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70.

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 25. sjednici
održanoj dana 24. kolovoza 2016. godine donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Načelnika Općine Nova Bukovica
za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine
I.
Prihvaća se izvješće o radu Načelnika Općine Nova Bukovica za razdoblje siječanj –
lipanj 2016. godine.
II.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o radu Načelnika Općine Nova Bukovica za
razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 022-05/16-01/01
URBROJ:2189/09-01-16-2
Nova Bukovica, 24. kolovoza 2016.

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

71.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 25. sjednici
održanoj 24. kolovoza 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a
Nova Bukovica Brezik za 2015. godinu
I
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće DVD-a Nova
Bukovica Brezik za 2015. godinu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 402-08/16-01/02
URBROJ: 2189/09-01-16-11
Nova Bukovica, 24. kolovoza 2016.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brzica, dipl.ing,v.r.
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72.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 25. sjednici
održanoj 24. kolovoza 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju financijskog izvješća
Matice Slovačke Miljevci za 2015. godinu
I
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće Matice Slovačke
Miljevci za 2015. godinu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 402-08/16-01/02
URBROJ: 2189/09-01-16-12
Nova Bukovica, 24. kolovoza 2016.

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

73.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 25. sjednici
održanoj 24. kolovoza 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju financijsko izvješće Kulturno umjetničkog društva
„LIPA“ Nova Bukovica za 2015. godinu
I
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće Kulturno
umjetničkog društva „LIPA“ Nova Bukovica za 2015. godinu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 402-08/16-01/02
URBROJ: 2189/09-01-16-13
Nova Bukovica, 24. kolovoza 2016.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brzica, dipl.ing,v.r.
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74.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 25. sjednici
održanoj 24. kolovoza 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju financijskog izvješća udruge žena „Bukovica u srcu“
Nova Bukovica za 2015. godinu
I
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće Udruge žena
„Bukovica u srcu“ Nova Bukovica za 2015. godinu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 402-08/16-01/02
URBROJ: 2189/09-01-16-14
Nova Bukovica, 24. kolovoza 2016.

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

75.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 25. sjednici
održanoj 24. kolovoza 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju financijskog izvješća Hrvatske gorske službe spašavanja
stanica Orahovica za 2015. godinu
I
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće Hrvatske gorske
službe spašavanja, stanica Orahovica za 2015. godinu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 402-08/16-01/02
URBROJ: 2189/09-01-16-15
Nova Bukovica, 24. kolovoza 2016.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brzica, dipl.ing,v.r.
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76.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 25. sjednici
održanoj 24. kolovoza 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju financijskog izvješća Kluba hrvatskih branitelja
liječenih od PTSP-a Nova Bukovica za 2015. godinu
I
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće Kluba hrvatskih
branitelja liječenih od PTSP-a Nova Bukovica za 2015. godinu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 402-08/16-01/02
URBROJ: 2189/09-01-16-16
Nova Bukovica, 24. kolovoza 2016.

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

77.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 25. sjednici
održanoj 24. kolovoza 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju financijskog izvješća MNK Apokalipsa Nova Bukovica
za 2015. godinu
I
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće MNK Apokalipsa
Nova Bukovica za 2015. godinu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 402-08/16-01/02
URBROJ: 2189/09-01-16-17
Nova Bukovica, 24. kolovoza 2016.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brzica, dipl.ing,v.r.
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78.
Na temelju članka 6. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine", broj:
41/14.) 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 svojoj 25. sjednici održanoj
dana 24. kolovoza 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine Nova Bukovica
1. Opće odredbe
Članak 1.
Općinski savjet mladih Općine Nova Bukovica (u nastavku teksta Savjet) je
savjetodavno tijelo Općine Nova Bukovica, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese
mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanja o upravljanju javnim poslovima od interesa i
značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje
mladih Općine Nova Bukovica.
Članak 2.
Savjet svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima ima utjecaj na pripremu,
donošenje i provedbu odluka Općinskog vijeća koje su od interesa za mlade, a time i na bolji
položaj mladih u lokalnoj sredini i razrješavanje problema mladih.
2. Broj i sastav članova Savjeta
Članak 3.
Savjet ima pet članova i isti broj njihovih zamjenika.
U Savjet se biraju mladi koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu
imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života, koji imaju prebivalište ili
boravište na području Općine Nova Bukovica, tako da se koliko je to moguće osigura
ravnomjerna zastupljenost različitih dobnih skupina, prema vrstama školske i studentske
populacije mladih, te zastupljenosti mladih iz reda onih koji se profesionalno ili volonterski
bave stručnim radom iz pojedinih područja djelokruga rada Savjeta od interesa mladih i skrbi za
mlade.
3. Način izbora članova Savjeta
Članak 4.
Članove Savjeta i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na
temelju pisanih i obrazloženih kandidatura u skladu sa zakonom kojim se uređuje sustav lokalne
i područne (regionalne) samouprave, Statutom Općine Nova Bukovica, Poslovnikom o radu
Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica, Zakonom o savjetima mladih i ovom Odlukom.
Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike temeljem javnog poziva za isticanje
kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za
rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka,
sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalnih skupina mladih
(skupina od najmanje 30 mladih).
Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavka 2. Ovoga članka dužni su prilikom isticanja
kandidatura za članove Savjeta predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta.

Broj 7

Službeni glasnik

Stranica__132

Članak 5.
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica pokreće postupak biranja članova Savjeta i
njihovih zamjenika donošenjem odluke o objavi javnog poziva.
Postupak izbora iz stavka 1. Ovoga članka počinje objavom javnog poziva za isticanje
kandidatura.
Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica, objavljuje
javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Nova Bukovica.
Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mora
sadržavati:
- opis postupka izbora sukladno Zakonu o savjetima mladih,
- uvjete za isticanje kandidature sukladno Zakonu o savjetima mladih,
- rokove za prijavu,
- rok provjere formalnih uvjeta prijavljenih kandidata,
- rok izbora članova i zamjenika članova Savjeta.
Javni poziv objavljuje se na mrežnoj stranici Općine Nova Bukovica te u lokalnom
tjedniku najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta. Rok za podnošenje
prijedloga kandidata je 20 dana od dana objave javnog poziva u lokalnom tjedniku.
Članak 6.
Pisane i obrazložene kandidature za izbor članova Savjeta sastavljene sukladno
objavljenom javnom pozivu i ovoj Odluci, ovlašteni predlagatelji predaju Komisiji za izbor i
imenovanja Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica, prema uputama iz javnog poziva.
Prijedlog iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži:
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
- podatke o kandidaturi (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište –
fotokopija osobne iskaznice ili prijave boravišta),
- obrazloženje prijedloga.
Prijedlog kandidata i njihovih zamjenika koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno
sastavljen neće se razmatrati.
Članak 7.
Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica obavlja
provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje
prijava.
Nakon obavljene provjere formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, Komisija za izbor i
imenovanje, Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica u roku od 15 dana od isteka roka za
podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis
važećih kandidatura.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se Općinskom
vijeću Općine Nova Bukovica, te se objavljuje na mrežnoj stranici Općine i u lokalnom
tjedniku.
Članak 8.
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih
kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta.
Nakon rasprave o izvješću o provjeri formalnih uvjeta Mandatna komisija Općinskog
vijeća Općine Nova Bukovica provodi postupak glasovanja i izbora članova i zamjenika
članova Savjeta.
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica tajnim glasovanjem s popisa važećih
kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta bira članove i zamjenike članova Savjeta.
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Članak 9.
Popis važećih kandidatura utvrđuje se na način da se ime i prezime kandidata na listi
navodi prema redoslijedu zaprimljenih pravovaljanih prijedloga.
Lista sadrži:
- naznaku predlagatelja,
- ime i prezime kandidata i zamjenika
- datum i godina rođenja.
Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred onoliko kandidata na listiću koliko
po ovoj Odluci ima članova Savjeta.
Članak 10.
U slučaju da nije moguće izabrati Savjet zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem
glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta između onih
kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se
ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta.
Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta objavljuju se na mrežnoj
stranici Općine Nova Bukovica u roku od 48 sati od utvrđivanja rezultata te u lokalnom
tjedniku.
4. Konstituiranje Savjeta
Članak 11.
Prvu sjednicu Savjeta saziva predsjednik Općinskog vijeća, u roku od 30 dana od dana
objave rezultata izbora, koji predsjedava sjednici do izbor
predsjednika Savjeta.
Savjet se smatra konstituiranim izborom predsjednika Savjeta.
Obavijest o konstituiranju Savjeta objavljuje se na mrežnoj stranici Općine Nova
Bukovica i na lokalnoj Radio postaji.
Članak 12.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju i razrješuju članovi Savjeta
većinom glasova svih članova Savjeta.
Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta je tri godine i istovjetan je s
mandatom članova Savjeta.
Ako predsjednik Savjeta bude razriješen prije isteka mandata, postupak izbora
predsjednika provodi se na isti način i po istom postupku, a njegov mandat traje najdulje do
isteka mandata članova Savjeta izabranih na redovitim izborima.
5. Mandat članova
Članak 13.
Mandat članova Savjeta traje tri godine i mogu ponovno biti birani za člana Savjeta.
Mandat članova Savjeta počinje danom konstituiranja Savjeta i traje do stupanja na snagu
Odluke Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica o objavljivanju Javnog poziva za izbor
članova Savjeta.
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica razriješit će člana Savjeta i prije isteka
mandata
- na osobni zahtjev člana Savjeta,
- ako neopravdano izostane s najmanje 50% sjednica Savjeta u godini dana.
Mandat zamjenika člana Savjeta vezan je uz mandat člana Savjeta. Mandat zamjenika
člana Savjeta prestaje prestankom mandata člana Savjeta.
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6. Djelokrug rada
Članak 14.
U okviru djelokruga rada Savjet:
- bira predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta;
- donosi Poslovnik o radu Savjeta;
- osniva stalna i povremena radna tijela, te bira i razrješava članove radnih tijela;
- raspravlja na sjednicama Savjeta o pitanjima značajnim za rad, kao i o pitanjima iz
djelokruga Općinskog vijeća koji su od interesa za mlade
-u suradnji sa predsjednikom Općinskog vijeća inicira donošenje odluka, programa i drugih
akata od interesa za mlade i bolji položaj mladih na području Općine;
- predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim položaja mladih na području Općine, te
načinu rješavanja navedenih pitanja;
- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća prilikom donošenja odluka,
mjera, programa i drugih akata, davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i od
interesa za mlade,
- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i
prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i
donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanja položaja mladih;
- priprema izvješća nadležnim tijelima koja se bave problemima mladih, a prema potrebi
predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja
mladih u sklopu lokalnog programa djelovanja za mlade;
- potiče informiranje mladih, međusobnu suradnju Savjeta mladih i razmjenu iskustava s
organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja;
- po potrebi poziva predstavnike tijela Općine Nova Bukovica na sjednice Savjeta;
- podnosi Općinskom vijeću na odobrenje financijski plan za ostvarivanje programa rada
savjeta mladih;
- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.
7. Način rada Savjeta
Članak 15.
Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta
Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika a vrijeme njegove odsutnosti i
spriječenosti u obavljanju dužnosti.
Članak 16.
Savjet radi na sjednicama koje se održavaju kao redovite i izvanredne, a saziva ih
predsjednik Savjeta.
Redovite sjednice Savjeta predsjednik je dužan sazvati najmanje jednom svaka tri
mjeseca.
Predsjednik Savjeta dužan je na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta sazvati
izvanrednu sjednicu Savjeta u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva.
Članak 17.
Savjet o pitanjima iz djelokruga rada može odlučivati i donositi akte, ako je na sjednici
nazočna većina članova Savjeta. Savjet odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako ovom
Odlukom i Zakonom o savjetima mladih nije određeno drukčije.
Ako je član Savjeta spriječen sudjelovati na sjednici Savjeta, zamjenjuje ga njegov zamjenik te
pritom ima sva prava i obveze člana Savjeta.
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Član Savjeta koji ima osobni interes u donošenju odluka o nekim pitanjima, može
sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.
Smatra se da je član Savjeta osobno zainteresiran ako se odlučuje o pitanjima u vezi s
projektima u kojima sudjeluje osobno i pravnim osobama u kojima on ima udjel u vlasništvu.
Članak 18.
U radu Savjeta mogu sudjelovati i osobe koje nisu članovi Savjeta, ako svojim radom
mogu pridonijeti boljem radu Savjeta u pripremi stručnih podloga za zauzimanje stajališta na
postupku izrade, donošenja i provedbe Programa rada Savjeta i drugih akata iz djelokruga rada
Savjeta, te davanju mišljenja, prijedloga i preporuka Općinskom vijeću u vezi s
donošenjem odluka i programa od interesa za mlade.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka sudjeluju u radu Savjeta, ali bez prava glasovanja na
sjednicama Savjeta.
Na sjednice Savjeta se, prema potrebi, pozivaju i predstavnici pojedinih tijela Općine,
ako to zahtijeva sadržaj dnevnog reda o kojem raspravlja i odlučuje Savjet.
8. Poslovnik o radu i Program rada Savjeta
Članak 19.
Savjet donosi Poslovnik o svom radu, kojim se pobliže uređuje način rada Savjeta i
njegovih radnih tijela, postupak izbora i razrješenja predsjednika i zamjenika predsjednika
Savjeta i članova radnih tijela Savjeta u skladu s ovom Odlukom.
Poslovnik o radu Savjeta donosi se većinom glasova svih članova Savjeta.
Članak 20.
Svoj rad Savjet temelji na programu rada koji donosi većinom glasova svih članova
Savjeta.
Program rada donosi se za kalendarsku godinu, a sadržava godišnje aktivnosti Savjeta u
skladu s njegovim djelokrugom rada i to:
- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
- suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
- konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade,
- suradnja s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u politici prema
mladima,
- ostale aktivnosti važne za rad Savjeta i poboljšanje položaja mladih.
Program rada Savjeta obuhvaća i ostale sadržaje u sklopu djelokruga rada Savjeta za
poboljšanje položaja mladih, uključivanje mladih u razrješavanje njihovih problema i lokalnu
zajednicu, te organiziranje tematskih foruma, tribina i radionica radi boljeg informiranja mladih
i suradnje s mladima u Republici Hrvatskoj i šire.
Članak 21.
Ako su programom rada Savjeta za provedbu planiranih sadržaja predviđena financijska
sredstva, ta se sredstva, na temelju financijskog plana, osiguravaju u Proračunu Općine Nova
Bukovica u skladu sa Zakonom, ovom Odlukom i Statutom Općine Nova Bukovica.
Program rada Savjeta donosi se i podnosi na odobravanje Općinskom vijeću Općine Nova
Bukovica najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za sljedeću kalendarsku godinu.
O svom radu Savjet podnosi godišnje izvješće Općinskom vijeću Općine Nova Bukovica
do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje Načelniku koji ga
objavljuje na mrežnim stranicama Općine.
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9. Radna tijela Savjeta
Članak 22.
Savjet, prema potrebi, osniva stalna i povremena radna tijela za pripremu i provedbu
Programa rada Savjeta i lokalnih programa za bolji položaj mladih i razrješavanje problema
mladih.
U radna se tijela, osim članova Savjeta, nogu birati, bez prava glasa, i stručnjaci iz
pojedinih područja za koja se osnivaju radna tijela, a koji mogu svojim stručnim znanjima
utjecati na bolju pripremu programa i njihovo ostvarivanje.
Prema potrebi, radna tijela sudjeluju u organiziranju foruma, tribina, predavanja i
radionica za pojedine specijalizirane sadržaje od interesa za mlade.
10. Financiranje, prostorni i drugi uvjeti za rad Savjeta
Članak 23.
Sredstva za rad Savjeta, prostorne i druge materijalne uvjete za rad Savjeta osigurava
Općina. Financijska sredstva za rad Savjeta sukladno mogućnostima osiguravaju se u Proračunu
Općine Nova Bukovica.
Stručne i administrativne poslove za potrebe rada Savjeta obavlja Jedinstveni upravni
odjel Općine Nova Bukovica.
Članovi Savjeta za svoj rad nemaju pravo na naknadu.
Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice
Savjeta, kao i drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu a odnose se na
troškove organiziranja tribina i predavanja u Općini Nova Bukovica kao i troškove puta i
noćenja za sudjelovanja na seminarima i dugim vrstama predavanja i okupljanja mladih, a
vezano za primjenu Zakona o savjetima mladih.
11. Odnos Savjeta, Općinskog Vijeća i Načelnika
Članak 24.
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica sve pozive i materijale za svoje sjednice te
zapisnike s održanih sjednica dostavlja Savjetu te je obvezno i na drugi prikladan način
informirati Savjet o svom radu, a na prijedlog Savjeta raspravit će pitanje od interesa za mlade.
Predsjednik Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca održava
zajednički sastanak sa Savjetom na kojeg po potrebi poziva i članove Vijeća, a može pozvati i
stručnjake iz pojedinih oblasti.
Članak 25.
Načelnik po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca održava zajednički sastanak sa
Savjetom na kojem se raspravlja o pitanjima od interesa za mlade o suradnji i drugim pitanjima.
Načelnik svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet o svojim aktivnostima
od važnosti i interesa za mlade.
12. Prijelazne i završne odredbe
Članak 26.
Ako su podnositelju prijedloga za izbor kandidata Savjeta u postupku podnošenja
prijedloga povrijeđena prava, ovlašteni predlagatelj ima pravo žalbe.
Žalba se podnosi Komisiji za statut i poslovnik Općinskog vijeća u roku 48 sati od dana
odbijanja prijama prijedloga. O podnesenoj žalbi
Komisija je dužan odlučiti u roku 48 sati od dana podnošenja žalbe.
Komisija za statut i poslovnik provjerava formalnu ispravnost odbijenog prijedloga
kandidata za izbor članova Savjeta, i njegova odluka je konačna.
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Članak 27.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Općinskog savjeta
mladi Općine Nova Bukovica (“Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“, broj: 8/07.).
Članak 28.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Općine Nova
Bukovica“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 021-05/16-01/05
URBROJ: 2189/09-01-16-1
Nova Bukovica, 24. kolovoza 2016.

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

79.
Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.)
i članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ br.
6/13.), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 25. Sjednici održanoj dana 24. kolovoza
2016. godine, donosi
ODLUKU
o objavljivanju javnog poziva za izbor članova
Općinskog savjeta mladih Općine Nova Bukovica
I.
Pokreće se postupak izbora Općinskog savjeta mladih Općine Nova Bukovica koji ima
pet članova.
II.
Javni poziv sastavni je dio ove Odluke.
III.
Pisani i obrazloženi prijedlozi ovlaštenih predlagatelja dostavljaju se Komisiji za izbor i
imenovanje Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica u roku od 20 dana od dana objave u
lokalnom tjedniku („Virovitičkom listu“).
IV.
Javni poziv sukladno Odluci o osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine Nova
Bukovica objavit će se u lokalnom tjedniku ( „Virovitičkom listu“).
V.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Nova Bukovica“, stupa na
snagu 01. rujna 2016. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 021-05/16-01/05
URBROJ: 2189/09-01-16-2
Nova Bukovica, 24. kolovoza 2016.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Brzica, dipl.ing,v.r.
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80.
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne
novine” 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i
143/12 i 152/14), članka 13. stavka 3. Odluke o raspolaganju imovine u vlasništvu Općine Nova
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 7/13) i članka 40. Statuta Općine
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15) načelnik
Općine donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina
u vlasništvu Općine Nova Bukovica
I.
Postupak natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nova Bukovica pokrenut
je temeljem odluke o prodaji nekretnina od 27. travnja 2016. godine KLASA: 940-01/16-01/03
URBROJ: 2189/09-02-16-1. Odlukom je utvrđeno da su za prodaju nekretnine u u k.o.
Dobrović i to:
Red.
broj
01.

k.č.br.

Oznaka zemljišta

Površina
m2
oranica 1.045,00

z.k.ul.

Adresa

781/233

182

Bjelkovac

02.

781/41

Dvor
–
Rakitovac
Vinograd – oranica 4.702,00
Rakitovac

Početna cijena
u kunama
10.672,36

182

Bjelkovac

8.745,72

03.

781/46

Oranica Rakitovac

182

Bjelkovac

10.557,36

5.676,00

Javni natječaj je objavljen u Glasu Slavonije dana 16. svibnja 2016. godine s rokom
prijave od 8 dana od dana objave javnog natječaja te je u navedenom roku zaprimljena jedna
ponuda.
II.
Povjerenstvo za prodaju nekretnina i davanja u zakup poslovnog prostora i drugih
nekretnina u vlasništvu Općine Nova Bukovica pristupilo je otvaranju ponude 03. lipnja 2016.
godine i utvrdilo slijedeće: prema uvjetima natječaja ponuda Saše Smiljanića iz Bjelkovca,
Bjelkovac 56, OIB:02833145458, udovoljava u cijelosti svim uvjetima natječaja.
III.
Prihvaćajući prijedlog Povjerenstva za prodaju nekretnina i davanja u zakup poslovnog
prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Nova Bukovica utvrđuje se da se nekretnine u
k.o. Dobrović i to k.č.br. 781/233, Dvor – oranica Rakitovac, površine 1.045 m2 prodaje za
10.700,00 kuna, k.č.br 781/41, Vinograd – oranica Rakitovac, površine 4.702 m2 prodaje za
8.800,00 kuna i k.č.br. 781/46, Oranica Rakitovac, površine 5.676 m2 prodaje za 10.600,00 kuna
Saši Smiljanić iz Bjelkovca, Bjelkovac 56, OIB:02833145458.
IV.
Ostali uvjeti kupnje podrobnije će se utvrditi ugovorom koji je osnova za uknjižbu prava
vlasništva.
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V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom glasniku“
Općine Nova Bukovica.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:940-01/16-01/03
URBROJ:2189/09-02-16-5
Nova Bukovica, 03. lipanj 2016.

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.

81.
Temeljem članka 10. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“
broj 39/13 i 48/15), članka 4. stavak 2. Pravilnika o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“
broj 142/13), Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih
rudina i poljskih putova na području Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica /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
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
o primjeni agrotehničkih mjera u 2015. godini
UVOD
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 6. sjednici održanoj dana 14. svibnja
2014. godine donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju
poljoprivrednih rudina i poljskih putova na području Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik
Općine Nova Bukovica /14).
Sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu jedinica lokalne
samouprave dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za poljoprivredno zemljište
godišnje izvješće o primjeni mjera propisanih odlukom do 31. ožujka svake tekuće godine za
prethodnu.
AGROTEHNIČKE MJERE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
Pod agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu sukladno članku 3. Odluke o
agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina i poljskih putova na
području Općine Nova Bukovica određene su:
1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,
2. sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,
3. suzbijanje biljnih bolesti i štetočina,
4. korištenje i uništavanje biljnih ostataka,
5. održavanje organske tvari u tlu,
6. održavanje povoljne tvari u tlu,
7. zaštita od erozije.
Tijekom godine komunalni redar je izvršio nadzor zapuštenog poljoprivrednog zemljišta koje
predstavlja opasanost za stanovnike okolnog susjedstva. Slanjem upozorenja i opomena
vlasnicima i posjednicima poljoprivrednog zemljišta pokušava se utjecati na uređenje i
održavanje poljoprivrednog zemljišta.
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ZAKLJUČAK
Područje Općine Nova Bukovica je u velikom djelu pokriveno zelenim obradivim
površinama od čega su neke zapuštene godinama. Općina prije svega nastoji aktivnim mjerama
potaknuti vlasnike i posjednike zemljišta na njihovo redovito obrađivanje i sprečavanje njihove
zakorovljenosti.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 320-01/16-01/02
URBROJ: 2189/09-02-16-1
Nova Bukovica, 08. lipnja 2016.

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.

82.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13) 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
ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji
I.
Prihvaća se sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji sa Domom zdravlja Virovitičkopodravske županije, sa sjedištem u Virovitici, Ljudevita Gaja 21 prema prijedlogu Ugovora o
poslovnoj suradnji koji je sastavni dio ovog Zaključka.
II.
Ugovorom će ugovorne strane urediti međusobna prava i obveze u svezi sa
sufinanciranjem organizacije specijalističko-konzilijarne zaštite specijalnosti: liječnik specijalist
urolog – urološka ordinacija u ispostavi Slatina i to sukladno potrebama Ispostave Slatina
odnosno jedan puta na tjedan.
III.
Općina Nova Bukovica se obvezuje platiti Domu zdravlja 1.000,00 kuna (slovima:
tisuću kuna) mjesečno do 20. u mjesecu za prethodni mjesec a po ispostavljenom računu.
IV.
Ugovor se sklapa na određeno vrijeme, a primjenjuje se od 1. svibnja 2016. godine do
30. travnja 2017. godine.
V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 402-04/16-01/01
URBROJ: 2189/09-02-16-1
Nova Bukovica, 08. lipanj 2016.

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.
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83.
Na temelju članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik“ Općine Nova
Bukovica broj 1/13 i 2/13) Načelnik općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu javnog poziva za
prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja
radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu
Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za prijam polaznika/ce na stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu, u
sljedećem sastavu:
1. Antun Kojić - predsjednik povjerenstva
2. Blaženka Blažević - član
3. Jadranka Juršik - član
Članak 2.
Povjerenstvo za provedbu javnog poziva obavlja poslove propisane u člancima 20. – 23.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine broj 86/08 i 61/11).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit ce objavljena u „Službenom
glasniku“ Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 112-01/16-01/02
URBROJ: 2189/09-02-16-3
Nova Bukovica, 15. lipanj 2016.

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.

84.
Na temelju članka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/12 i
120/12), članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11.) i članka 40. Statuta Općine
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 1/13, 2/13 i 1/15) Načelnik Općine
Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o uključivanju u Program stručnog osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog odnosa
I
Općina Nova Bukovica uključit će se u Program stručnog osposobljavanja za rad bez
zasnivanja radnog odnosa.
Mjera Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (stručno
osposobljavanje za rad) sastavni je dio Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja u 2016.
godini.

Broj 7

Službeni glasnik

Stranica__142

Cilj Programa je da mladim nezaposlenim osobama bez radnog iskustva i staža osigura
ulazak na tržište rada kroz stručno osposobljavanje za rad, te im na taj način osigura stjecanje
radnog iskustva čiji nedostatak im otežava pristup prvom zaposlenju te polaganju državnog
ispita.
II
U svrhu provedbe Programa izvršit ce se sve potrebne radnje uključujući izradu
Programa za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te dostavljanja istog
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 112-01/16-01/02
URBROJ: 2189/09-02-16-1
Nova Bukovica, 10. lipanj 2016.

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.

85.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
Novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13) 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 donaciji financijskih sredstava
I.
Na temelju zamolbe Fikreta Balić iz Nove Bukovice, Vinogradska 123, doniraju se
financijska sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna.
Dodijeljena sredstva koriste se za organizaciju izložbe pod nazivom „Prostorna punoća“
koja će se održati u Zavičajnom muzeju u Slatini, 16. lipnja 2016. godine.
II.
Troškovi isplate sredstava terete Proračun Općine Nova Bukovica za 2016. godinu.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-03/16-01/13
URBROJ:2189/09-02-16-2
Nova Bukovica, 13. lipanj 2016.

NAČELNIK,
Željko Vencl,v.r.
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86.
Sukladno članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine RH broj
90/11., 83/13 i 143/13), članka 9. stavka 1. Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova bagatelnih
vrijednosti (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica br. 1/14) i članka 40. Statuta Općine Nova
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13 i 1/15), Načelnik Općine
Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o izdvajanju sredstava za ugradnju rasvjetnih tijela na pozornici
dvorane u zgrade Općine Nova Bukovica
Članak 1.
Donosi se Odluka o izdvajanju sredstava za ugradnju rasvjetnih tijela na pozornici
dvorane zgrade Općine Nova Bukovica.
Članak 2.
U usmenim kontaktima sa izvođačima elektroinstalaterskih radova, prihvatili
smo ponudu Luniro j.d.o.o. , Ivana Gorana Kovačića 15, Našice.
Radovi se odnose na instaliranje četiri rasvjetna tijela, PANEL 40 na pozornici dvorane
u općinskoj zgradi.
Vrijednost ugradnje rasvjetnih tijela je 3.944,00 kn bez PDV-a (4.930,00 kn sa PDVom).
Sastavni dio ove Odluke je Ponuda broj 11/P1/2 od 16.06.2016. godine.
Članak 3.
Sukladno članku 9. Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova bagatelne nabave, nabava,
čija je procijenjena vrijednost do 20.000,00 kuna, provodi se izdavanjem narudžbenice jednom
gospodarskom subjektu.
Članak 4.
Financijska sredstva za predmetne elektroinstalaterske
Općine Nova Bukovica.

radove osigurava Proračun

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u «Službenom
glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 310-02/16-01/03
URBROJ:2189/09-02-16-2
Nova Bukovica, 16. 06. 2016.

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.
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87.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br.
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13,
2/13 i 1/15), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
O D L U K U
o uključivanju u projekt
udruge „NINA“ i tvrtke Apel j.d.o.o.
I
Načelnik Općine donosi Odluku o uključivanju u projekt udruge „NINA“ i tvrtke Apel
j.d.o.o.
II
Izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.618,75 kuna (s PDV-om) za kupnju 17 majica koje
će biti donirane polaznicima 5. razreda osnovne škole Vladimir Nazor u Novoj Bukovici za
školsku 2016/2017. godinu.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-03/16-01/15
URBROJ:2189/09-02-16-2
Nova Bukovica, 07. srpanj 2016.

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.

88.
Na temelju 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica, 1/13 i 2/13), načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
PROGRAM
stručnog osposobljavanja za rad vježbenika bez zasnivanja radnog odnosa
u Jedinstvenom Upravnom odjelu Općine Nova Bukovica
I
Ovim Programom utvrđuje se stručno osposobljavanje za rad vježbenika bez zasnivanja
radnog odnosa na poslovima srednje stručne spreme upravne ili ekonomske struke ili gimnazije
(dalje u tekstu: vježbenik), pod kojim se podrazumijeva stručna i praktična izobrazba
vježbenika kroz praktičan rad i učenje za samostalno obavljanje poslova u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Nova Bukovica (dalje u tekstu: poslovi struke) i polaganja državnog
stručnog ispita.
II
Programom iz točke I utvrđuju se:
- poslovi i zadaće što ih je vježbenik u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati,
- način praćenja rada vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža,
- obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža,
- prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža,
- prava i obveze vježbenika.
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POSLOVI I ZADAĆE KOJE VJEŽBENIK OBAVLJA U TIJEKU
VJEŽBENIČKOG STAŽA
III
Poslovi i zadaće što ih je vježbenik u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati su:
- sudjeluje u vođenju cjelokupnog blagajničkog poslovanja temeljem vjerodostojne i ovjerene
dokumentacije,
- sudjeluje u vođenju knjige blagajne, sudjeluje u zaključenju blagajničkog dnevnika, saldira
blagajnu
- sudjelovanje u administrativno – tehničkim poslovima koje mu povjeri Općinski načelnik i
Pročelnik,
- sudjeluje na sjednicama i izrađivanju zapisnika i izvoda iz zapisnika sa sjednica Općinskog
vijeća i njegovih radnih tijela,
- sudjelovanje u pripremama sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
- sudjelovanje u vođenju registra i evidencije donesenih akata Općinskog vijeća i njegovih
radnih tijela i Općinskog načelnika,
- sudjelovanje u administrativno-tehničkim poslovima u pripremi i otpremi poziva i materijala
za sjednice Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela
- sudjelovanje u otpremi odluka, zaključaka i drugih akata Općinskog vijeća, Općinskog
načelnika i njihovih radnih tijela,
- sudjelovanje u poslovima u svezi urudžbiranja upravnih i neupravnih predmeta, arhiviranja
dovršenih predmeta i postupaka, otpreme pošte i sve ostale poslove u skladu s Uredbom o
uredskom poslovanju (vođenje Dostavnih knjiga za mjesto i poštu, vođenje kontrolnika
poštarine i dr.)
- sudjeluje u postupku izlučivanja arhivske građe u skladu sa zakonom i drugim propisima, te
obavještava Pročelnika na potrebu izvršenja tog postupka i sudjeluje u izradi zapisnika i drugih
evidencija o izlučivanju
- sudjelovanje u obavljanju drugih poslova koji po naravi stvari pripadaju ovom radnom mjestu
temeljem zakona i drugih propisa, po nalogu Načelnika i pročelnika
NAČIN PRAĆENJA RADA VJEŽBENIKA ZA VRIJEME TRAJANJA
VJEŽBENIČKOG STAŽA
IV
Vježbenik će se osposobljavati za obavljanje poslova referenta za opće i
računovodstvene poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nova Bukovica, pod stalnim
nadzorom mentora.
Vježbenikov rad kontinuirano prati mentor i upućuje ga na pravilnu primjenu propisa i
pravilnu administrativno-tehničku obradu pismena te mu pomaže u pripremanju državnog
stručnog ispita.
Za mentora se određuje Jadranka Juršik, viši referent za financije i računovodstvo.
OBRAZOVANJE I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE VJEŽBENIKA ZA VRIJEME
TRAJANJA VJEŽBENIČKOG STAŽA
V
Obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža
odnosi se na stručnu izobrazbu za polaganje državnog stručnog ispita i samostalno obavljanje
povjerenih poslova i zadaća pod nadzorom i uz pomoć mentora.
Stručna izobrazba vježbenika osigurava se na način da vježbenik:
- dobiva na raspolaganje pravne izvore propisane programom općeg dijela državnog stručnog
ispita,
- zakone i druge propise koje je dužan primjenjivati pri obavljanju određenih poslova i zadaća,
- stručnu i drugu potrebnu literaturu,
- prisustvuje seminarima koje organizira Ministarstvo uprave.
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PRAVA I OBVEZE MENTORA U PROVOĐENJU I NADZORU
VJEŽBENIČKOG STAŽA
VI
Prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža sastoje se u:
- pružanju stručne pomoći vježbeniku i upućivanju na pravilnu primjenu propisa,
- kontinuiranom provođenju nadzora nad radom vježbenika tijekom vježbeničkog staža,
- osiguranju uvjeta za uspješno obavljanje vježbeničkog staža i pripremu za polaganje državnog
stručnog ispita, te prisustvovanje seminarima iz točke V ovoga Programa,
- upoznavanju s važećim zakonskim i drugim propisima i stručnom literaturom,
- kontinuiranom dodjeljivanju određenih poslova i zadaća iz djelokruga radnog mjesta za koje
se vježbenik osposobljava.
PRAVA I OBVEZE VJEŽBENIKA
VII
Ako se stručna i praktična izobrazba ne provede prema odredbama ovoga Programa,
vježbenik je dužan o tome obavijestiti Načelnika Općine Nova Bukovica
Za vrijeme trajanja stručne i praktične izobrazbe vježbenik ima sva prava i obveze iz
Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, mjera: „Rad, staž i prijevoz – stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.
VIII
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“
Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 112-01/16-01/02
URBROJ: 2189/09-02-16-21
Nova Bukovica, 04. srpanj 2015.

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.

89.
Na temelju članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica broj 1/13, 2/13 i 1/15) i Zaključka Povjerenstva za provedbu javnog poziva za prijem
polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom
upravnom odjelu od 05. srpnja 2016. godine, načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o odabiru kandidata na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica
Članak 1.
Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni
odjel Općine Nova Bukovica u trajanju od 12 mjeseci za radno mjesto: Referent za opće i
računovodstvene poslove primaju se kandidati koji su ispunili sve formalne uvijete iz Javnog
poziva i to: Josip Bistrović iz Nove Bukovice, Zagrebačka 55, Maja Kovač iz Nove Bukovice,
Zagrebačka 62 i Mario Ćosić iz Dobrovića, Dobrović 18.
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Članak 2.
Obrazloženje
Općina Nova Bukovica raspisala je Javni poziv za prijam polaznika/ce na stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova
Bukovica u trajanju od 12 mjeseci za radno mjesto Referent za opće i računovodstvene poslove
sa završenom srednjom stručnom spremom upravne ili ekonomske struke ili druge
odgovarajuće struke koji je objavljen 17. lipnja 2016. godine na web stranicama Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje, Ispostava Slatina i na službenoj stranici Općine Nova Bukovica.
Odluka je donesena u skladu s Planom prijma na stručno osposobljavanje za rad bez
zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica za 2016. godinu
objavljenog Javnog poziva KLASA: 112-01/16-01/01 URBROJ: 2189/09-02-16-2
od 27. svibnja 2016. godine te na temelju Zapisnika i Zaključka Povjerenstva za provedbu
javnog poziva za prijem polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu od 05. srpnja 2016. godine.
Odabrani kandidati zaključit će sa Općinom Nova Bukovica ugovor o stručnom
osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa na vrijeme od 12 mjeseci, kada i
ukoliko Hrvatski zavod za zapošljavanje, pozitivno ocijeni Zahtjev za stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Općine Nova Bukovica.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:112-01/16-01/02
URBROJ: 2189/09-02-16-22
Nova Bukovica, 05. srpanj 2016.

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.

90.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br.
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13,
2/13 i 1/15), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o donaciji sredstava Udruzi maratonaca Virovitičko-podravske županije
„Glasnici istine“ iz Slatine
Članak 1.
Odobrava se donacija sredstava Udruzi maratonaca Virovitičko-podravske županije
„Glasnici istine“ iz Slatine, Matije Gupca 13, u iznosu od 1.500,00 kuna.
Članak 2.
Prethodno navedena sredstva odobrena su za rad udruge a isplatiti će se iz Proračuna
Općine Nova Bukovica.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-03/16-01/16
URBROJ:2189/09-02-16-2
Nova Bukovica, 19. srpnja 2016.

NAČELNIK, v.r.
Željko Vencl

91.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br.
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i
članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13,
2/13 i 1/15), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o podnošenju zahtjeva DUUDI-u za darovanje nekretnine u
vlasništvu Republike Hrvatske
I.
Načelnik Općine Nova Bukovica donosi odluku o podnošenju zahtjeva Državnom uredu
za upravljanje državnom imovinom (DUUDI-ju) za darovanje nekretnine označene kao k.č. broj
1373/1, Pašnjak, površine 972 čhv, upisana u zk.ul. 1470, u k.o. Nova Bukovica koja je u
vlasništvu Republike Hrvatske.
Predmetni postupak se odnosi na česticu koja graniči sa mjesnim grobljem u naselju
Nova Bukovica. Rješavanje imovinsko pravnih poslova na predmetnoj katastarskoj čestici od
općeg je interesa za lokalnu zajednicu.
II.
Za pripremu dokumentacije potrebne za podnošenje Zahtjeva i drugih potrebnih koraka
u postupku zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica.
III.
Ovom Odlukom prestaje važiti Odluka o pokretanju postupka izmjene-prijenosa
vlasništva na k.č.br. 1373/1, 1373/2 i 1372/2 u k.o. Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine
Nova Bukovica, broj 1/09).
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 943-01/16-01/01
URBROJ:2189/09-02-16-1
Nova Bukovica, 20. srpanj 2016.

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.
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92.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br.
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i
članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13,
2/13 i 1/15), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o sufinanciranju putovanja Matici slovačkoj iz Miljevaca
I.
Matici slovačkoj iz Miljevca odobravaju se sredstva u iznosu 1.500,00 kuna za
sufinanciranje putovanja u Bosnu i Hercegovinu, mjesto Bijela.
II.
Predsjednik Udruge, Matice slovačke iz Miljevaca, podnio je 09. kolovoza 2016. godine
pismenu zamolbu za mogućnost sufinanciranja putovanja na međunarodnu smotru folklora u
Bosnu i Hercegovinu, mjesto Bijela. Plan putovanja predviđen je za 14. kolovoza 2016. godine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-03/16-01/17
URBROJ:2189/09-02-16-2
Nova Bukovica, 09. kolovoz 2016.

NAČELNIK
Željko Vencl

93.
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 - javni radovi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu,
Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o uključivanju u Projekt javnih radova- Radom za zajednicu i sebe
Članak 1.
Donosi Odluka o uključivanju u Projekta javnih radova provedbom mjere „Radom za
zajednicu i sebe“ na području Općine Nova Bukovica u 2016. godini.
Uključivanje u projekt javnih radova provedbom mjere iz stavka 1. Ove Odluke,
aktivnosti bi se usmjerile na revitalizaciju javnih površina u naseljima Općine Nova Bukovica.
Ciljane skupine su određene mjerom iz stavka 1. Ove Odluke.
Financiranje javnih radova realizirati će se sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
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Članak 2.
Temeljem raspisanog natječaja te prispjelih ponuda za zapošljavanje, izvršiti će se
odabir radnika, sukladan Projektu zapošljavanja na javnim radovima za područje Općine Nova
Bukovica.
Članak 3.
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: 112-03/16-01/02
URBROJ:2189/09-02-16-11
Nova Bukovica, 09. kolovoza 2016.

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.

94.
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), sukladno provedbi mjera iz Nacionalnog plana za poticanje
zapošljavanja za 2016. godinu i Odluke o uključivanju u Program javnih radova na području
Općine Nova Bukovica, Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o izboru radnika na javnim radovima na određeno vrijeme
od 3 mjeseca u 2016. godini
Članak 1.
Prihvaća se prijedlog Komisije za provođenje natječaja za prijem četiri radnika na javne
radove kako slijedi:
1. Anica Huber, Nova Bukovica, Zagrebačka 53
2. Ivan Dejak, Nova bukovica, Z. Frankopana 34
3. Zvonko Sirovica, Nova Bukovica, Vinogradska 8
4. Deni Lovriša, Miljevci, Ivice Cicvarića 8
Članak 2.
Sa radnicima iz članka 1. ove Odluke Ugovore o radu na određeno vrijeme (u trajanju tri
mjeseca) sklopiti će Načelnik Općine Nova Bukovica.
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Članak 3.
Obrazloženje
Postupak predmetnog, natječaja proveden je temeljem Programa javnih radova
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj je objavljen na HZZ, Ispostava Slatina, dana 9.08.
2016. godine. Temeljem natječaja iskazan a je potreba za 4 radnika na neodređeno vrijeme
trajanja od tri mjeseca
Opći uvjeti za prijam:
- da su prijavljeni na Hrvatski zavod za zapošljavanje
-mlade osobe do navršenih 30 godina prijavljene u evidenciji do 4 mjeseca
-mlade osobe dugotrajno nezaposlene do 30 godina prijavljene u evidenciji dulje od 12
mjeseci
-osobe bez završene srednje stručne spreme prijavljene u evidenciji dulje od 12 mjeseci
-osobe sa srednjom stručnom spremom prijavljene u evidenciji dulje od 24 mjeseca
-osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciji dulje od 24 mjeseca
-osobe bez obzira na staž, kvalifikaciju i zanimanje prijavljene u evidenciji dulje od 36
mjeseci
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
Zaprimljeno je dvadesetsedam zamolbi, a uputili su ih:
1. Marica Ćosić, Dobrović 59a
2. Domagoj Bračun, Brezik 61
3. Dragica Terek, Brezik 18
4. Ranko Milešević, Donja Bukovica 25
5. Josip Bračun, Brezik75
6. Stevo Šojić, Nova Bukovica, Kolodvorska 30
7. Kristijan Vuković, Nova Bukovica, Zagrebačka 47
8. Juro Ćosić, Dobrović 39
9. Martina Ćosić, Dobrović 39
10. Rudolf Divković, Donja Bukovica
11. Stjepan Jozing, Nova Bukovica, J.B.Jelačića 16
12. Vinko Ladović, Nova Bukovica, Zagrebačka 7
13. Pavao Bistrović, Nova Bukovica, Zagrebačka 30
14. Mara Gavrić, Brezik
15. Mihajlo Vujasin, Bjelkovac 9
16. Mirjana Žagar, Nova Bukovica, Mtije Gupca
17. Anica Erdec, Miljevci, Kralja Tomislava 33
18. Tomo Dorčak, Miljevci, K. Tomislava 59
19. Predrag Predragović, Donja Bukovica 79
20. Danijela Milešević, Bjelkovac 44
21. Katarina Jergović, Nova Bukovica, Zagrebačka 87
22. Dušan Basarić, Donja Bukovica 13
23. Gorjana Nikić, Miljevci, Ivice Cicvarića 14
24. Anica Huber, Nova Bukovica, Zagrebačka 53
25. Ivan Dejak, Nova bukovica, Z. Frankopana 34
26. Zvonko Sirovica, Nova Bukovica, Vinogradska 8
27. Deni Lovriša, Miljevci, Ivice Cicvarića 8
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Radnici koji su udovoljavali uvjetima natječaja (evidentirani na HZZ)
1. Marica Ćosić, Dobrović 59a
2. Domogoj Bračun, Brezik 61
3. Ranko Milešević, Donja Bukovica 25
4. Josip Bračun, Brezik75
5. Stevo Šojić, Nova Bukovica, Kolodvorska 30
6. Martina Ćosić, Dobrović 39
7. Stjepan Jozing, Nova Bukovica, J.B.Jelačića 16
8. Vinko Ladović, Nova Bukovica, Zagrebačka 7
9. Pavao Bistrović, Nova Bukovica, Zagrebačka 30
10. Mara Gavrić, Brezik
11. Mirjana Žagar, Nova Bukovica, Mtije Gupca
12. Anica Erdec, Miljevci, Kralja Tomislava 33
13. Tomo Dorčak, Miljevci, K. Tomislava 59
14. Predrag Predragović, Donja Bukovica 79
15. Danijela Milešević, Bjelkovac 44
16. Katarina Jergović, Nova Bukovica, Zagrebačka 87
17. Dušan Basarić, Donja Bukovica 13
18. Gorjana Nikić, Miljevci, Ivice Cicvarića 14
19. Anica Huber, Nova Bukovica, Zagrebačka 53
20. Ivan Dejak, Nova bukovica, Z. Frankopana 34
21. Zvonko Sirovica, Nova Bukovica, Vinogradska 8
22. Deni Lovriša, Miljevci, Ivice Cicvarića 8
Radnici koji nisu udovoljili uvjetima natječaja u evidenciji HZZ-a budući da nisu bili
prijavljeni na evidenciji HZZ u trajanju vremena koje omogućava zapošljavanje na
javnim radovima
1. Dragica Terek, Brezik 18
2. Kristijan Vuković, Nova Bukovica, Zagrebačka 47
3. Juro Ćosić, Dobrović 39
4. Rudolf Divković, Donja Bukovica
5. Mihajlo Vujasin, Bjelkovac 9
Nakon detaljnog razmatranja 22 pristigle ponuda koje zadovoljavaju uvjete natječaja,
Komisija je donijela zaključak da od 22 ponude koje zadovoljavaju uvijete natječaja odabere 4
ponude kao najprihvatljivije te ih predloži Načelniku na usvajanje:
1. Anica Huber, Nova Bukovica, Zagrebačka 53
2. Ivan Dejak, Nova bukovica, Z. Frankopana 34
3. Zvonko Sirovica, Nova Bukovica, Vinogradska 8
4. Deni Lovriša, Miljevci, Ivice Cicvarića 8
Na temelju iznijetog, odlučeno je u članku 1. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom
glasniku“ Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 112-03/16-01/02
URBROJ:2189/09-02-16-34
Nova Bukovica, 17. kolovoza 2016. godine

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.
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95.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br.
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i
članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13,
2/13 i 1/15), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o podnošenju zahtjeva za kupnju poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom
I.
Načelnik Općine Nova Bukovica donosi Odluku o podnošenju zahtjeva Agenciji za
poljoprivredno zemljište za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
izravnom pogodbom označene kao k.č. broj 1373/3, Pašnjak, Sadljika, površine 282 čhv,
upisana u zk.ul. 1470, u k.o. Nova Bukovica.
II.
Obrazloženje
Sukladno odredbama članka 50. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine,
broj 39/13 i 48/15) Općina Nova Bukovica podnijeti će zahtjev za kupnju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom Agenciji za poljoprivredno
zemljište za k.č. broj 1373/3, Pašnjak, Sadljika, površine 282 čhv, upisana u zk.ul. 1470, u k.o.
Nova Bukovica, koja se nalazi izvan proizvodno-tehnoloških cjelina a čija veličina
poljoprivrednog zemljišta nije veća od 1ha.
Predmetna k.č. broj 1373/3, Pašnjak, Sadljika, površine 282 čhv, u vlasništvu Republike
Hrvatske graniči sa k.č. broj 1374/16, Put, površine 1003 čhv, u vlasništvu Općine Nova
Bukovica koja se vodi kao javno dobro u općoj uporabi, nerazvrstana cesta a u naselju Nova
Bukovica.
Kupnjom predmetnog zemljišta riješilo bi se pitanje uređenja parkirališta odnosno
proširenja parkirališta kod mjesnog groblja u Novoj Bukovici.
III.
Za pripremu dokumentacije potrebne za podnošenje zahtjeva i drugih potrebnih koraka u
postupku zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 320-01/16-01/01
URBROJ:2189/09-02-16-1
Nova Bukovica, 25. kolovoza 2016.

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.
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96.
Na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11) 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 sklapanju aneksa Ugovora o stručnom osposobljavanju
za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Članak 1.
Odobrava se zaključenje Aneksa Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez
zasnivanja radnog odnosa između Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica i
polaznika na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa Davora Pintarić,
Matea Nikšić i Silvia Meter.
Članka 2.
Aneksom Ugovora iz članka 1. ove Odluke produžuje se Ugovor o stručnom
osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa za polaznike Davora Pintarić, Matea
Nikšić i Silvia Meter radi polaganja državnog stručnog ispita. Ugovor o stručnom
osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa produljuje se do 26. rujna 2016. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 112-01/15-01/03
URBROJ:2189/09-02-16-75
Nova Bukovica, 17. lipanj 2016.

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.

97.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br.
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i
članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13,
2/13 i 1/15), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o odobrenju sredstava Zajednice Austrijanaca i Nijemaca u Hrvatskoj
Članak 1.
Zajednici Austrijanaca i Nijemaca u Hrvatskoj odobravaju se sredstva u iznosu od
1.000,00 kuna za odlazak članova zajednice u Altotting na nastup povodom obilježavanja 70
godina potjerivanja hrvata, nijemaca i austrijanaca s tog područja.
Članak 2.
Sredstva su odobrena na osnovu zaprimljenog zahtjeva predsjednice Zajednice
Austrijanaca i Nijemaca u Hrvatskoj, Hrvatske Republike 43/I, Osijek od 11. kolovoza 2016.
godine.
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Članak 3.
Sredstava iz članka 1. ove Odluke biti će isplaćena iz Proračuna Općine Nova Bukovica.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-03/16-01/19
URBROJ:2189/09-02-16-2
Nova Bukovica, 19. kolovoza 2016.

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.

98.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br.
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i
članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13,
2/13 i 1/15), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o odobrenju sredstava NK „MLADOST“ Miljevcima
I
NK „MLADOST“ Miljevcima odobravaju se sredstva u iznosu od 6.000,00 kuna za
sudjelovanje na završnici nogometnog prvenstva Hrvatske za veterane koje se održava od 16.
do 18. rujna 2016. godine u Rovinju.
II
Sredstva su odobrena na osnovu zaprimljenog zahtjeva predsjednika nogometnog kluba
„Mladost“ Miljevci od 18. kolovoza 2016. godine.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-03/16-01/18
URBROJ:2189/09-02-16-2
Nova Bukovica, 25. kolovoz 2016.

NAČELNIK
Željko Vencl,v.r.

99.
Sukladno članku 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine RH broj 90/11.,
83/13 i 143/13), članka 9. stavka 1. Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova bagatelnih
vrijednosti (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica br. 1/14) i članka 40. Statuta Općine Nova
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13 i 1/15), Načelnik Općine
Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o izradi Glavnog projekta modernizacije javne rasvjete
Općine Nova Bukovica
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Članak 1.
Donosi se Odluka o izdvajanju sredstava za izradu Glavnog projekta modernizacije
javne rasvjete Općine Nova Bukovica primjenom LED rasvjetnih tijela.
Članak 2.
Cilj izrade Glavnog projekta je prijava na natječaj FZOEU ili drugi relevantni izvor
financiranja gdje će se Općina Nova Bukovica aplicirati za korištenje bespovratnih sredstava s
ciljem modernizacije sustava javne rasvjete.
Članak 3.
Izrada Glavnog projekta modernizacije javne rasvjete Općine Nova Bukovica
primjenom LED rasvjetnih tijela povjerava se tvrtki „Neos“ d.o.o. iz Splita, Krležina 16.
Cijena izrade Glavnog projekta je 14.950,00 kuna bez PDV-a.
Članak 4.
Sukladno članku 9. Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova bagatelne nabave, nabava,
čija je procijenjena vrijednost do 20.000,00 kuna, provodi se izdavanjem narudžbenice jednom
gospodarskom subjektu.
Članak 5.
Financijska sredstva za izradu predmetnog projekta osigurava proračun Općine Nova
Bukovica.
Članak 6.
Ovom Odlukom prestaje važiti Odluka o izradi projektne dokumentacije u svrhu
apliciranja na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica, broj 9/15).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 310-02/15-01/03
URBROJ:2189/09-02-16-4
Nova Bukovica, 20. lipanj 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.
___________________________________________________________________________

