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104. 
Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine RH  broj 120/16), članku 

3., 6. i 10. Pravilnika o provođenju  postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica  
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica br. 1/17) i članku 40. Statuta Općine Nova Bukovica 
(Službeni glasnik» Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13 i 1/15 ),  Načelnik Općine Nova 
Bukovica, donosi 
 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu udžbenika i radnih bilježnica 

za školsku godinu 2017/2018. 
Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica 

 
Članak 1. 

Donosi se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu  školskih udžbenika i radnih 
bilježnica za učenike Osnovne škole Vladimir Nazor Nova Bukovica.,  od „PANONE“ vl. Štefice 
Fučkar, Trg sv. Josipa 5a, Slatina 

Nabava iz prethodnog stavka odnosi se na udžbenike i radne bilježnice od drugog do 
osmog razreda za školsku 2017/2018. godinu.  
           Najpovoljnija ponuda je utvrđena temeljem kriterija odabira „najniža cijena “.  
           Cijena udžbenika i radnih bilježnica  po odabranoj ponudi iznosi 87.868,76 kn bez PDV-a. 
 

Članak 2. 
Predmetna nabava je planirana  u okviru  vrijednosti jednostavne nabave za robe i usluge, 

sukladno članku 15.  Zakona o javnoj nabavi  (NN RH  broj 120/16) i  članku 3. i 6. Pravilnika o 
postupku jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica (Sl. glasnik Općine Nova Bukovica br. 
1/17). 
 

Članak 3. 
Obrazloženje 

Sukladno članku  6. Pravilnika  o postupku jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica 
o (Sl. glasnik Općine Nova Bukovica br. 1 /17),  proveden je postupak prikupljanja ponuda na 
način da je na tri adresa gospodarskih subjekata upućen poziv za dostavu  ponuda za nabavu 
školskih udžbenika i radnih bilježnica za učenike od drugog do osmog razreda za školsku  
2017/2018. godinu. 
Poziv za dostavu ponuda upućen je slijedećim knjižarama i trgovačkom društvu: 
     -      KNJIŽARA PANONA, Trg sv. Josipa 5a, Slatina 
      -     KNJIŽARA BUBAMARA, Vladimira Nazora 13, Slatina 

- ŠKOLSKA KNJIGA d.d., Masarikova 28, Zagreb  
 
Ponude sa ponudbenim troškovnicima dostavili su:                                       
     -      KNJIŽARA PANONA, Trg sv. Josipa 5a, Slatina………….87.868,76 kn bez PDV-a 
                                                                                                             92.262,20 kn sa PDV-om 
      -      KNJIŽARA BUBAMARA, Vladimira Nazora 13, Slatina…89.742,86 kn bez PDV-a 
                                                                                                              94.230,04 kn sa PDV-om 

- ŠKOLSKA KNJIGA d.d., Masarikova 28, Zagreb ………….88.927,23 kn bez PDV-a 
                                                                                                  93.373,60 kn sa PDV-om 
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Sve tri  ponude  zadovoljavaju uvijete  Poziva za dostavu ponuda -dokumentacije za 
nadmetanje, uzimajući u obzir kriterij odabira-najniža cijena ponuđenih udžbenika i radnih 
bilježnica, kao najpovoljnija ponuda predlaže se ponuda obrta , PANONA, vlasnika Štefice 
Fučkar, Trg sv. Josipa 5a., Slatina, sa cijenom od 87.868,76 kn bez PDV-a  (92.262,20 kn sa 
PDV-om) . Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave u 
predmetu  Nabava udžbenika i radnih bilježnica za školsku godinu 2017/2018, donosi zaključak 
kojim predlaže Općinskom  načelniku da ponudu  knjižare „Panona“, Trg sv. Josipa 5a, Slatina, 
prihvati kao najpovoljniju.  
 

Uvažavajući zaključak Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka 
jednostavne nabave u predmetu  nabave udžbenika i radnih bilježnica za školsku godinu 
2017/2018. za učenike drugog do osmog razreda Osnovne škole Vladimira Nazora Nova 
Bukovica, Općinski načelnik donosi Odluku o odabiru, sukladno članku 1.stavku 1.  ove Odluke.  

      
Članak 4. 

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

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 602-09/17-01/01                                                                          NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-17-10                                                            Tomislav Bračun, prof.,v.r. 
Nova Bukovica, 31. srpnja 2017. 
 
 

105. 
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 sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji 

 
Članak 1. 

Prihvaća se sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji sa FELBAR MEDIA-om iz Zagreba, 
Stupnička 6, vezan uz snimanje značajnijih događanja na području Općine Nova Bukovica te 
izradu dokumentarno – promotivnog filma svake godine (četiri filma) i redovito objavljivanje 
video priloga na internet portalu www.marinianis.tv u periodu od druge polovice 2017. godine do 
prve polovice 2021. godine.  
 

Članak 2. 
Cijena usluge snimanja, izradu dokumentarno – promotivnog filma i redovito 

objavljivanje video priloga iznosi 40.000,00 kuna (bruto) i to: 10.000,00 kuna predujma po 
potpisivanju ugovora a preostalih 30.000,00 kuna u godišnjim obrocima od po 7.500,00 kuna. 
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Članka 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasniku 

Općine Nova Bukovica  
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:612-13/17-01/02        NAČELNIK 
URBROJ: 2189/09-02-17-1         
Nova Bukovica, 04. kolovoza 2017.                          Tomislav Bračun,v.r.                       

 
 
106. 

Na temelju 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 broj 1/13, 2/13 i 1/15), načelnik Općine Nova 
Bukovica, donosi 
 

PLAN PRIJMA 
na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa  

u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica za 2017. godinu 
   

Članak 1. 
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja  radnog odnosa planira se u 2017. godini 

prijem jedne osobe sa završenom srednjom stručnom spremom upravne, ekonomske ili druge 
odgovarajuće struke. 

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

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

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

u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje. 
 

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

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

KLASA: 112-01/17-01/06             NAČELNIK 
URBROJ: 2189/09-02-17-1                                                                       
Nova Bukovica, 07. kolovoza 2017.                                                         Tomislav Bračun,v.r 
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TABLICA 1.  

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

        OPĆINE  NOVA BUKOVICA ZA 2017. GODINU 
 

 
 

Red.
broj 

 
 

Sistematizirana 
radna mjesta 

 
 

Stručna 
sprema 

 
Broj osoba  

koje se 
planira 
primiti  

1.  Pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela 

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

 
0 

2. Viši stručni suradnik za 
imovinsko pravne poslove 

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

0 

3. Viši referent za financije i 
računovodstvo 

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

 
0 

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

0 

5. Referent za opće i 
računovodstvene poslove 

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

1 

6. Domar-dostavljač NSS 0 
7. Komunalni radnik NSS 0 
 UKUPNO  1 

 
 

107. 
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.   
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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: 112-01/17-01/06                                                                              NAČELNIK 
URBROJ: 2189/09-02-17-2                                                                            
Nova Bukovica, 09. kolovoz 2017.                                                           Tomislav Bračun,v.r. 

 
 

108. 
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 Općine Nova Bukovica 

 
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. Blaženka Blažević - predsjednica povjerenstva 
2. Jadranka Juršik - član 
3. Ana Martinković Krištan - 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. 
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 112-01/17-01/03                                                                             NAČELNIK 
URBROJ: 2189/09-02-17-4                                                                              
Nova Bukovica, 09. kolovoza 2017.                                                       Tomislav Bračun,v.r. 

 
 

109. 
Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), članka 4. 

Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica (Službeni glasnik 
Općine Nova Bukovica broj 1/17) i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik 
Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13 i 1/15), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi  

 
O D L U K U 

o financiranja nastupa Glazbenog sastava „Čista petica“  
povodom obilježavanja Dana Općine Nova Bukovica  

 
Članak 1. 

            Donosi se Odluka o izdvajanju sredstava za nastup Glazbenog sastava „Čista petica“ 
povodom obilježavanja  Dana Općine Nova Bukovica.  
 

Članak 2. 
Na temelju usmenih razgovora sa glazbenim umjetnikom Matejom Radočaj, članom  

Glazbenog sastava „Čista petica“, Kralja Zvonimira 135, Slatina, utvrdila se je i prihvatila  
cijena nastupa za dva dana 14. i 15. kolovoza 2017. godine u iznosu od 6.000,00 kuna neto. 

Obvezuje se Općinski načelnik da sa glazbenim sastavom sklopi Ugovor o umjetničkoj 
suradnji.            
 

Članak 3. 
Sukladno članku 4. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova 

Bukovica čija je procijenjena vrijednost manja od 20.000,00 kuna bez PDV-a provodi se 
izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.  
                   

Članak 4. 
          Financijska sredstva za predmetne usluge 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: 402-08/17-01/05                                                                         NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-17-1                                                                         
Nova Bukovica, 09. kolovoza 2017.                                                  Tomislav Bračun,v.r. 
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110. 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 40.  
Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova bukovica broj 1/13, 2/13 i 1/15), 
a sukladno članku 4. Stavku 1. točci 3. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na 
području Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/17)  Načelnik 
Općine Nova Bukovica, dana 11. kolovoza 2017.  godine,  donosi  
 

O D L U K U 
dodjeli jednokratne potpore MNK APOKALIPSA Nova Bukovica 

 
                                                                         Članak 1.      

Sukladno članku 4. stavku 1. točci 3. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje 
djeluju na području Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/17) i 
osiguranim sredstvima u Proračunu za 2017. godinu, Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli 
jednokratne potpore MNK APOKALIPSA, iz Nove Bukovice, Trg dr. Franje Tuđmana 2. 

Visina dodijeljene potpore iznosi 22.000,00 kuna. 
Sredstva su osigurana u proračunu Općine Nova Bukovica,  evidentirana pod pozicijom   

1012-Rad udruga, donacije udrugama-A101021. 
 

Članak 2. 
Obrazloženje 

  Od Malonogometnog kluba Apokalipsa iz Nove Bukovice, Trg dr. Franje Tuđmana 2 je 
10.08.2017. godine zaprimljen Zahtjev za davanje prava na upravljanje i korištenje sportske 
građevine u vlasništvu Općine Nova Bukovica u ulici Zrinskih Frankopana na k.č.br. 24/3 u 
vlasništvu Općine Nova Bukovica. 
Naime na navedenoj zemljišnoj čestici nalazi se malonogometno igralište sa instaliranom 
rasvjetom za koje je MNK Apokalipsa uputila  zamolbu za mogućnost korištenja.  

Malonogometni klub Apokalipsa  je iskazao namjeru rekonstruiranja športskog terena za 
svoje potrebe. Klub okuplja veći broj članova i simpatizera, uglavnom mladih i djece i veoma je 
uspješan u športskim natjecanjima na nivou VPŽ-a. 

Kao prilog Zahtjevu priložen je i troškovnik rekonstrukcije terena ukupne vrijednosti 
35.995,00 kuna. Nakon razmotrenog zahtjeva i priloženog troškovnika odlučeno je da se MNK 
Apokalipsa dodijeli 22.000,00 kuna za potrebe uređenja malonogometnog igrališta. 
Sredstva pokrivaju dio troškova po zaprimljenom troškovniku, kako slijedi: 

- Zasijavanje travnjaka i nabavka sustava za zalijevanje ………………….  9.745,00 kuna  
- Izgradnja zaštitne ograde (rekonstrukcija i nadogradnja postojeće) ……..  6.215,00 kuna 
- Uređenje rasvjete (dio troškova) …………………………………………  6.005,00 kuna 

U  K  U  P  N  O                                                                                         22.000,00 kuna 
Na temelju iznijetog odlučeno je u članku 1. Ove Odluke.   

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasniku 
Općine Nova Bukovica. 
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 402-03/17-01/20                NAČELNIK 
URBROJ: 2189/09-02-17-1  
Nova Bukovica, 11. kolovoza 2017.     Tomislav Bračun, prof.,v.r. 
                                                                                                                      
                                                                                                             
111. 

Na temelju članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica («Službeni glasnik» Općine Nova 
Bukovica 1/13, 2/13 i 1/15), Općinski načelnik Općine Nova Bukovica  21. kolovoza 2017. 
godine donosi  slijedeću 

O  D  L  U  K  U 
o sufinanciranju troškova prijevoza učenika 

srednjih škola u školskoj godini 2017/2018. koji imaju prebivalište na području 
Općine Nova Bukovica 

 
I. 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sufinanciranja troškova prijevoza učenika 
putnika srednjih škola u školskoj godini 2017/2018. koji imaju prebivalište na području Općine 
Nova Bukovica. 

II. 
Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ostvaruju redovni učenici srednjih škola  koji 

ispunjavaju slijedeće uvjete: 
- koji imaju prebivalište na području općine Nova Bukovica 
- koji koriste autobusni i željeznički prijevoz. 
 

III. 
Općina Nova Bukovica sufinancirati će dio vrijednosti mjesečne karte učenicima koji  

zadovoljavaju uvjete iz točke II. ove Odluke, kako slijedi 
Za autobusni prijevoz: 
-  Udio sufinanciranja  Općine Nova Bukovica               15% iznosa 
Za prijevoz HŽ 
-  Udio Općine Nova Bukovica                                       15%  iznosa                                           
Naknada za prijevoz sufinancirati će se za vrijeme trajanja nastave za školsku godinu  

2017/2018. 
 

IV. 
Kako bi učenik ostvario pravo iz točke I. ove Odluke obavezan je priložiti slijedeću 

dokumentaciji: 
      - potvrdu škole o dokazivanju redovitog pohađanja škole, 

            - dokaz o mjestu prebivanja (potvrda PP, kopija osobne iskaznice).  
 

V. 
Izvršenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nova 

Bukovica. 
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VI. 
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Nova Bukovica. 

 
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA:402-07/17-01/09                                                                       
URBROJ:2189/09-02-17-2                                                                          NAČELNIK  
Nova  Bukovica, 21. kolovoza 2017.                                                Tomislav Bračun, prof.,v.r. 
 
 
112. 

Sukladno članku 3. stavka 3. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u 
Općini Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/17) i članka 40. Statuta 
Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13 i 1/15), 
Načelnik općine Nova Bukovica, donosi 
 

ODLUKA 
o pokretanju postupka jednostavne nabave - Zamjena postojećih zastarjelih živinih 

rasvjetnih tijela energetski učinkovitijom LED javnom rasvjetom 
 

Članak 1. 
Pokreće se postupak jednostavne nabave s namjerom sklapanja Ugovora  o zamjena 

postojećih zastarjelih živinih rasvjetnih tijela energetski učinkovitijom LED javnom rasvjetom. 
Naručitelj: Općina Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB: 72006805985 
Odgovorna osoba naručitelja: Tomislav Bračun, Načelnik 
Evidencijski broj nabave: JN-04/17 
Predmet nabave: „Zamjena postojećih zastarjelih živinih rasvjetnih tijela energetski 
učinkovitijom LED javnom rasvjetom na području Općine Nova Bukovica“. 
Procijenjena vrijednost nabave:  157.000,00 kuna bez PDV-a 
Odabrani postupak nabave i zakonska osnova za provođenje postupka nabave: 
Postupak Jednostavne nabave provodi se sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne 
Novine broj 120/16) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova 
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/17) 

 
Članak 2. 

Sredstva za financiranje nabave iz članka 1. ove Odluke osigurava Proračun Općine Nova 
Bukovica za 2017. Godinu. 

 
Članak 3. 

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

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA:406-05/17-01/01                                                                              NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-17-4                                                                                     
Nova Bukovica, 22. kolovoz 2017.                                                         Tomislav Bračun,v.r. 
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113. 
Sukladno članku 3. stavka 1. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u 

Općini Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/17) i članka 40. Statuta 
Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13 i 1/15), 
Načelnik općine Nova Bukovica, donosi 
 

ODLUKA 
o imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave 

– „Zamjena postojećih zastarjelih živinih rasvjetnih tijela energetski učinkovitijom LED 
javnom rasvjetom“ 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom imenuju se Stručno povjerenstva za pripremu i provedbu postupka 
jednostavne nabave „Zamjena postojećih zastarjelih živinih rasvjetnih tijela energetski 
učinkovitijom LED javnom rasvjetom“ u slijedećem sastavu: 

1. Tomislav Dereš, predsjednik  
2. Blaženka Blažević, član 
3. Jadranka Juršik, član 

 
Članak 2. 

Obveze i ovlasti članova Stručnog povjerenstva predstavljaju svi poslovi pripreme i 
provođenja navedenog postupka jednostavne nabave. Članovi Stručnog povjerenstva potpisuju 
Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocijeni i rangiranju ponuda s prijedlogom odabira ponude te 
sukladno kriteriju za odabir ponude predlažu odabir ponuditelju za donošenje Odluke o odabiru i 
sklapanje ugovora o predmetnoj nabavi. 

 
Članak 3. 

Predmet nabave: „Zamjena postojećih zastarjelih živinih rasvjetnih tijela energetski 
učinkovitijom LED javnom rasvjetom na području Općine Nova Bukovica“. 

Evidencijski broj nabave: JN-04/17 
Procijenjena vrijednost nabave: 157.000,00 kuna bez PDV-a 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasniku 

Općine Nova Bukovica. 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:406-05/17-01/01                                                                                NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-17-5                                                                                     
Nova Bukovica, 22. kolovoz 2017.                                                            Tomislav Bračun,v.r. 
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114. 
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 Općine Nova Bukovica od 25. kolovoza 2017. 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 prima se Mario Ćosić iz Dobrovića, Dobrović 18. 

 
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, ekonomske struke ili druge odgovarajuće 
struke koji je objavljen 14. kolovoza 2017. godine na web stranicama Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje, Ispostava Slatina i na službenoj stranici Općine Nova Bukovica.  

Odluka o odabiru kandidata donesena je na temelju Zaključka Povjerenstva za provedbu 
javnog poziva za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 
odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica od 25. kolovoza 2017. 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:112-01/17-01/03                   NAČELNIK 
URBROJ: 2189/09-02-17-7                                                                            
Nova Bukovica, 25. kolovoza 2017.                                                 Tomislav Bračun, prof.,v.r. 
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115. 
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 sufinanciranju  desete manifestacije „Miljevački dani kukuruza“ 

 
I. 

Matici slovačkoj Miljevci odobravaju se sredstva u iznosu 3.000,00 kuna za organiziranje 
desete manifestacije „Miljevački dani kukuruza“ koja će se održati 23. rujna 2017. godine. 
 

II. 
Sredstva su odobrena na osnovu zaprimljenog zahtjeva predsjednika udruge  Matice 

slovačke iz Miljevaca, Kralja Tomislava 18, od 21. kolovoza 2017. godine. 
   

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasniku 

Općine Nova Bukovica 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:402-03/17-01/21                                                                              NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-17-2                                                                         
Nova Bukovica, 01. rujna 2017.                                                             Tomislav Bračun,v.r. 
 
 
116. 

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine,  broj 120/16), članku 3., 6. 
i 10. Pravilnika o provođenju  postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica  (Službeni 
glasnik Općine Nova Bukovica br. 1/17) i članku 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni 
glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13 i 1/15 ), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 
 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnije ponude za zamjenu postojećih zastarjelih živinih  

rasvjetnih tijela energetski učinkovitijom LED javnom rasvjetom 
 

Članak 1. 
Donosi se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za zamjenu postojećih zastarjelih 

živinih rasvjetnih tijela energetski učinkovitijom LED javnom rasvjetom, tvrtke  Elektromontaža 
Kenjerić, Zagrebačka 74, Čađavica, koja je i sastavni dio ove Odluke. 
           Najpovoljnija ponuda je utvrđena temeljem kriterija odabira „najniža cijena“.  
           Cijena zamjene postojećih zastarjelih živinih rasvjetnih tijela energetski učinkovitijom 
LED javnom rasvjetom po odabranoj ponudi iznosi  156.150,26 kn bez PDV-a (195.187,83 kn sa 
PDV-om). 
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Članak 2. 
Predmetna nabava je planirana u okviru  vrijednosti jednostavne nabave robe i usluga 

sukladno članku 15.  Zakona o javnoj nabavi  (Narodne novine  broj 120/16) i članku 3. i 6. 
Pravilnika o postupku jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine 
Nova Bukovica broj 1/17). 
 

Članak 3. 
Obrazloženje 

Sukladno članku, 6. Pravilnika  o postupku jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica 
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/17) proveden je postupak prikupljanja ponuda na 
način da je na tri adrese gospodarskih subjekata upućen poziv za dostavu  ponuda za zamjenu 
postojećih zastarjelih živinih rasvjetnih tijela energetski učinkovitijom LED javnom rasvjetom. 

Poziv za dostavu ponuda upućen je slijedećim izvođačima radova: 
- Elektromontaža Kenjerić vl. Stjepan Kenjerić, Zagrebačka 74, Čađavica 
- Elcro Elektoservis, Hebrangova 12, Suhopolje 
- Sopjanka d.o.o., Kralja Tomislava 2B, Sopje 

 
U postupku pregleda i ocjene ponuda, ovlašteni predstavnici naručitelja utvrdili su 

slijedeće: 
Ponude sa ponudbenim troškovnicima dostavili su:                                         

-  Sopjanka d.oo., Kralja Tomislava 2B, Sopje 
      -  Elektromontaža Kenjerić vl. Stjepan Kenjerić, Zagrebačka 74, Čađavica 
 

Ponuda tvrtke Elektromontaža Kenjerić, Zagrebačka 74, Čađavica, u potpunosti odgovara 
uvjetima sadržanim u Pozivu za dostavu ponuda - Dokumentaciji za nadmetanje te je ocijenjena 
kao najpovoljnija ponuda prema kriteriju odabira – ponuda s najnižom cijenom a ujedno i jedina 
ponuda sa cijenom od 156.150,26  kn bez PDV-a (195.187,83 kn sa PDV-om).  

Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave u predmetu 
“Zamjena postojećih zastarjelih živinih rasvjetnih tijela energetski učinkovitijom LED javnom 
rasvjetom” zaključilo je da Općinskom  načelniku predlože da poslove na  “Zamjena postojećih 
zastarjelih živinih rasvjetnih tijela energetski učinkovitijom LED javnom rasvjetom” povjeri  
tvrtci  Elektromontaža Kenjerić iz Čađavice, Zagrebačka 74. 
 

Uvažavajući zaključak Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka 
jednostavne nabave u predmetu “Zamjena postojećih zastarjelih živinih rasvjetnih tijela 
energetski učinkovitijom LED javnom rasvjetom”, Općinski načelnik donosi Odluku o odabiru, 
sukladno članku 1. ove odluke.  

      
Članak 4. 

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

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 402-05/17-01/01                                                                          NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-17-12                                                               
Nova Bukovica, 04. rujna 2017.                                                     Tomislav Bračun, prof.,v.r. 
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117. 
Sukladno članka 15. stavka  2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine RH  broj 120/16), 

članka 4. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica (Sl. 
glasnik Općine Nova Bukovica br. 1/17) i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Sl. glasnik 
Općine Nova Bukovica br.1/13, 2/13 i 1/15), Općinski načelnik, donosi  

 
O D L U K U 

o izradi Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Nova Bukovica 
za razdoblje 2017. do 2021. godine i Plana upravljanja za 2018. godinu 

 
Članak 1. 

 Sukladno članku 4. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave Općine Nova 
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/17) provedena je jednostavna nabava u 
predmetu izrade Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Nova Bukovica za 
razdoblje 2017. do 2021. godine i Plana upravljanja za 2018. godinu.  
 

Članak 2. 
             Izrada strategije plana iz članka 1. Ove Odluke povjeriti će se tvrtci MOBES 
KVALITETA j.d.o.o. iz Iloka, Jozefa Malijaka 28. 
            Prihvaćena visina usluge je 19.990.00 kuna, a dinamika plaćanja obveze regulirati će se 
Ugovorom između ponuditelja i Općine Nova Bukovica.  

Ponuda tvrtke MOBES j.d.o.o. broj BH-0509-2017-001 je sastavni dio ove Odluke.  
              

Članak 3. 
Obrazloženje 

Sukladno članku 10. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu 
Republike hrvatske  (NN 94/13 i 18/16) dokumenti upravljanja i raspolaganja državnom 
imovinom su Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom i Plan upravljanja. 
          Za upravljanje i raspolaganje imovinom lokalnih jedinica potrebno je uspostaviti jednaka 
pravila postupanja koja vrijede i za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom kako je 
navedeno u Strategiji upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu RH od 2013. do 2017. 
godine (NN br. 76/13).  
          Upravljanje državnom imovinom kao i imovinom lokalnih jedinica temelji se na načelima 
javnosti, predvidljivosti, učinkovitosti i odgovornosti.       
            Poštujući navedene zakonske odredbe i navedena načela upravljanja općinskom 
imovinom obavljeni su usmeni kontakti oko izrade  Strategije upravljanja i raspolaganja 
općinskom imovinom i Plana upravljanja sa tvrtkom Mobes kvaliteta j.d.o.o. iz Iloka. 
          Vezano uz prethodne kontakte zaprimili smo ponudu za izradu predmetne Strategije i 
Plana u iznosu od 19.990,00 kuna bez PDV-a.  
          Sredstva za predmetne usluge su osigurana u Općinskom proračunu za 2017. godinu.                           
          Slijedom navedenog, odlučeno je u članku 2. ove Odluke. 
        

   Članak 4. 
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: 940-01/17-01/05                                                                            NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-17-2                                                              Tomislav Bračun, prof.,v.r. 
Nova Bukovica, 12. rujna 2017. 
 

118. 
Sukladno članka 15. stavka  2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine RH  broj 120/16), 

članka 4. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica 
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica br. 1/17) i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica 
(Službeni glasnik» Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13 i 1/15), Načelnik Općine Nova 
Bukovica, donosi  
 

O D L U K U 
o izdvajanju sredstava za održavanja softverskog sustava upravljanja i 

raspolaganja imovinom Općine Nova Bukovica  u razdoblju od 
01.11.2017. – 31.10.2018. 

 
Članak 1. 

Sukladno članku 4. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave Općine Nova 
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/17) provedena je jednostavna nabava u 
predmetu održavanja softverskog sustava upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Nova 
Bukovica  u razdoblju od 01.11.2017. – 31.10.2018.    
 

Članak 2. 
Održavanje softverskog sustava upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Nova 

Bukovica u razdoblju od 01.11.2017. – 31.10.2018. povjeriti će se tvrtci MOBES KVALITETA 
j.d.o.o. iz Iloka, Jozefa Malijaka 28. 
            Visina mjesečne    usluge održavanja softverskog sustava  je 300,00 kuna bez PDV-a,  
(3.600,00 kn bez PDV-a godišnje). 
             Ponuda tvrtke MOBES j.d.o.o. broj BH-0509-2017-002 je sastavni dio ove Odluke.  
                     

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

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 940-01/17-01/06                                                                        NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-17-2                                                           Tomislav Bračun, prof.,v.r. 
Nova Bukovica, 12. rujna 2017. 
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119. 
Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 

br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 
40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13  i 
1/15) i članka 8. stavka 2. Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Nova Bukovica 
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 12/06), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 
                                                 

O D L U K U 
o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa 

za izgradnju distributivne vodovodne mreže naselja Dobrović 
 

I. 
Sukladno članku 8. Stavku  2. Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine 

Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 12/06), obveznik plaćanja 
komunalnog doprinosa Komrad d.o.o. za vodne djelatnosti, Slatina, investitor izgradnje 
distributivne vodovodne mreže naselja Dobrović, oslobađa se obveze plaćanja komunalnog 
doprinosa.  

Prema podatcima Glavnog projekta, broj 59/16, izrađenog od Zajedničkog projektantskog 
ureda d.o.o. za projektiranje, nadzor i inženjering, Županijska 20, Požega, obveza plaćanja 
komunalnog doprinosa odnosi se na građenje građevine infrastrukturne namjene, 
vodnogospodarskog sustava korištenja voda – distributivna vodovodna mreža naselja Dobrović, 
2. Skupine, na k.č.br. 835/2 (prije parcelacije k.č. br.835 i 846), k.o. Dobrović, u naselju 
Dobrović.                                                 

II. 
O b r a z l o ž e n j e: 

   Dana 06. rujna 2017. godine od strane Virovitičko-podravske županije, Upravni odjel za 
prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, Izdvojeno mjesto rada 
Slatina, dostavljen je dopis KLASA: UP/I-361-03/17-01/000108, URBROJ: 2189/1-08/7-17-
0010, te dio Glavnog projekta (broj 59/16), izrađen od Zajedničkog projektantskog ureda d.o.o. 
za projektiranje, nadzor i inženjering, Županijska 20, Požega, za građenje građevine 
infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – distributivna vodovodna 
mreža naselja Dobrović, 2. Skupine, na k.č.br. 835/2 (prije parcelacije k.č. br.835 i 846), k.o. 
Dobrović, u naselju Dobrović. 

   Investitor predmetnog zahvata, izgradnje distributivne vodovodne mreže naselja 
Dobrović, na trasi iz stavka 1. ove Odluke je  Komrad d.o.o. za vodne djelatnosti, Slatina.  

   Obveza plaćanja komunalnog doprinosa određena je člankom 31. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (Narodne novine, broj 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, 94/13, 153/13, 147/14, 
36/15), kojim je utvrđeno da vlasnik građevinske čestice, odnosno investitor, koji gradi, 
dograđuje ili nadograđuje građevinu, obveznik je plaćanja komunalnog doprinosa.  

   Sukladno članku 8. stavku 2. Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Nova 
Bukovica postoji osnova za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa investitora koji gradi 
objekte i ostale građevine od društvenog i općinskog interesa. U ovom slučaju predmetna je 
izgradnja distributivne vodovodne mreže naselja Dobrović.  

  Temeljem navedenih propisa i utvrđenih činjeničnih stanja Općinski načelnik donosi 
odluku navedenu u točci I. ove Odluke. 
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III. 
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasniku 
Općine Nova Bukovica 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 402-07/12-01/11 
URBROJ:2189/09-02-17-9                   NAČELNIK 
Nova Bukovica, 15. rujan 2017.      Tomislav Bračun, prof.,v.r. 
                                                                                                               
                                                                                                       
120. 

Na temelju članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica br. 1/13, 2/13 i 1/15), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi    

  

ODLUKU O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA OPĆINE NOVA BUKOVICA 
U LOKALNOJ AKCIJSKOJ GRUPI “MARINIANIS” 

 
Članak 1. 

Za predstavnika Općine Nova Bukovica u Lokalnoj akcijskoj grupi “MARINIANIS”, 
imenuje se Tomislav Bračun iz Nove Bukovice, Zagrebačka 4, OIB: 46571596438. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku 

Općine Nova Bukovica.   
 

KLASA:302-01/17-01/01       NAČELNIK 
URBROJ: 2189/09-02-17-1                                                            
Nova Bukovica, 20. rujna 2017.       Tomislav Bračun, prof.,v.r.                                                        
 
 

121.                                                                                                                                                                                   
Sukladno članka 15. stavka  2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine RH  broj 120/16), 

članka 4. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica (Sl. 
glasnik Općine Nova Bukovica br. 1/17) i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Sl. glasnik 
Općine Nova Bukovica br. 1/13, 2/13 i 1/15), Općinski načelnik, donosi  

 
O D L U K U 

o financiranju implementacije programa savjetovanja s javnošću u donošenju 
općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata i Općinskog proračuna te 

održavanja projekta u trajanju od godine dana 
 

Članak 1. 
Sukladno članku 4. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave Općine Nova 

Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/17) provedena je jednostavna nabava u 
predmetu implementacije programa savjetovanja s javnošću u donošenju općih akata i drugih 
strateških ili planskih dokumenata te Općinskog proračuna uključivši i mjesečno održavanje 
projekta u trajanju od jedne godine.   
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Članak 2. 
Implementaciju programa savjetovanja s javnošću u donošenju općih akata i drugih 

strateških i planskih dokumenata i općinskog proračuna sa uključenim održavanjem projekta u 
trajanju godine dana,  povjeriti će se tvrtci MOBES KVALITETA j.d.o.o. iz Iloka, Jozefa 
Malijaka 28. 

Visina predmetne usluge implementacije programa i održavanja na rok od godine dana  
10.140,00  kuna bez PDV-a. 

Ponuda tvrtke MOBES j.d.o.o. broj BH-2109-2017-00, od 21.09.2017., je sastavni dio ove 
Odluke.               

Članak 3. 
Obrazloženje 

Sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja 
zakona, drugih propisa i akata (NN br. 140/09), Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 
broj 25/13 i 85/15),  osigurani su temelji za daljnji napredak u području savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću. Zakonom je propisano da su jedinice lokalne samouprave dužne 
objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno 
savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, u pravilu i trajanju od 30 dana. 
        Temeljem zakonskih odredbi, Općina se obvezuje implementirati program savjetovanja sa 
javnošću. U komunikaciji sa tvrtkom MOBES KVALITETA j.d.o.o. iz Iloka, Jozefa Malijaka 
28., zaprimljena je ponuda koja se odnosi na projektni zadatak „Implementacije savjetovanja s 
javnošću u donošenju općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata te  proračuna 
uključivši i mjesečno održavanje projekta u vremenu od jedne godine“ 
      Vrijednost usluge u prihvaćenoj ponudi iznosi 10.140,00 kuna bez PDV-a.   
       Slijedom navedenog odlučeno je u članku 2. 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: 008-02/17-01/03                                                                        NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-17-2                                                          Tomislav Bračun, prof.,v.r. 
Nova Bukovica, 22. rujna 2017. 

 

122. 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 

33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i 
članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13, 
2/13 i 1/15), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 
 

O D L U K U 
o sufinanciranju  Programa rada predškole za djecu u godini 

 prije polaska u osnovnu školu u pedagoškoj godini 2017./2018. 
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Članak 1. 
 Općina Nova Bukovaca sufinancirati će Program rada predškole za djecu u godini prije 
polaska u osnovnu školu u pedagoškoj godini 2017./2018. u Osnovnoj školi Vladimir Nazor u 
Novoj Bukovici. 
 

Članak 2. 
 Općina Nova Bukovaca sklopit će Ugovor o djelu za provođenje Programa rada  
predškolskog odgoja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Novoj Bukovici za razdoblje od 02. 
listopada 2017. do 31. svibnja 2018. godine sa voditeljicom programa Ines Puškarić.  
 

Članak 3. 
 Mjesečni iznos naknade za provedbu programa rada predškolskog odgoja utvrđuje se u 
neto iznosu od 2.000,00 kuna. 

Ostali uvjeti provođenja Programa rada predškolskog odgoja podrobnije će se urediti 
Ugovorom 
 

Članak 4. 
 Sredstva za realizaciju ove Odluke isplatit će se iz Proračuna 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: 601-01/17-01/01                                                                       NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-17-2        
Nova Bukovica, 29. rujna 2017.             Tomislav Bračun, prof.,v.r. 
 
 
123. 
            Na temelju 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 147/14), 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 

O D L U K U 

o objavi poziva za prikupljanje ponuda za obavljanje poslova pogrebnih usluga- 
ukopa pokojnika  na području Općine Nova Bukovica za razdoblje od četiri godine 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom objavljuje se prikupljanje ponuda za obavljanje poslova pogrebnih 
usluga-  ukopa pokojnika  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. 
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                                                                   Članak 2. 
Poslovi iz članka 1. Ove Odluke odnose na: 
         - Smještaj pokojnika u lijes i uređenje odra   

                     -  Počivanje u mrtvačnici  
                     -  Kopanje i zatrpavanje humke s uređenjem  
                     -  Vožnja vijenaca kolicima za vrijeme pogreba  

               -  Otvaranje i zatvaranje grobnica i okvira  
               -  Pratnja pokojnika od mrtvačnice do groba  

         -  Premještaj pokojnika iz drvenog lijesa u limeni  
         -  Odnošenje vijenaca sa groba poslije pogreba  
         -  Dorada lijesa  

                      - Glazbena pratnja (klasična glazba sa razglasa)  
                      - Razne usluge po narudžbi-prema satu rada  
                      - Ekshumacija ako je iz rake u raku   
                      - Ekshumacija ako je iz rake u grobnicu  

          - Ekshumacija ako je iz grobnice u grobnicu  
                - Korištenje rashladnih vitrina po slučaju 

 
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    
-  

Zadatak Povjerenstva je da provodi postupak prikupljanja ponuda za obavljanje poslova 
pogrebnih usluga : upućuje poziv za dostavu ponuda ponuditeljima, provodi otvaranje 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 između pristiglih ponuda.  

 
Članak 4. 

 Prikupljanje ponuda Povjerenstvo će obaviti u roku od 8 dana od dana otpreme poziva. 
Krajnji rok za dostavu ponuda ujedno je i rok za otvaranje ponuda.  
 

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: 311-02/17-01/01 
URBROJ: 2189/09-02-17-1                                                      OPĆINSKI NAČELNIK 
Nova Bukovica, 09. listopada 2017.                                       Tomislav Bračun, prof.,v.r. 
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 124. 
             Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodrastvu (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 147/14), 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 
 

O D L U K U 
o objavi poziva za prikupljanje ponuda za obavljanje poslova zimske službe  na 

nerazvrstanim cestama  na području Općine Nova Bukovica 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom objavljuje se prikupljanje ponuda za obavljanje poslova zimske službe na 

nerazvrstanim cestama na području Općine Nova Bukovica za razdoblje od  jedne 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 članka 1. Ove Odluke odnose na čišćenje snijega i posipanje te propuštanje 
vode sa kolnika i zimskom periodu na nerazvrstanim cestama 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    

Zadatak Povjerenstva je da provodi postupak prikupljanja ponuda za obavljanje poslova 
zimske službe na nerazvrstanim cestama: upućuje poziv za dostavu ponuda ponuditeljima, 
provodi otvaranje 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 između pristiglih ponuda.  

 
Članak 4. 

 Prikupljanje ponuda Povjerenstvo će obaviti u roku od 8 dana od dana otpreme poziva. 
Krajnji rok za dostavu ponuda ujedno je i rok za otvaranje ponuda.  

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Nova Bukovica. 
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 340-03/17-01/02                                                            OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2189/09-02-17-1 
Nova Bukovica, 09. listopada 2017.                                           Tomislav Bračun, prof.,v.r. 

            
 

125. 
Sukladno članku 3. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova 

Bukovica, Ugovoru o sufinanciranju između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i 
Općine Nova Bukovica, broj 06-F-I-0226/17-10, od 27.03.2017. godine, članku 40. Statuta 
Općine Nova bukovica ("Službeni glasnik Općine Nova Bukovica", broj 1/13, 2/13 i 1/15), a  u 
skladu s Planom nabave za 2017. godinu, Načelnik Općine Nova Bukovica donosi 
                                                     

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
Pokreće se  postupak jednostavne nabave s namjerom sklapanja Ugovora o sanaciji 

društvenog doma u naselju Bukovački Antunovac-krovište. 
Naručitelj:  Općina Nova Bukovica, MB: 02580624,  OIB:72006805985 
Odgovorna osoba naručitelja: Tomislav Bračun, Načelnik 
Evidencijski broj nabave: JN 03/2017    
Predmet nabave: Sanacija društvenog doma u naselju Bukovački Antunovac-krovište 
Procijenjena vrijednost: 183.018,70 kn bez PDV-a   
Odabrani postupak  nabave i zakonska osnova za provođenje postupaka  nabave: Provodi 
se postupak jednostavne nabave sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i 
Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica.  
       

II. 
Ovaj Zaključak bit će objavljen u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica. 

 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 402-07/17-01/01                                                                             NAČELNIK                                                        
URBROJ: 2189/09-02-17-7                                                               Tomislav Bračun, prof.,v.r. 
Nova Bukovica, 12. listopada 2017. 
 
 
126. 

Na temelju članka 3. Pravilnika o provedbi postupka  jednostavne nabava u Općini Nova 
Bukovica  od 12. 01. 2017. (KLASA: 011-01/17-01/01; URBROJ: 2189/09-02-17-1) i članka 40. 
Statuta Općine Nova Bukovica (Sl. glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/13, 2/13 i 1/15), 
Općinski načelnik donosi slijedeći 

O D L U K A 
o imenovanju Stručnog povjerenstva 

za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave 
„Sanacija društvenog doma u naselju Bukovački Antunovac-krovište“ 
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I. 
Ovom Odlukom imenuju se slijedeće osobe Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu 

postupka jednostavne nabave:  
1. Ana Martinković Krištan, predsjednik 
2. Tomislav Bračun, član 
3. Tomislav Dereš, član 
4. Blaženka Blažević član 
5. Franjo Kraljik, član 
Prethodno navedeni imenuju se članovima Stručnog povjerenstva  u postupku jednostavne 

nabave za: „sanaciju društvenog doma u naselju Bukovački Antunovac-krovište“.  
 

II. 
Obveze i ovlasti članova Stručnog povjerenstva predstavljaju svi poslovi pripreme i provođenja 

navedenog postupka jednostavne nabave. Članovi Stručnog povjerenstva potpisuju Zapisnik o otvaranju, 
pregledu, ocjeni i rangiranju ponuda s prijedlogom odabira ponude, te sukladno kriteriju za odabir 
ponude predlažu odabir ponuditelja za donošenje Odluke  o odabiru i sklapanje ugovora o predmetnoj 
jednostavnoj nabavi.  

 
III. 

         Predmet nabave: Nabava radova, Sanacija društvenog doma u naselju Bukovački Antunovac-
krovište  
        Evidencijski broj nabave: JN 3/2017 
        Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV): 183.018,70 kn;  
        Izvor sredstava:  Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i Proračuna Općine   Nova 
Bukovica.  

IV. 
Zakonska osnova i vrsta postupka jednostavne nabave: predmetna jednostavna nabava provodi se 
sukladno odredbama članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16.) i članaka 3., 6. i 7. 
Pravilnika o provedbi postupka  jednostavne nabava u Općini Nova Bukovica. 
                                                                   V.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasniku Općine Nova 
Bukovica. 
 

                                                 NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA:402-07/1/-01/01                                                                            NAČELNIK 
URROJ:2189/09-02-17-8                                                               Tomislav Bračun, prof.,v.r. 
Nova Bukovica, 12. listopada 2017. 

______________________________________________________________________________ 
 

I  Z  D  A  V  A  Č : 
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica 

Odgovorni urednik: Blaženka Blažević, Pročelnik 
Godišnja pretplata: 100.00 kuna. 

 


