
Nova Bukovica, 04. veljače 2016. godine

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.
___________________________________________________________________________

