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16.
Na temelju članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju
proračuna („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12 i 24/13), Općinsko vijeće Općine Nova
Bukovica na svojoj 23. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2016. godine, donosi
O B R A Z L O Ž E NJ E
OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
OPĆINE NOVA BUKOVICA
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE
Proračun Općine Nova Bukovica za 2015. godinu donesen je na 12. sjednici
Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održanoj dana 22. prosinca 2014. godine u iznosu
od 3.328.000,00 kuna.
Proračun Općine Nova Bukovica za 2015. godinu nakon 1. izmjena i dopuna,
donesenih na 21. sjednici Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održanoj dana 21.
prosinca 2015. godine iznosi 3.852.200,00 kuna.
Prihodi poslovanja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine iznose
3.157.261,52 kuna, a rashodi poslovanja 2.602.014,31 kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine iznose 16.807,69 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose
1.673.555,10 kuna.
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka iznosi 1.101.500,20
kuna što predstavlja manjak prihoda.
Stanje na žiro-računu i u blagajni na dan 31. prosinca 2015. godine iznosi 6.792 kn.
Ukupni prihodi od 3.174.069,21 kn sastoje se od slijedećeg:
Prihodi od poreza 407.302,88 kn - porez na dohodak, porez na promet, porez na
tvrtku, porez na promet nekretnina.
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznos od 903.259,10 kn
sastoji se od tekućih pomoći iz proračuna i sredstva za podmirenje troškova ogrijeva
727.498,10 kn i kapitalnih pomoći iz proračuna 175.761,00 kn (kupnja traktora za košnju sa
priključcima, energetski pregled javne rasvjete, nabava kontejnera za odvojeno prikupljanje
komunalnog otpada i sufinanciranje izrade spomenika poginulim Hrvatskim braniteljima).
Prihodi od imovine 1.006.871,18 kn sastoje se od - kamate na depozite po viđenju
767,66 kn, Naknada za koncesije 14.343,90 kn (hep plin, Slatina-kom), Prihodi od zakupa
nekretnina – 46.800,00 kn (zakup trgovine u Novoj Bukovici), prihodi od zakupa
poljoprivrednog zemljišta 903.394,47 kn, Ostali prihodi - Naknada za legalizaciju –
41.565,15 kn.
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 839.828,36 kn - ostale upravne pristojbe i naknade 10.396,16 kn, vodni doprinos 8.875,10 kn,
doprinosi za šume 176.855,54 kn, ostali nespomenuti prihodi 382.673,31 kn (grobne
naknade, korištenje domova, refundacija plaće Slatinska banka, povrat stipendije, uplata
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za javne radove i sručno osposobljavanje), komunalni
doprinosi 14.290,71 kn, komunalna naknada 243.358,80 kn, naknade za priključak 3.378,74.
Prihod od prodaje nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 10.724,70 kuna koji
se sastoji od: prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i prodaja zemljišta.
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Ukupni rashodi od 4.275.569,41 kn sastoji se od slijedećeg:
Rashodi za zaposlene 689.023,38 kn – plaća djelatnika JUO i javni radovi
Materijalni rashodi 1.320.032,78kn - službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s
posla, stručno osposobljavanje zaposlenika, naknada za korištenje privatnog automobila u
službene svrhe, uredski materijal, i ostali materijalni rashodi, rashodi za materijal i energiju,
tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar, služben odječa i obuća, rashodi za usluge,
naknade troškova službenog puta, naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstva i sl., reprezentacija, članarine, upravne i administrativne pristojbe i ostali
nespomenuti rashodi poslovanja.
Financijski rashodi 10.792,99 kn - usluge banaka i platnog prometa
Subvencije 2.650,00 kn - subvencije poljoprivrednicima
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 114.672,05 kn
(pomoć obiteljima i kućanstvima 9.996,95 kn, sufinanciranje programa POMOĆ U KUĆI
20.000 kn, organizacija slijepih VPŽ 500,00, stipendije i školarine 19.800 kn, oprema za
novorođenčad 10.000 kn, podmirenje troškova ogrijeva 54.375,10), naknade građanima i
kućanstvima u naravi 34.370,87 – sufinanciranje cijena prijevoza
Tekuće donacije 430.472,24 kn - Tekuće donacije u novcu 430.472,24 kn(Župa
uznesenja BDM 37.000,00 kn, Matica Slovačka 31.367,56 (redovan rad, manifestacije i ljetna
pozornica), KUD Lipa 40.000,00 (10.000 redovan rad i 30.000,00 nabava nošnji, političkim
strankama 12.200,00, DVD Nova Bukovica - Brezik 30.000,00, udruga žena Bukovica u
srcu 5.000, UHBL PTSP 5.000,00, UITNB 5.000,00 kn, NK Zrinski, 95.570,00, NK Mladost
Miljevci 78.000,00, NK Apokalipsa 12.000,00, crveni križ 5.800,54, ostale donacije
50.463,82 kn (HGSS, VŠMTI, civilna zaštita, HVIDRA, potpore raznim udrugama i
manifestacijama, darovi školskoj i predškolskoj djeci za Sv. Nikolu), troškovi arheoloških
iskapanja 16.810, školska kuhinja 5.000,00, OŠ, V.Nazor 1.260).
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.673.555,10 kn – uređenje ambulante
300.000,00 kn, uređenje doma kulture u Novoj Bukovici 940.888,75, nogostup Nova
Bukovica 8.709,81 kn, kanalizacija 130.983,41 kn, rekonstrukcija javne rasvjete 56.160,63
kn, Računala i računalna oprema 2.199,00, Oprema 212.843,50kn (traktor, traktorić sa
priključcima) prikolica 2.150,00 kn, računovodstveni program 19.620,00 kn.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brzica, dipl.ing.,v.r.
17.
Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 49/11 i 144/12) 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 23. sjednici održanoj dana 30. ožujka
2016. godine, donosi
IZVIJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Nova Bukovica u 2015. godini
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Članak 1.
Ovo Izviješće se odnosi na ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Nova Bukovica u 2015. godine (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica
broj 11/14 i 10/15), kako slijedi:
- tekuće i interventno održavanje objekata i uređaja javne rasvjete
- održavanje groblja-odvoz kontejnera sa mjesnih groblja
- troškovi nabavke materijala i dijelova za tekuće i investiciono održavanje
- troškovi usluga tekućeg i investicionog održavanja
- održavanje javnih površina-troškovi goriva i maziva za opremu za košnju
- troškovi deratizacije za dva tretmana za područje Općine Nova Bukovici
- troškovi higijeničarske službe u naseljima Općine Nova Bukovica
- troškovi ostalih usluga (dimnjačarske)
- zimsko održavanje nerazvrstanih cesta
- uređenje poljskih putova
Članak 2.
Izvori sredstava za održavanje objekata i uređaja iz članka 1. ovog Programa su
sredstva:
- planirane komunalne naknade …………………………………. 243.478,80 kn
- od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske a na području Općine Nova Bukovica …… 251.094,13 kn
- grobne naknade ………………………………………………… 14.445,00 kn
- zakupa objekata u vlasništvu Općine Nova Bukovica …………. 46.800,00 kn
- naknade priključka na komunalnu infrastrukturu (plin) ………..
3.382,91 kn
Ukupno planirana sredstva
559.200,84 kn
Članak 3.
Troškovi održavanja objekata i uređaja iz članka 1. ovog Programu utvrđuju se kako
slijedi:
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Redni
broj

01.

Opis nabave

Plan za
2015.
godinu

70.000,00

73.979,90

Usluga odvoza
kontejnera
sa groblja i javnih
površina
25.000,00

03.

Izvršenje za
2015.

Izvori prihoda

Javna rasvjeta –
izdaci za
utrošenu električnu
energiju održavanje
70.000,00

02.

Rebalans

28.000,00

- sredstva komunalne naknade
- sredstva od zakupa objekata u
vlasništvu Općine Nova
Bukovica

30.823,50

Materijal i dijelovi za
tekuće i investicijsko
održavanje

71.182,89
3.847,40
100.000,00

87.000,00

75.030,29

- prihod od
zakupa
polj.zemljišta
- sredstva od
zakupa objekata u
vlas. Općine
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Usluge tekućeg i
investicijskog
održavanja
65.000,00
90.000,00

05.

43.500,00

-prihod od
zakupa
polj.zemljišta

- sredstva komunalne naknade
82.000,00

82.500,00
14.445,00

07.

12.129,10
25.000,00

28.000,00

26.574,10

Ostale usluge
(dimnjačarske, razne
usluge čišćenja)

- naknada od
grobljanskih
usluga
-Sredstva u
zak.obj.u vlas.
Općine NB

- naknada od priključka na kom.
Infrastrukturu (plin)
6.500,00

6.500,00

1.200,00

Zimsko održavanje
nerazvrstanih cesta

-naknade priključka na kom.inf.
(plin)
37.000,00

10.

90.857,72

43.399,20

Veterinarske uslugetroškovi
higijeničarske službe
Gorivo i ulje za
opremu za košnju

09.

-sredstva od
komunalne
naknade

- sredstva komunalne naknade

66.000,00

08.

43.599,70

134.457,42

Deratizacija- dva
tretmana za područje
Općine Nova
Bukovica
37.500,00

06.
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7.000,00

2.182,91

Katastarska izmjera
poljoprivrednog
zemljišta i uređenje
poljskih putova

300.000,00

100.000,00
(polj. put.)

89.035,52
(polj. put.)

UKUPNO

732.000,00

542.000,00

559.200,84

- prihod od zakupa
Poljoprivrednog zemljišta

Članak 4.
Ovo Izviješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Nova Bukovica u 2015. godini stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine
Nova Bukovica“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 363-01/14-01/11
URBROJ: 2189/09-01-16-3
Nova Bukovica, 30. ožujka 2016.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brzica, dipl.ing.,v.r.
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18.
Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine" broj: 26/03- pročišćeni tekst, 82/04 ,178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka
30. Statuta Općine Nova Bukovica ("Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 1/13, 2/13 i
1/15) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica, na svojoj 23. sjednici održanoj dana 30.
ožujka 2016. godine, donosi
IZVIJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Nova Bukovica u 2015. godini
Članak 1.
Ovo Izviješće se odnosi na ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Nova Bukovica u 2015. godini (Službeni glasnik Općine
Nova Bukovica broj 11/14 i 10/15), prema komunalnim djelatnostima kako slijedi:
Članak 2.
Izvori sredstava za financiranje planiranih poslova su:
- komunalni doprinos ……………………………………… 14.290,71 kn
- sredstva od koncesijske naknade …………………………. 14.343,90 kn
- tekuće pomoći Proračuna RH …………………………..... 673.123,00 kn
- sredstava FZOEU (sanacija općinske zgrade)……………. 739.553,00 kn
- sredstva FZOEU (rekonstr. javne. ras. B. Antunovac)…… 44.928,50 kn
- sredstva Ministarstva graditeljstva ………………………. 85.000,00 kn
- zakup poljoprivrednog zemljišta ………………………… 58.404,30 kn
- ostali izvori iz Općinskog proračuna ……………………
11.232,13 kn
1.640.875,54 kn
Članak 3.
U ovom Izviješću određuje se opis poslova s procjenom i izvršenjem troškova za
gradnju objekata i uređaja iz članka 1. Ovog Izviješća, s naznakom izvora financiranja po
djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom
izvora financiranja po djelatnostima.
Sadržaj programa i izvršenja programa prikazan je u tabeli:
Redni Opis poslova
broj

01.

Sufinanciranje
rekonstrukcije
objektaambulante
opće medicine
u naselju Nova
Bukovica

Plan za
2015. g

Rebalans

Izvršenje
2015

Izvori prihoda

150.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

- tekuće pomoći
Proračuna RH

Broj 3

02.

03.

Sufinanciranje
rekonstrukcije
i uređenja
objekta doma
kulture u
Novoj Bukovici
Sufinanciranje
izgradnje
nogostupa u
naselju Nova
Bukovica

Stranica____ 41

Službeni glasnik

230.000,00

485.000,00

150.000,00

0

739.553,00

- Sufinanciranje
Fonda za
zaš.okol.i
ener.učin.
(80%)

184.888,00

- tekuće pomoći
Proračuna RH

924.441,00

0

-

60.392,00
04.

05.

06.

Sufinanciranje
kanalizacije u
naselju Nova
Bukovica

Kupnja stolica
u domu kulture
Nova Bukovica
Rekonstrukcija
rasvjete u
naselju
Bukovački
Antunovac

0

0

130.983,41

12.187,11
58.404,30

0

0

16.447,50

14.343,90
2.103,60

44.928,50
42.000,00

57.000,00

56.160,63
11.232,13

Nabavka
komunalne
opreme

127.843,00

120.000,00

07.

220.000,00

212.843,00

85.000,00

22.000,00
UKUPNO

692.000,00

1.062.000,00 1.640.875,54

1.640.875,54

-tekuće pomoći
pror RH
-komunalni
doprinos
-zakup od polj.
zemljišta
kom. naknade
komunalni
dopronos
- Fond za
zaštitu
okoliša i
energetsku
učinkovitost
- ostali izvori
Opć pror.
- tekuće
pomoći
Proračuna
RH
sufinanciranj
e
Ministarstva
graditeljstva
-sredstva
komunalnog
doprinosa

Broj 3

Službeni glasnik

Stranica____ 42

Članak 4.
Ovo Izviješće o Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Nova Bukovica u 2015. godini stupa na snagu danom objave u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 363-01/14-01/12
URBROJ:2189/09-01-16-3
Nova Bukovica, 30. ožujka 2016.

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

19.
Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05,
82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12 i 148/13) i članka 30. Statuta Općine Nova
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće
Općine Nova Bukovica na svojoj 23. sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine, donosi
IZVIJEŠĆE O IZVRŠENJU
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
Članak 1.
Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu utvrđena je
namjena korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne
osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) u visini 3,5%
od prodajne cijene proizvoda na panju.
Proračunom Općine Nova Bukovica za 2015. godinu planirana
doprinosa u iznosu od 200.000,00 kuna a namijenjena su za:
- dio intelektualnih usluga vezanih za izradu
projektne dokumentacije te pripadajućih administrativnih
radnji za izgradnju komunalne infrastrukture ………………….
- izrada plana gospodarenja komunalnim otpadaom ……………
- pomoći u razvoju civilnog društva
na izrazito ruralnim područjima Općine ……………………….
- Ostali troškovi vezani uz razvoj i izgradnju komunalne
infrastrukture (% učešća vlastitih sredstava
u sufinanciranju izgradnje komunalne infrastrukture) …………

su sredstva šumskog

100.000,00 kn
10.000,00 kn
40.000,00 kn
50.000,00 kn

Članak 2.
Ostvarena sredstva šumskog doprinosa u iznosu od 176.855,54 kuna raspoređena su u
slijedeće svrhe:
- dio intelektualnih usluga vezanih za izradu
projektne dokumentacije te pripadajućih administrativnih
radnji za izgradnju komunalne infrastrukture …………………. 30.000,00 kn
- pomoći u razvoju civilnog društva
na izrazito ruralnim područjima Općine ………………………. 10.000,00 kn
- Ostali troškovi vezani uz razvoj i izgradnju komunalne
infrastrukture (% učešća vlastitih sredstava
u sufinanciranju izgradnje komunalne infrastrukture) ……… 136.855,54kn

Broj 3

Stranica____ 43

Službeni glasnik

Članak 3.
Ovo Izviješće o Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Nova
Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:321-01/14-01/02
URBROJ:2189/09-01-16-2
Nova Bukovica, 30. ožujka 2016.

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

20.
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama („Narodne novine“ broj 86/12 i 143/13) i članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće Općine
Nova Bukovica na svojoj 23. sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine, donosi
IZVIJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
Članak 1.
Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planiran je
u Proračunu Općine Nova Bukovica za 2015. godinu u iznosu od 150.000,00 kn, i raspoređen
kako slijedi:
-

Sredstva iz članka 1. namijenjena su za slijedeća ulaganja:
troškovi legalizacije objekata u vlasništvu
Općine Nova Bukovica …………………………………..…
Intelektualne usluge vezane uz legalizaciju
(projekt. dok., certifikati) ……………………………………
Katastarske usluge vezane uz legalizacije …………………..
Troškovi osoblja na izdavanju rješenja o
visini naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru ………………………………..
Zaštita spomenika kulture (sufinanciranje
obnove župne crkve) ………………………………….……..

50.000,00 kn
20.000,00 kn
10.000,00 kn
18.000,00 kn
52.000,00 kn

Članak 2.
U 2015. godini Općina je ostvarila 41.565,15 kuna po prilivu dijela naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na prostoru Općine Nova Bukovica, a sredstva su
utrošena za slijedeće:
- troškovi legalizacije objekata u vlasništvu
Općine Nova Bukovica …………………….………………... 25.000,00 kn
- Katastarske usluge vezane uz legalizacije …………………… 3.807,70 kn
- Troškovi osoblja na izdavanju rješenja o
visini naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru ………………………….…….. 12.756,45 kn
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Članak 3.
Ovo Izviješće o izvršenju Programa stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u
Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 361-01/14-01/03
URBROJ:2189/09-01-16-2
Nova Bukovica, 30. ožujka 2016.

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

21.
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, 2/13 i 1/15) , Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica, na svojoj 23. sjednici, održanoj
30. ožujka 2016. donijelo je
IZVIJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i davanje na korištenje
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2015. 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.
Sredstva su programom namijenjena isključivo za programe katastarsko-geodetske
izmjere zemljišta, sređivanja zemljišnih knjiga, za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s
provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu, program uređenja ruralnog prostora
izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu,
program uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije, program očuvanja
ugroženih područja i očuvanja biološke raznolikosti i program sufinanciranja i druge
poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede i akvakulture.
Proračunom Općine Nova Bukovica u 2015. godini planiran je prihod od zakupa i
privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u iznosu 770.800,00 kuna a odnosi se na
slijedeća sredstva:
- od zakupa poljoprivrednog zemljišta …………………………. 677.400,00 kuna
- od privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta ………... 93.400,00 kuna
Sredstvima iz prethodnog stavka ovog Programa u 2015. 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.
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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
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.
- Pokrivanje ostalih dodatnih troškova vezanih uz ruralnu infrastrukturu, te ulaganje u
poboljšanje kvalitete korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Općine Nova
Bukovica u iznosu od 90.000,00 kuna.
Članak 2.
Naplata prihoda od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH u 2015. godini, iznosila je 903.394,00 kuna, veća je za 14.68% u odnosu na
planiranu.
Sredstva iz stavka 1. utrošena su za pokriće slijedećih rashodovnih stavaka Općinskog
proračuna u 2015. godini:
1. Programa razvoja i poticanje poljoprivrednih gospodarstva i ruralnog stanovništva u
iznosu od 222.087,00 kuna, a koji uključuje:
- sufinanciranje edukacije obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i malih
poduzetništva vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju, ……………..
2.650,00 kn
- donacije udrugama …………………………………………………..
197.437,00 kn
- subvencija rada LAG-a……………………………………………….
22.000,00 kn
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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 379.173,00 kn, a
koji uključuje:
- održavanje nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina
u funkciji poljoprivrednih proizvođača…………………………………. 2.182,00 kn
- održavanje poljskih putova i mosnih prijelaza ……………………………89.053,00 kn
- troškovi materijala i dijelova u dijelu koji se odnosi na
održavanje i uređenje ruralnog prostora i ruralne
infrastrukture u poljoprivredi …………………………………………….71.182,00 kn
- troškovi usluga tekućeg i investicionog održavanja
opreme za uređenje ruralnog prostora (javnih površina)…………………90.857,00 kn
- troškovi deratizaciji higijeničarske službe …………………………… 125.899,00 kn
3. Programa redovnog funkcioniranja općinskih tijela u iznosu od 215.000,00 kuna, koji
uključuje:
- pokrivanje dijela troškova rada djelatnika JUO koji rade
na provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu …………………. 30.000,00 kn
- pokrivanje dijela troškova rada djelatnika JUO koji
rade na administrativnim poslovima vezanim
u postupku katastarske izmjere zemljišta,
te sređivanja zemljišnih knjiga ……………………………………
70.000,00 kn
- pokrivanje dijela troškova koji rade
na poslovima vezanim za poslove izgradnje
komunalne infrastruktura …………………………………………
70.000,00 kn
- pokrivanje dijela troškova usluga i opreme u
JUO (poštanske troškove, troškove uredskog
materijala, opreme i sl.), a koji služe provedbi
Zakona o poljoprivrednom zemljištu. ……………………………… 45.000,00 kn
4. Pokrivanje ostalih dodatnih troškova vezanih uz ruralnu infrastrukturu, te ulaganje u
poboljšanje kvalitete korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Općine Nova Bukovica
u iznosu 87.134,00 kuna.
Članak 3.
Ovo Izviješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i
davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2015.
godini stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku” Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 320-01/14-01/05
URBROJ: 2189/09-01-16-2
Nova Bukovica, 30. ožujka 2016.

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

Broj 3

Službeni glasnik

Stranica 47

22.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 23. sjednici
održanoj 30. ožujka 2016 godine, prihvaća

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu
na području Općine Nova Bukovica u 2015. godini
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica je temeljem članka 43.- 45. Zakona o
vatrogastvu (Narodne novine broj 06/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10)
osiguralo sredstva za financiranje redovne djelatnosti DVD u Proračunu Općine za 2015.
godinu.
Navedenim Programom javnih potreba, a za potrebe provođenja svih programa u tim
djelatnostima na području Općine Nova Bukovica u 2015. godini, osigurano je u Proračunu
za 2015. godinu 40.000,00 kn.
U nastavku se daje tabelarni prikaz planiranih i izvršenih sredstava prema navedenom
Programu javnih potreba:
REDNI
BROJ
1.
2.

NAZIV PROGRAMA
Financiranje rada DVD-a Nova BukovicaBrezik
Nabavka opreme za civilnu zaštitu
Ukupno Programi

PLANIRANI
IZNOS

REALIZIRANI
IZNOS

30.000,00

30.000,00

10.000,00
40.000,00

2.502,88
32.502,88

U 2015. godini, a prema praćenju rada i izvješću DVD Nova Bukovica – Brezik, u
području vatrogastva, ocjenjuje se da su izvršene planirane aktivnosti i zadaci prema realnim
mogućnostima, a koje su zacrtane u programu rada DVD Nova Bukovica – Brezik.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 214-01/14-01/04
URBROJ: 2189/09-01-16-2
Nova Bukovica, 30. ožujak 2016.

PREDSJEDNIK
Mario Brzica, dipl.ing.,v.r.
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23.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 23. sjednici
održanoj 30. ožujka 2016. godine, prihvaća

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa javnih potreba u sportu
na području Općine Nova Bukovica u 2015. godini
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 12. sjednici održanoj 22. prosinca 2014.
godine donijelo je Program javnih potreba u sportu Općine Nova Bukovica u 2015. godini.
Navedenim Programom, a za potrebe provođenja svih programa u sportu na području
Općine u 2015. godini osigurano je u proračunu Općine za 2015. godinu 175.000,00 kn.
U nastavku se daje tabelarni prikaz planiranih i izvršenih sredstava prema navedenom
Programu javnih potreba:
REDNI
NAZIV PROGRAMA
BROJ
1.
NK „Mladost“ Miljevci
2.
NK „Zrinski“ Nova Bukovica
3.
MNK Apokalipsa Nova Bukovica
Ukupno Programi

PLANIRANI REALIZIRANI
IZNOS
IZNOS
73.000,00
78.000,00
90.000,00
95.570,32
12.000,00
12.000,00
175.000,00
185.570,32

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 620-01/14-01/02
URBROJ: 2189/09-01-16-2
Nova Bukovica, 30. ožujak 2016.

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

24.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 23. sjednici
održanoj 30. ožujka 2016. godine,

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju
na području Općine Nova Bukovica u 2015. godini
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće
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Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 12. sjednici održanoj 22. prosinca 2014.
godine donijelo je Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području
Općine Nova Bukovica za 2015. godinu i na 21. sjednici održanoj 21. prosinca 2015. godine
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području
Općine Nova Bukovica za 2015. godinu
Navedenim Programom javnih potreba, a za potrebe provođenja svih programa u
djelatnostima predškolskog odgoja i obrazovanja u 2015. godini osigurano je u Proračunu
Općine za 2015. godinu 50.000,00 kn.
U nastavku se daje tabelarni prikaz planiranih i izvršenih sredstava prema navedenom
Programu javnih potreba:
REDNI
NAZIV PROGRAMA
BROJ
1.
Program predškolskog odgoja
2.
Program stipendiranja studenata
Ukupno programi

PLANIRANI REALIZIRANI
IZNOS
IZNOS
30.000,00
30.649,69
20.000,00
19.800,00
50.000,00
50.449,69

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 601-04/14-01/01
URBROJ: 2189/09-01-16-3
Nova Bukovica, 30. ožujka 2016.

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

25.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica, broj 1/13 i 2/13), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na Općinsko vijeće
Općine Nova Bukovica na 23. sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine, prihvaća

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi
na području Općine Nova Bukovica u 2015. godini
NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 12. sjednici održanoj 22. prosinca 2014.
godine donijelo je Program javnih potreba socijalne skrbi na području Općine Nova
Bukovica za 2015. godinu i na 21. sjednici održanoj 21. prosinca 2015. godine Izmjene i
dopune Programa javnih potreba socijalne skrbi na području Općine Nova Bukovica za 2015.
godinu.
Navedenim Programom javnih potreba, a za potrebe provođenja svih programa u
djelatnostima socijalne skrbi u 2015. godini osigurano je u Proračunu Općine za 2015. godinu
100.500,00 kn.
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U nastavku se daje tabelarni prikaz planiranih i izvršenih sredstava prema navedenom
Programu javnih potreba:
REDNI
BROJ
1.
2.
3.
4.
5.

NAZIV PROGRAMA
Podmirenje troškova ogrijeva za socijalno
ugrožene obitelji
Podmirenje troškova stanovanja
Sufinanciranje troškova školske kuhinje
Humanitarna skrb kroz institucije i udruge
građana
Pomoć za novorođenu djecu
Ukupno programi

PLANIRANI
IZNOS

REALIZIRANI
IZNOS

55.000,00

54.375,10

5.000,00
5.000,00

4.996,95
5.000,00

20.500,00

20.500,00

15.000,00
100.500,00

10.000,00
94.872,05

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 550-01/14-01/06
URBROJ: 2189/09-01-16-3
Nova Bukovica, 30. ožujak 2016.

PREDSJEDNIK
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1. UVOD
Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Nova Bukovica donosi se
za potrebe Općine Nova Bukovica. Strategija određuje ciljeve i smjernice za upravljanje i
raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine u razdoblju od 2016. do 2020. godine.
Strategijom upravljanja i raspolaganja se želi osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i
transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom.
Općina Nova Bukovica surađuje s općinama i gradovima na području Virovitičko –
podravske županije i Virovitičko -podravskom županijom kao i s drugim jedinicama lokalne
samouprave u Republici Hrvatskoj radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju
gospodarskog i društvenog razvitka.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog
razvitka, Općina Nova Bukovica uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne
samouprave u zemlji i inozemstvu, a u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.
Općina Nova Bukovica u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima
se neposredno ostvaruju prava građana i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje
naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o
djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu,
tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, promet na svom području, ostale poslove sukladno
posebnim zakonima.
Strategija se oslanja na Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike
Hrvatske (Narodne novine, broj 76/13.) i načela koja su propisana za upravljanje i
raspolaganje državnom imovinom.
Upravljanje imovinom definira se kao proces odlučivanja i provedbe odluka u vezi sa
stjecanjem, korištenjem ili raspolaganjem nekretninama i podrazumijeva proces kojim se
osigurava da imovina proizvodi optimalne kratkoročne i dugoročne rezultate, uključujući tijek
novca i povećanje vrijednosti.
U upravljanju nekretninama Općina Nova Bukovica postupa kao dobar gospodar, što prije
svega podrazumijeva izradu sveobuhvatnog popisa sve imovine u njegovom vlasništvu, s
utvrđenim stanjem u kojem se nekretnine nalaze i određenom tržišnom vrijednosti, kao i
utvrđivanje važnosti određenih nekretnina za Općinu.
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Nekretninama u vlasništvu Općine Nova Bukovica mora se odgovorno upravljati i
raspolagati jer predstavljaju kapital koji je potrebno staviti u funkciju i po potrebi sačuvati za
buduće generacije.
Općina Nova Bukovica raspolaže i upravlja imovinom u njezinom vlasništvu prema načelima
javnosti, predvidljivosti, učinkovitosti i odgovornosti.
Načelo javnosti raspolaganja nekretninama osigurava se propisivanjem pravila i kriterija
raspolaganja u svim aktima koji se donose u svezi s njihovim upravljanjem i raspolaganjem te
njihovom javnom objavom, određivanjem ciljeva raspolaganja nekretninama, redovitim
upoznavanjem javnosti s aktivnostima tijela nadležnog za upravljanje/raspolaganje imovinom,
javnom objavom najvažnijih odluka, vođenjem registra imovine u vlasništvu Općine.
Načelo predvidljivosti osigurava da raspolaganje imovinom u istim ili sličnim
slučajevima bude obuhvaćeno predvidljivim, jednakim postupanjem.
Načelo učinkovitosti osigurava učinkovito upravljanje i raspolaganje imovinom radi
ostvarivanja gospodarskih, infrastrukturnih i drugih ciljeva određenih Strategijom
raspolaganja kao javni interes.
Načelo odgovornosti osigurava se propisivanjem ovlasti i dužnosti pojedinih nositelja
funkcija upravljanja i raspolaganja imovinom, nadzorom nad upravljanjem i raspolaganjem
imovinom i izvješćivanjem o postignutim ciljevima.
2. VAŽEĆI PROPISI I AKTI U VEZI UPRAVLJANJA IMOVINOM
U vezi s imovinom u primjeni je više zakonskih i pod zakonskih propisa. Općina Nova
Bukovica je u poziciji imatelja vlastite imovine koja pritom ulazi i u sustav državne imovine
pa je bitno pri upravljanju imovinom uzeti u obzir i propise koji se odnose na državnu
imovinu. Stoga navodimo najznačajnije propise koji uređuju
stjecanje, upravljanje,
raspolaganje i korištenje imovine u vlasništvu općine.
2.1. Zakoni i drugi propisi
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, br. 91/96., 68/98., 137/99.,
22/00.,73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.)
- Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
(NN,broj 94/13.)
- Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
(NN,broj 127/13.)
- Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela
državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba
(NN,broj 127/13.)
- Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (NN, broj
127/13.)
- Uredba o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava
građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu
Republike Hrvatske (NN, broj 127/13.)
- Zakon o obveznim odnosima (NN, br. 35/05., 41/08. i 125/11.)
- Zakon o zemljišnim knjigama (NN, br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04.,
7/07., 152/08., 126/10., 55/13. i 60/13.)
- Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN, br. 43/92.,
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69/92.,87/92., 25/93., 26/93., 48/93., 2/94., 44/94., 47/94., 58/95., 103/95.,
11/96.,76/96.,111/96., 11/97., 103/97., 119/97., 68/98.,163/98., 22/99., 96/99.,
120/00., 94/01. i78/02.)
Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN, br. 40/97.
i 117/05.)
Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN, br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11.,
50/12., 55/12. i 80/13.)
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti (NN, broj 78/13.)
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN, broj 86/12.)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, br. 69/99., 151/03., 157/03.,
100/04.,87/09., 88/10., 61/11., 25/12. i 136/12.)
Zakon o javnoj nabavi (NN, br. 90/11. i 83/13.)
Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 19/12.)
Uredba o objavama i evidenciji javne nabave (NN, br. 13/08., 77/08., 04/09. i
52/10.)
Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN, broj 6/12.)
Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (NN, broj 6/12.)
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN, br. 105/97., 64/00., 65/09. i 125/11.)
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN, br. 16/07., 124/10. i 56/10.)
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN, broj 125/11.)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00.,
129/00.,59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11.,
84/11., 90/11., 144/12. i 94/13

2.2. . Pravilnici i odluke Općine Nova Bukovica
- Statut Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/13, 2/13 i
1/15)
- Odluka o raspolaganju nekretnina u vlasništvu Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik
Općine Nova Bukovica, broj 7/13)
3. ANALIZA STANJA IMOVINE I POSTOJEĆI MODEL UPRAVLJANJA I
RASPOLAGANJA IMOVINOM
Općina u svom vlasništvu ima slijedeću imovinu:
- zemljišta,
- domovi (poslovni prostori)
- sportske objekte,
- groblja, mrtvačnice,
- trgovačka društva (udio u vlasništvu)
- kulturne objekte
Upravljanje imovinom obuhvaća sljedeće aktivnosti:
- stjecanje i raspolaganje imovinom i ostvarivanje vlasničkih prava u skladu
s propisima koji uređuju vlasništvo i druga stvarna prava,
- utvrđivanje vlasničko pravnog statusa imovine, njihov popis i procjenu te upis
u registar,
- tekuće i investicijsko održavanje imovine te kapitalna ulaganja, financijsko
praćenje prihoda i rashoda od imovine te
- obavljanje drugih poslova u vezi upravljanja imovinom.
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Uspostava baze podataka o imovini
Baza podataka o imovini oslanja se na točne i podrobne podatke preuzete iz katastra
nekretnina i zemljišnih knjiga.
Neki od tih podataka su stalni i rijetko se mijenjaju (oznaka katastarske čestice, površina,
adresa, opis, prostorno planska namjena) dok su ostali podaci (financijski rezultati, prihodi,
izdaci, korisnici, trenutna namjena) podložni češćim promjenama.
Uspostavljanje baze podataka i popisa imovine prvi je i najvažniji korak u uspostavi
djelotvornog sustava upravljanja imovinom. Detaljna baza podataka omogućava nadzor i
analizu imovine te osigurava transparentnost u radu.
Stanje dokumentacije, vlasnički upisi i praćenje imovine
Upravljanje imovinom zahtijeva točne podatke o imovini. Popisuju se jedinice imovine,
inventura stalno traje i dopunjuje se. Općina Nova Bukovica uspostavlja cjelovitu i
sistematiziranu evidenciju imovine u svom vlasništvu.
Za određeni broj imovine Općina još mora kompletirati vlasničku dokumentaciju i provesti
upise u zemljišne knjige i druge javne očevidnike.
Imovina u vlasništvu Općine Nova Bukovica nije opterećena hipotekama
.
U suradnji sa Općinskim sudom u Slatini, Zemljišnoknjižnog odjela izvršiti će se provjera
povijesnog stanja u zemljišnim knjigama kako bi saznali kakva je bila povijest
zemljišnoknjižnih promjena na katastarskim česticama u vlasništvu Općine.
Zemljišta
Važan udio u imovini u vlasništvu Općine Nova Bukovica čine zemljišta na koja je uknjižena
Općina.
Procjena nekretnina vrši se pojedinačno, internom procjenom radnog povjerenstva Općine i
na temelju elaborata izrađenog od strane ovlaštenog procjenitelja.
Raspolaganje imovinom vrši se isključivo temeljem provedenih javnih natječaja, osim u
slučajevima kada je to posebnim zakonima drukčije uređeno.
Javni natječaji za prodaju nekretnina objavljuju se kako u javnim glasilima, tako i na web
stranicama i oglasnim pločama Općine. Najčešće se na prodaju izlažu zemljišta za
gradnju, potom okućnice te stare ruševine.
Općina Nova Bukovica raspisuje i natječaje za zakup zemljišta.
Svi javni natječaji, osim općih uvjeta sadrže i pisane podatke o statusu nekretnina,
mogućnosti gradnje, komunalnoj opremljenosti, prostornim planovima na snazi. Svaka
pojedina nekretnina koja se izlaže na prodaju u opisnom dijelu sadrži detaljne podatke.
Prihodi od zemljišta se u poslovnim knjigama iskazuju za one nekretnine koje su prodane
putem javnih natječaja i temeljem sklopljenih ugovora dane u zakup.
Poslovni prostor – u sklopu domova postoje prostori koji se iznajmljuju sukladno Zakona o
zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.
Poslovni prostori daju se u zakup putem javnog natječaja, prikupljanjem pisanih ponuda u
zatvorenim omotnicama.
Zajednička vlasništva Općina Nova Bukovica sudjeluje u vlasničkoj strukturi trgovačkog društva:
- Komrad d.o.o. Slatina – udio u zajedničkom vlasništvu 5,62 %.
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4. SMJERNICE ZA RASPOLAGANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM U
RAZDOBLJU 2016-2020. GODINE
Smjernicama će se odrediti plan aktivnosti kojima će se ostvariti učinkovito i transparentno
upravljanje i raspolaganje imovinom, konkretno njihovo otuđivanje ili očuvanje te
poduzimanje potrebnih radnji za dogradnju registra imovine.
Vezano uz postupke legalizacije imovine, poduzeti će se sve mjere u očuvanju imovine
Općine na kojoj su izgrađene i legalizirane građevine.
Jedan od najvažnijih ciljeva predstavlja uspostaviti cjeloviti registar imovine prema kojem bi
se vidjela sva imovina kojom raspolaže Općina za prodaju, osnivanje prava građenja i prava
služnosti, rješavanje zahtjeva razvrgnuća suvlasničke zajednice na zemljištu u vlasništvu
Republike Hrvatske i Općine i drugih osoba, postupka osnivanja založnog prava, davanjem u
zakup zemljišta i poslovnih prostora.
U skladu s politikom energetske učinkovitosti i održivosti, provesti će se mjere energetske
obnove objekata te izrade energetskih certifikata u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost. Ovim ulaganjima u energetsku obnovu, uštedjet će se i na tekućim
troškovima.
Smjernice za učinkovito upravljanje/raspolaganje imovinom:
uspostava cjelovite i sistematizirane evidencije imovine u vlasništvu Općine
uočavanje razlika i usklađenje podataka katastra i zemljišnih knjiga s ciljem
učinkovitijeg upravljanja i raspolaganja
uspostava jedinstvenog sustava i kriterija u procjeni vrijednosti imovine,
upotpunjavanje postojećeg registra imovine,
objavljenog i javno dostupnog,
za sve nekretnine na kojima postoji upisano suvlasništvo, ukoliko je to moguće,
provesti razvrgnuće suvlasničke zajednice,
rješavanje imovinskopravnih odnosa na imovini
redovita objava dokumenata upravljanja imovinom na internetskoj stranici Općine,
redoviti pregledi imovine radi nadgledanja i planiranja održavanja,
čuvanje zapisa o nekretninama.
5. ZAKLJUČAK
Općina Nova Bukovica sustavno se trudi upravljati imovinom s ciljem povećanja vlastitih
prihoda.
Važnost poboljšanja upravljanja imovinom je prepoznata, kako od izvršnih tijela Općine
Nova Bukovica, tako i od predstavničkog tijela.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 406-01/16-01/01
URBROJ: 2189/09-01-16-1
Nova Bukovica, 30. ožujka 2016.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brzica, dipl.ing.,v.r.
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27.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica broj 1/13, 2/13 i 1/15), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 23. sjednici
održanoj dana 30. ožujka 2016. godine donosi
Plan upravljanja i raspolaganja imovinom
Općine Nova Bukovica za 2016 godinu
Uvod
Općinsko vijeće donosi Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Nova
Bukovica na prijedlog Općinskog načelnika. Plan se izrađuje sukladno Planu upravljanja
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 142/14).
Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Nova Bukovica određuju se
kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja općinskom imovinom.
Ovaj se Plan, kao operativno-upravljački dokument, izrađuje prvi put do sada za
Općinu Nova Bukovica.
Upravljanje imovinom podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja koja će
dugoročno očuvati imovinu, čuvati interese Općine i povećati gospodarski rast. Vlasništvo
općine važan je instrument postizanja strateških razvojnih ciljeva vezanih za regionalnu
prometnu, kulturnu i zdravstvenu politiku, kao i za druge razvojne politike Općine.
Ovim Planom regulirano je upravljanje imovinom
korištenje, održavanje i davanje u zakup a odnosi se na:
- trgovačka društva (udio u vlasništvu)
- poslovne prostore, sa pripadajućim inventarom
- građevinsko zemljište
- poljoprivredno zemljište

što podrazumijeva njezino

Trgovačka društva
U skladu sa Društvenim ugovorom sa tvrtkom „Komrad d.o.o.“ Slatina, Braće Radić
2, od 31.08.2005. godine i od 08.05.2006. godine, pročišćeni tekst te Ugovorom o ulaganju
prava (tražbina) u temeljni kapital društva Komrad d.o.o. Slatina od 03.10.2013. godine,
Općina Nova Bukovica je stekla udjele u vlasništvu u visini od 5,62 %.
Godišnjim skupštinama društva uredno se prisustvuje kao manjinski vlasnik.
Poslovni prostori u vlasništvu Općine Nova Bukovica
Općina mora na racionalan i učinkovit način upravljati poslovnim prostorima na način
da oni poslovni prostori i stanovi koji su potrebni samoj općinskoj upravi budu i stavljeni u
funkciju koja će služiti racionalnijem i učinkovitijem funkcioniranju uprave. Raspolaganje
poslovnim prostorom vrši se isključivo temeljem provedenih javnih natječaja, osim u
slučajevima kada je to posebnim zakonima drukčije uređeno.
Svi javni natječaji, osim općih uvjeta moraju sadržavati i pisane podatke o statusu
nekretnina, mogućnosti gradnje, komunalnoj opremljenosti, prostornim planovima na
snazi. Svaku Javni natječaji za zakup odnosno najam ili prodaju objavljuju se kako u javnim
glasilima, tako i na web stranicama i oglasnim pločama Općine.
Općina će poslovne prostore u zakupu obići i utvrditi stanje te kontinuirano voditi
brigu o održavanju poslovnih prostora.
Svi drugi poslovni prostori moraju biti ponuđeni na tržište bilo u formi zakupa, bilo u
formi njihove prodaje javnim natječajem.
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Građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Nova Bukovica
U registru imovine u vlasništvu Općine Nova Bukovica udio čini građevinsko
zemljište koje predstavlja potencijal za investicije i ostvarivanje ekonomskog rasta, dok jedan
dio tog zemljišta nije uknjižen na Općinu Nova Bukovica.
Uz zadaću procjene pri kraju je knjiženje vlasništva Općine - uspostavi registra
imovine za što učinkovitije upravljanje i raspolaganje građevinskim zemljištem u vlasništvu
Općine što podrazumijeva i provođenje postupaka stavljanja tog zemljišta u funkciju:
prodajom, osnivanjem prava građenja i prava služnosti, rješavanjem zahtjeva razvrgnuća
suvlasničke zajednice na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske i općine i drugih osoba,
zatim provođenjem postupaka osnivanja založnog prava, davanjem u zakup zemljišta, ako
upravljanje i raspolaganje njima nije u nadležnosti nekog drugog tijela.
Tijekom slijedećeg razdoblja - planirane su sljedeće aktivnosti:
• uputiti zahtjev DUUDI-ju za rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretnini na
kojoj se nalazi dio kuće oproštaja u Novoj Bukovici
• uputiti zahtjev DUUDI-ju za rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretnini za
potrebe realizacije projekata proširenja parkirališta kod katoličkog groblja u Novoj
Bukovici.
• postupanje po postojećim zahtjevima za raspolaganje nekretninama u vlasništvu
Općine,
• započinjanje zastupanja po novo zaprimljenim zahtjevima za raspolaganje
građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine (primjerice Hrvatske autoceste,
Hrvatske ceste, Hrvatske vode i slično za investicije razvoja javne infrastrukture,
zahtjevi fizičkih osoba ako je njihov predmet od interesa za Republiku Hrvatsku ili
Općinu u smislu stvaranja uvjeta za poboljšanje životnog standarda i socijalnih pitanja
građana,
• rješavanje imovinskopravnih odnosa na k.č.broj 835 u k.o. Dobrović
• legalizacija sportskih objekata
Plan provođenja postupaka procjene imovine u vlasništvu Općine Nova Bukovica
Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine određeno je da
se procjena imovine vrši pojedinačno, internom procjenom radnog povjerenstva Općine i na
temelju elaborata izrađenog od strane ovlaštenog procjenitelja.
Vrijednost imovine potrebno je kontinuirano ažurirati.
Plan upravljanja, odnosno tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu
Općine Nova Bukovica
U financijskom planu proračuna osigurati će se određena sredstva za plaćanje svih
režijskih troškova, te za investicijsko održavanje ovih objekata kako bi se priveli svrsi i bili
prikladniji za korištenje.
Također će se, a u skladu s politikom energetske učinkovitosti i održivosti, provesti
mjere energetske obnove objekata te izrade energetskih certifikata u suradnji s Fondom za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Plan postupaka vezanih uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup
informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine
1. Potrebno je objaviti na web stranici Općine sav popis imovine i konstantno ga
ažurirati
2. Organizirati učinkovitije korištenje imovine u vlasništvu Općine, s ciljem stvaranja
novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi.
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Zakonski propisi kojima je uređeno postupanje vezano uz savjetovanje sa zainteresiranom
javnošću i pravo na pristup informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom:
1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
(»Narodne novine«, broj 94/2013)
2. Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/2013)
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 406-01/16-01/01
URBROJ: 2189/09-01-16-2
Nova Bukovica, 30. ožujka 2016.

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

28.
Temeljem članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj
94/13) i članka 30. Statuta općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica
broj 1/13, 2/13 i 1/15), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 23. sjednici održanoj dana
30. ožujka 2016. godine, donosi:
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o načinu gospodarenja otpadom
Općine Nova Bukovica u 2015. godini.
Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o načinu gospodarenja otpadom Općine
Nova Bukovica u 2015. godini.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika o načinu gospodarenja
otpadom Općine Nova Bukovica u 2015. godini.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:363-02/16-01/03
URBROJ:2186/09-01-16-3
Nova Bukovica, 30. ožujka 2016.

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

29.
Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine
broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12 i 11/15 ), članka 9. stavka 5. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se
mogu obavljati na temelju ugovora na području Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik
Općine Nova Bukovica broj 5/15) i članka 1. i 2. Odluke o objavi poziva za prikupljanje
ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti- provođenje sustavne deratizacije na području
Općine Nova Bukovica, Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 23. sjednici održanoj 30.
ožujka 2016. godine, donosi
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ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za provođenje sustavne deratizacije na području
Općine Nova Bukovica na razdoblje od četiri godine
I.
1. Na temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda za provođenje sustavne
deratizacije na području Općine Nova Bukovica, prihvaća se zajednička ponuda ponuditelja:
- Nositelja zajedničke ponude: Cosmosol d.o.o., Osijek, Leoploda Mandića 111G
- Člana: Veterinarske stanice VETAM, Osijek, Biljska cesta 7
2. Zajednička ponuda ponuditelja iz prethodnog stavka ove Odluke je pravovaljana i
ispunjava sve uvjete iz upućenog Poziva za prikupljanje ponuda broj 1/16, od 03. ožujka
2016. godine.
3. Vrednovanjem ponuda temeljem kriterija za odabir „najniža cijena usluge i
reference ponuditelja“, zajednica ponuditelja je ostvarila maksimalnih 100 bodova, 4 boda
više od zajednice ponuditelja Veterinarske stanice Beli Manastir d.o.o., Osječka 128, Osijek i
Veterinarske stanice Slatina d.o.o., Kralja Zvonimira 16, Slatina.
4. Poslovi sustavne deratizacije za područje Općine Nova Bukovica obavljati će se na
rok od četiri godine od dana potpisivanja ugovora. Sukladno članku 9. stavku 8. Odluke o
određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora na području
Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 5/15), Načelnik Općine
Nova Bukovica sklapa ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem.
5. Rokovi obavljanja sustavne deratizacije odnose se na dva godišnja tretmana:
- proljetni tretman (ožujak-svibanj)
- jesenski tretman (rujan-studeni)
II.
Obrazloženje
Općinski načelnik je 03. ožujka 2016. godine donio Odluku o objavi poziva za
prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - provođenje sustavne deratizacije na
području Općine Nova Bukovica .
Postupak predmetnog, ograničenog prikupljanja ponuda proveden je temeljem članka
15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03-pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i
1/15), članka 4. i 5. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na
temelju ugovora na području Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica broj 5/15) i članka 1. i 2. Odluke o objavi poziva za prikupljanje ponuda za
obavljanje komunalne djelatnosti- provođenje sustavne deratizacije na području Općine Nova
Bukovica od 03. ožujka 2016. godine, a poziv za dostavu ponuda poslan je na pet adresa
tvrtki kako slijedi:
1. Veterinarska stanica Slatina, Slatina, Kralja Zvonimira 16
2. Cosmosol d.o.o., Osijek, Leoploda Mandića 111G
3. ID EKO d.o.o., Zagreb, Porečka 11
4. Veterinarska stanica Beli Manastir d.o.o., Osječka 128, Beli Manastir
5. Veterinarska stanica VETAM, Osijek, Biljska cesta 7
Ponude su uputile:
1. Zajednička ponuda ponuditelja:
- Nositelj zajedničke ponude: Cosmosol d.o.o., Osijek, Leoploda Mandića 111G
- Član: Veterinarska stanica VETAM, Osijek, Biljska cesta 7
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2. Zajednička ponuda ponuditelja:
-Nositelj zajedničke ponude: Veterinarska stanica Beli Manastir d.o.o., Osječka 128, Beli
Manastir
-Član:Veterinarska stanica Slatina d.o.o., Kralja Zvonimira 16, Slatina
Obadvije zajedničke ponude ponuditelja pravovaljane i prihvatljive i da sadrže svu
potrebnu natječajnu dokumentaciju sukladno točkama 4. i 7. Poziva za dostavu ponuda, broj
1/16 od 03. Ožujka 2016. godine.
Nakon otvaranja pristiglih ponuda, te utvrđivanja prihvatljivosti vezano uz dostavu
tražene natječajne dokumentacije pristupilo se je vrednovanju ponuda temeljem kriterija
odabira koji je određen člankom 10. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se
mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Nova Bukovica (Službeni
glasnik Općine Nova Bukovica broj 5/15) i točke 9. Poziva za dostavu ponuda.
Pregled ponuda:
1. Zajednička ponuda ponuditelja:
- Nositelj zajedničke ponude: Cosmosol d.o.o., Osijek, Leoploda Mandića 111G
- Član: Veterinarska stanica VETAM, Osijek, Biljska cesta 7
Ponuđena cijene jednog tretmana tretmana po stambenom objektu za:
- 2016.godinu ……………………………18,00 kuna bez PDV-a
- 2017.godinu ……………………………20,00 kuna bez PDV-a
- 2018.godinu ……………………………22,00 kuna bez PDV-a
- 2019.godinu ……………………………24,00 kuna bez PDV-a
2.Zajednička ponuda ponuditelja:
-Nositelj zajedničke ponude: Veterinarska stanica Beli Manastir d.o.o., Osječka 128, Beli
Manastir
-Član:Veterinarska stanica Slatina d.o.o., Kralja Zvonimira 16, Slatina
Ponuđena cijene jednog tretmana tretmana po stambenom objektu za:
- 2016.godinu ……………………………20,00 kuna bez PDV-a
- 2017.godinu ……………………………22,00 kuna bez PDV-a
- 2018.godinu ……………………………24,00 kuna bez PDV-a
- 2019.godinu ……………………………26,00 kuna bez PDV-a
Vrednovanjem ponuda temeljem kriterija iz točke 10. Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora ponuditelji su ostvarili
slijedeći broj bodova:
- zajednica ponuditelja
- Nositelj zajedničke ponude: Cosmosol d.o.o., Osijek, Leoploda Mandića 111G
- Član: Veterinarska stanica VETAM, Osijek, Biljska cesta 7,
ostvarila je 100 bodova.
Zajednička ponuda ponuditelja:
- Nositelj zajedničke ponude: Veterinarska stanica Beli Manastir d.o.o., Osječka 128, Beli
Manastir
-Član:Veterinarska stanica Slatina d.o.o., Kralja Zvonimira 16, Slatina,
ostvarila je 96 bodova.
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Pojerenstvo je donijelo Zaključak o prijedlogu odabira i podnijelo Općinskom
načelniku na raspravu i daljnju proceduru, koji je konačni prijedlog Odluke o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja uputio na raspravu i odlučivanje Općinskom vijeću Općine Nova
Bukovica.
Na temelju iznijetog, Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica, odlučilo je kao u točci
I. stavku 1. ove Odluke.
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba , sukladno odredbama članka 15. stavka 7.
Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,
110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09 , 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 11/15).
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 322-02/16-01/02
URBROJ: 2189/09-01-16-10
Nova Bukovica, 30. ožujka 2016.

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

30.
Na temelju članka 15. stavka 3. (Narodne novine broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,
110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 1/15), članka 4. i
5. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora na području Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj
5/15) 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
ODLUKU
o objavi poziva za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti –
provođenje sustavne deratizacije na području Općine Nova Bukovica
Članak 1.
Ovom Odlukom objavljuje se prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne
djelatnosti-provođenje sustavne deratizacije na području Općine Nova Bukovica, za razdoblje
od četiri godine.
Poslovi se odnose na komunalnu djelatnost koja se financira iz Proračuna Općine a
povjeriti će se fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora.
Članak 2.
Poslovi iz točke 1. ove Odluke odnose se na provođenje sustavne deratizacije tijekom
godine u dva tretmana:
- proljetni (ožujak-svibanj)
- jesenski (rujan-studeni)
Tretman deratizacije obuhvaća sva domaćinstva i poslovne objekte na području Općine
Nova Bukovica.
Članak 3.
Postupak prikupljanja ponuda za radove iz članka 1. ove Odluke provest će
Povjerenstvo za provedbu postupka, a imenuje ga Općinski načelnik u slijedećem sastavu:
- Tomislav Dereš, predsjednik
- Ana Martinković Krištan, član
- Jadranka Juršik, član
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Zadatak Povjerenstva je da provodi postupak prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne
djelatnosti-provođenje sustavne deratizacije na području Općine Nova Bukovica, za razdoblje
od četiri godine: upućuje poziv za dostavu ponuda ponuditeljima, provodi otvaranje pristiglih
ponuda, vodi zapisnik u tijeku postupka otvaranja pristiglih ponuda, te donosi zaključak o
prijedlogu za odabir, te isti upućuje Općinskom načelniku koji će prijedlog iznijeti
predstavničkom tijelu na usvajanje.
Povjerenstvo iznosi obrazloženja o svim pristiglim ponudama i razlozima zbog kojih se
predlaže odabir svih pristiglih ponuda.
Članak 4.
Prikupljanje ponuda Povjerenstvo će obaviti u roku od 8 dana od dana otpreme poziva.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 322-02/16-01/02
URBROJ: 2189/09-02-16-1
Nova Bukovica, 03. ožujka 2016.

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.

31.
Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi
(NN, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13), članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik» Općine Nova
Bukovica broj 1/13, 2/13 i 1/15) a sukladno uvjetima i načinu korištenja sredstava za
provođenje mjera za poticanje zapošljavanja „Pomoć zajednici“ Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje za 2016. godinu, Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o uključivanju u Projekt javnih radova-Pomoć u kući na području
Općine Nova Bukovica
Članak 1.
Donosi Odluka o uključivanju u Projekta javnih radova provedbom mjere „Pomoć
zajednici“ na području Općine Nova Bukovica u 2016. godini.
Uključivanje u projekt javnih radova provedbom mjere iz stavka 1. Ove Odluke,
omogućila bi se pomoć u kući najosjetljivijim skupinama društva-članovima staračkih
domaćinstava u naseljima Općine Nova Bukovica.
Cilj predmetne mjere je zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih žena, evidentiranih na
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Članak 2.
Temeljem Projekta javnih radova za područje Općine Nova Bukovica (koji uključuje i
popis najpotrebitijih staračkih domaćinstava), te raspisanog natječaja za prijam u radni odnos
na određeno vrijeme, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje će se uputiti Prijava potreba za 10
radnika-žena.
Ciljane skupine nezaposlenih ulaze u kategoriju čije zapošljavanje u 100% -tnom
iznosu financira Hrvatski zavod za zapošljavanje.
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Članak 3.
Temeljem prispjelih ponuda za zapošljavanje, izvršiti će se odabir radnika, sukladan
Projektu zapošljavanja na javnim radovima za područje Općine Nova Bukovica.
Za postupak prikupljanja i odabira ponuda za zapošljavanje na javnim radovima
imenuje se komisija u sastavu:
1. Antun Kojić, predsjednik
2. Željko Vencl, član
3. Tomislav Dereš, član
4. Zvonko Kovač, član
5. Anica Milosavljević, član
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom
glasniku“ Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 112-03/16-01/01
URBROJ:2189/09-02-16-5
Nova Bukovica, 17. ožujka 2016.

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.

32.
Temeljem članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj
94/13) i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica
broj 1/13, 2/13 i 1/15), Načelnik Općine Nova Bukovica, podnosi
IZVJEŠĆE
o načinu gospodarenja otpadom Općine Nova Bukovica za 2015. godinu
UVOD
Prema obvezama i odgovornostima u gospodarenju otpadom koje proizlaze iz Zakona o
održivom gospodarenju otpadom općine su odgovorne za gospodarenje komunalnim otpadom
i građevinskim otpadom.
Na području Općine Nova Bukovica prema popisu stanovništva iz 2011. godine živi 1771
stanovnika u 8 naselja i to: Nova Bukovica, Bukovački Antunovac, Brezik, Miljevci,
Dobrović, Bjelkovac, Donja Bukovica i Gornje Viljevo.
MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u domaćinstvima na području općine
Nova Bukovica do 2013. Godine vršila je tvrtka Komrad d.o.o. Slatina a sada vrši tvrtka
Slatina kom Slatina. Tako skupljeni otpad odvozi se na odlagalište otpada pod nazivom
„Radosavci“ a korisnici usluge odvoza i odlaganja otpada odlažu ga na različite načine: u
kantama 120 l, odvoz u vreći od 110 litara, odvoz smeća po kontejneru te skupljanje krupnog
otpada jednom godišnje.
Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih osoba provodi se dva puta mjesečno, a
veliki kontejneri sa groblja po pozivu.
Odvoz krupnog otpada iz domaćinstava provodi se jedan put godišnje.
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Odvajanje otpada po vrstama (papir, staklo, pet ambalaža) provodi se putem kontejnera koji
su postavljeni u svim naseljima općine kao zeleni otoci dok kontejneri ne budu popunjeni, a
tada se prazne i ponovo koriste.
MJERE
ZA
UKLJUČIVANJE
SVIH
DOMAĆINSTAVA
U
SUSTAV
ORGANIZIRANOG ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
Općina Nova Bukovica je donijela Odluku o komunalnom redu u kojoj su propisane odredbe
sa postupanjem sa komunalnim otpadom, što predstavlja dobar temelj za provedbu
predloženih mjera o načinu gospodarenja otpadom.
MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG
OTPADA
Na području Općine Nova Bukovica nema aktivnog legalnog odlagališta komunalnog otpada,
već koncesionar sakupljeni komunalni otpad odvozi na odlagalište „Radosavci“
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA OTPADA OPERATERA SLATINA KOM
d.o.o. u 2015.
Ukupna količina otpada odložena u 2015. godini na odlagalištu Radosavci sa područja općine
Nova Bukovica:
1.1 Lokacije Eko otoka: Nova Bukovica, Bukovački Antunovac, Brezik, Miljevci, Dobrović,
Bjelkovac, Donja Bukovica, Gornje Viljevo
Ključni broj otpada
15 01 07
20 01 01
15 01 01
15 01 02
Ukupno odvojene količine
otpada u 2015. godini

Naziv otpada
staklo
miješani papir
ambalažni papir
plastika

Količina (kg)
920
1100
200
1730
3950

1.2. groblja:
Ključni broj otpada
20 02 03

Naziv otpada
otpad sa groblja

Količina (t)
42,3

Naziv otpada
mješoviti kom. otpad

Količina (t)
318

1.3. mješoviti komunalni otpad:
Ključni broj otpada
20 03 01

ZAKLJUČAK:
Program odvojenog prikupljanja papirnatog, staklenog i pet ambalažnog otpada provodi se u
svim naseljima općine (Nova Bukovica, Bukovački Antunovac, Brezik, Miljevci, Dobrović,
Bjelkovac, Donja Bukovica, Gornje Viljevo) za staklo, papir i pet ambalažu.
Pojačati aktivnosti na odvojenom prikupljanju otpada ostalih vrsta otpada po načelu „od vrata
do vrata“ (zeleni otpad, elektronički, glomazni i dr.).
Izraditi Plan gospodarenja otpadom za područje općine Nova Bukovica u dogovoru sa
koncesionarom odvoza otpada Slatina kom, Slatina u 2016. godini.
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:363-02/16-01/03
URBROJ:2186/09-02-16-2
Nova Bukovica, 17. ožujak 2016.

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.

33.
Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ broj 94/13), i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine
Nova Bukovica“ broj 1/13, 2/13 i 1/15), Načelnik Općine Nova Bukovica donosi
ODLUKU
o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu
i evidentiranju lokacija odbačenog otpada
Članak 1.
Ovom Odlukom uspostavlja se sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno
odbačenom otpadu i evidentiranja lokacija odbačenog otpada na području Općine Nova
Bukovica.
Članak 2.
Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu uspostavlja se
putem web stranice Općine Nova Bukovica: www.novabukovica.hr, u rubrici
„Komunalno gospodarstvo“ – „Obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu“ gdje se
ispunjavanjem priloženog obrasca o nepropisno odbačenom otpadu i njegovom
dostavom na e-mail: opcina.nova.bukovica@vt.t-com.hr ili redar@novabukovica.hr, ili
poštom na adresu Općina Nova Bukovica, Trg Dr. Franje Tuđmana 1, 33518 Nova Bukovica,
o tome izvještava Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica koji po prijavi poduzima
daljnje korake.
Članak 3.
Općina Nova Bukovica će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada
putem komunalnog redara koji će nakon zaprimanja prijava i evidentiranja lokacija o tome
voditi Bazu podataka, sastavljati izvješće i provoditi nadzor radi utvrđivanja postojanja
odbačenog otpada i eventualnih počinitelja, s posebnim naglaskom i nadzorom lokacija na
kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web
stranici Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 351-04/16-01/01
URBROJ: 2189/09-02-16-1
Nova Bukovica, 18. ožujka 2016.

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.
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34.
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
ODLUKU
o provedbi postupka prikupljanja ponuda za izvođenje građevinskih radova
na adaptaciji dvorane-sale u zgradi Općine Nova Bukovica
Članak 1.
Provesti će se postupak prikupljanja ponuda za izvođenje građevinskih radova na
adaptaciji dvorane-sale u zgradi Općine Nova Bukovica.
Predmetni radovi su planirani u okviru bagatelnih vrijednosti nabave, okvirno do
75.000,00 kuna bez PDV-a, i odnose sa na slijedeće građevinske zahvate:
- ugradnju amstrong spuštenog stropa
- ugradnju rasvjetnog tijela panel 40W
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: 361-02/16-01/01
URBROJ:2189/09-02-16-1
Nova Bukovica, 30. ožujka 2016.

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.
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35.
Na temelju članka 15. stavka 3. (Narodne novine broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,
110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 1/15), članka 4. i
5. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora na području Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj
5/15) 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
ODLUKU
o objavi poziva za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti –
održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Nova Bukovica
Članak 1.
Ovom Odlukom objavljuje se prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne
djelatnosti-održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Nova Bukovica,
za razdoblje od četiri godine.
Poslovi se odnose na komunalnu djelatnost koja se financira iz Proračuna Općine a
povjeriti će se fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora.
Članak 2.
Postupak prikupljanja ponuda za radove iz članka 1. ove Odluke provest će
Povjerenstvo za provedbu postupka, a imenuje ga Općinski načelnik u slijedećem sastavu:
- Tomislav Dereš, predsjednik
- Ana Martinković Krištan, član
- Jadranka Juršik, član
Zadatak Povjerenstva je da provodi postupak prikupljanja ponuda za obavljanje
komunalne djelatnosti-održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Nova
Bukovica, za razdoblje od četiri godine: upućuje poziv za dostavu ponuda ponuditeljima,
provodi otvaranje pristiglih ponuda, vodi zapisnik u tijeku postupka otvaranja pristiglih
ponuda, te donosi zaključak o prijedlogu za odabir, te isti upućuje Općinskom načelniku koji
će prijedlog iznijeti predstavničkom tijelu na usvajanje.
Povjerenstvo iznosi obrazloženja o svim pristiglim ponudama i razlozima zbog kojih
se predlaže odabir svih pristiglih ponuda.
Članak 3.
Prikupljanje ponuda Povjerenstvo će obaviti u roku od 8 dana od dana otpreme poziva.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 310-02/16-01/01
URBROJ: 2189/09-02-16-1
Nova Bukovica, 30. ožujka 2016.

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.
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36.
Sukladno članka 18. stavka 3. (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
ODLUKU
imenovanju ovlaštenih predstavnika za provođenje postupka bagatelne nabave,
adaptacije dvorane-sale u zgradi Općine Nova Bukovica
Članak 1.
Sukladno članku 6. Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova bagatelnih vrijednosti, u
postupku pripreme i provedbe bagatelne nabave, adaptacija dvorane-sale u zgradi Općine,
za provođenje postupka imenuju se slijedeći ovlašteni predstavnici:
1. Antun Kojić, voditelj
2. Željko Vencl, član
3. Blaženka Blažević, 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: 361-02/16-01/01
URBROJ:2189/09-02-16-2
Nova Bukovica, 30. ožujka 2016.

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.
___________________________________________________________________________

