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68.
Na temelju članka 21. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne
novine, 94/13 i 73/17) i članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine
Nova Bukovica, broj 1/13, 2/13, 1/15 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 8.
sjednici održanoj dana 14. svibnja 2018. godine donijelo je
Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Bukovica
za razdoblje od 2018. do 2023. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine Nova Bukovica za
razdoblje od 2018. do 2023. godine.
Plan gospodarenja otpadom Općine Nova Bukovica za razdoblje od 2018. do 2023.
godine nalazi se u privitku ove Odluke i njezin je sastavni dio.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u Službenom glasniku Općine
Nova Bukovica.
KLASA: 351-01/18-01/02
URBROJ:2189/09-01-18-26
Nova Bukovica, 14. svibnja 2018.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA
Franjo Kraljik v.r.

69.
Sukladno članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN RH broj 120/16), članka
5. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica (Sl.gl.
Općine Nova Bukovica br. 1/17) i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Sl. glasnik
Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13, 1/15), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o odabiru ponuditelja za nabavu i instaliranje opreme za dječje igralište u
naselju Brezik
Članak 1.
Donosi se Odluka o povjeravanju dopreme i instaliranja opreme za dječje igralište u
naselju Brezik, tvrtci „VOJTEK OPREMA“ d.o.o. iz Belog Manastira, Jozefa Antala 9a.
Prihvaćena cijena nabave i instaliranja opreme iz prethodnog stavka je 39.950,00 kn
bez PDV-a.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je ponuda tvrtke tvrtci „VOJTEK OPREMA“ d.o.o. iz Belog
Manastira, Jozefa Antala 9a, broj 910/17 od 24.10.2017. godine.
Članak 3.
Predmetni radovi su planirani u okviru jednostavne nabave, procijenjene vrijednosti od
20.000,00 kn a manje od 40.000,00 kn bez PDV-a, sukladno članku 5. Pravilnika o
provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica (Sl.glasnik br. 1/17)
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Članak 4.
Obrazloženje
Proveden je postupak prikupljanja ponuda usmenim kontaktima sa potencijalnim
dobavljačima za nabavu i ugradnju opreme za dječje igralište u naselju Brezik
Nakon provedenih kontakata s potencijalnim ponuditeljima, pristigla je jedna ponuda
za nabavku i instaliranje predmetne opreme, koju je uputila tvrtka:
- VOJTEK OPREMA d.o.o.
Beli Manastir, Jozefa Antala 9a ….………… ……… 39.950,00 kn bez PDV-a
Prispjela ponuda, broj: 910/17, od 24.10.2017. je pravovaljana i udovoljava
zahtjevima naručitelja.
Sukladno članku 5. stavku 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Sl. glasnik 1/17), za
odabir ponude dovoljna je jedna pristigla ponuda koja udovoljava uvjetima natječaja.
Sukladno utvrđenom Povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne nabave
predložilo je Općinskom načelniku da dopremu i instaliranje opreme za dječje igralište u
naselju Brezik, prepusti tvrtci Vojtek oprema d.o.o. Beli Manastir, Jozefa Antala 9a.
Uvažavajući zaključak Stručnog povjerenstva, Općinski načelnik donosi Odluku o
odabiru, sukladno članku 1. Ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka biti će objavljena u u «Službenom glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 402-08/17-01/06
URBROJ:2189/09-02-17-5
Nova Bukovica, 6. studenog 2017.

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

70.
Sukladno članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine RH broj
120/16), članku 3. 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, 1/15), Načelnik
Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
imenovanju stručnog povjerenstva za nabavku i instaliranje opreme za dječje
igralište u naselju Brezik
Članak 1.
Sukladno članku 3. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave, u predmetu
nabavka i instaliranja opreme za dječje igralište u naselju Brezik, imenuju se članovi
Stručnog povjerenstva:
1. Tomislav Dereš, predsjednik
2. Igor Dejak, član
3. Blaženka Blažević, član
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Članak 2.
Postupak, prikupljanja ponuda, analiza ponuda, ugovaranje i realizacija predmetnih
radova, provesti će se sukladno Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave u
Općini Nova Bukovica.
Sredstva za predmetnu investiciju osigurava proračun Općine Nova Bukovica.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u «Službenom
glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 402-08/17-01/06
URBROJ:2189/09-02-17-2
Nova Bukovica, 20. listopada 2017.

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

71.
Sukladno članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN RH broj 120/16), članka
5. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica (Sl.gl.
Općine Nova Bukovica br. 1/17) i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Sl. glasnik
Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13, 1/15), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o odabiru ponuditelja za nabavu i instaliranje opreme za dječje igralište u
naselju Brezik
Članak 1.
Donosi se Odluka o povjeravanju dopreme i instaliranja opreme za dječje igralište u
naselju Brezik, tvrtci „VOJTEK OPREMA“ d.o.o. iz Belog Manastira, Jozefa Antala 9a.
Prihvaćena cijena nabave i instaliranja opreme iz prethodnog stavka je 39.950,00 kn
bez PDV-a.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je ponuda tvrtke tvrtci „VOJTEK OPREMA“ d.o.o. iz Belog
Manastira, Jozefa Antala 9a, broj 910/17 od 24.10.2017. godine.
Članak 3.
Predmetni radovi su planirani u okviru jednostavne nabave, procijenjene vrijednosti od
20.000,00 kn a manje od 40.000,00 kn bez PDV-a, sukladno članku 5. Pravilnika o
provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica (Sl.glasnik br. 1/17)
Članak 4.
Obrazloženje
Proveden je postupak prikupljanja ponuda usmenim kontaktima sa potencijalnim
dobavljačima za nabavu i ugradnju opreme za dječje igralište u naselju Brezik
Nakon provedenih kontakata s potencijalnim ponuditeljima, pristigla je jedna ponuda
za nabavku i instaliranje predmetne opreme, koju je uputila tvrtka:
- VOJTEK OPREMA d.o.o.
Beli Manastir, Jozefa Antala 9a ….………… ……… 39.950,00 kn bez PDV-a
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Prispjela ponuda, broj: 910/17, od 24.10.2017. je pravovaljana i udovoljava
zahtjevima naručitelja.
Sukladno članku 5. stavku 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Sl. glasnik 1/17), za
odabir ponude dovoljna je jedna pristigla ponuda koja udovoljava uvjetima natječaja.
Sukladno utvrđenom Povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne nabave
predložilo je Općinskom načelniku da dopremu i instaliranje opreme za dječje igralište u
naselju Brezik, prepusti tvrtci Vojtek oprema d.o.o. Beli Manastir, Jozefa Antala 9a.
Uvažavajući zaključak Stručnog povjerenstva, Općinski načelnik donosi Odluku o
odabiru, sukladno članku 1. Ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka biti će objavljena u u «Službenom glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 402-08/17-01/06
URBROJ:2189/09-02-17-5
Nova Bukovica, 6. studenog 2017.

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

72.
Na temelju članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13,
153/13 i 78/15), članka 29. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i
programa na okoliš („Narodne novine“ 3/17) i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica
(„Službeni glasnik“, broj 1/13, 2/13, 1/15 i 1/18), Načelnik Općine Nova Bukovica, dana 16.
veljače 2018. godine, donosi
ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Bukovica za razdoblje 2018.-2023. godine
I.
Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije (KLASA: 351-02/18-02/03,
URBROJ: 2189/1-08/3-18-2, od 15.02.2018. godine), za Plan gospodarenja otpadom Općine
Nova Bukovica za razdoblje od 2018. do 2023. godine (u daljnjem tekstu: Plan gospodarenja
otpadom), potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom.
II.
Nositelj izrade Plana gospodarenja otpadom je Jedinstveni upravni odjel Općine Nova
Bukovica.
Nositelj provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je
Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).
Izrađivač Plana je Hidroplan d.o.o. za izgradnju i konzalting iz Zagreba, Horvaćanska
cesta 17a.
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III.
Razlog za donošenje Plana gospodarenja otpadom proizlazi iz obveze propisane
odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17),
a koji je usklađen s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017.
do 2022. godine.
Programsko polazište za izradu Plana gospodarenja otpadom su pravno-zakonodavni
okviri Republike Hrvatske i EU, međunarodni ugovori, državni strateški dokumenti
gospodarenja otpadom, državni planski dokument gospodarenja otpadom, prostorno-planska
dokumentacija (državna, županijska, lokalna), pravni akti lokalne samouprave i projektni
zadatak.
Cilj donošenja Plana gospodarenja otpadom je dodatno unaprjeđenje sustava
gospodarenja otpadom na cjelokupnom području u skladu s relevantnim zakonskim i
podzakonskim odredbama, s općim ciljevima u gospodarenju otpadom, i to dodatnog
smanjenja ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada, povećanje količine odvajanja i
odvojenog prikupljanja selektivnog otpada i bio otpada iz komunalnog otpada, odnosno
smanjenje količine otpada za konačno odlaganje uz poseban naglasak na edukaciju
stanovništva i unaprjeđenje nadzora nad sustavom gospodarenja otpadom.
IV.
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš Plana gospodarenja otpadom, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša
(„Narodne novine“, br. 80/13, 153/13. i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17) i odredbama posebnih
propisa iz područja iz kojeg se Plan donosi i to redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u
Prilogu I. ove Odluke.
V.
U okviru postupka ocjene dostavit će se zahtjev Ministarstvu zaštite okoliša i
energetike, Upravi za zaštitu prirode, radi provođenja postupka prethodne ocjene
prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode („Narodne
novine“, br. 80/13).
VI.
Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene Plana gospodarenja otpadom
dostavit će Upravni odjel nadležnim tijelima i osobama iz Priloga II. ove Odluke, u roku od
osam dana od dana donošenja ove Odluke.
Tijela i osobe iz prethodnog stavka ovog članka dužne su u roku od 30 dana od
primitka zahtjeva izdati mišljenje o potrebi strateške procjene na temelju kriterija za
utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Plana gospodarenja otpadom iz Priloga II. Uredbe o
strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17)
te ga dostaviti Upravnom odjelu.
Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene Upravni odjel
dužan je o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za prostorno
uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko – podravske županije.
VII.
Općina Nova Bukovica informirat će javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti
okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13. i 78/15) i odredbama Uredbe o informiranju i
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine
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RH, broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima
zaštite okoliša.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internetskoj stranici
Općine Nova Bukovica: www.novabukovica.hr .
KLASA: 351-02/18-01/02
URBROJ: 2189/09-02-18-7
Nova Bukovica, 16. veljače 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

PRILOG I.
Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Bukovica za razdoblje 2018.-2023.
godine.
1. Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica, kao nadležno tijelo, započet će
postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja
otpadom u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke.
2. Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica pribavit će mišljenja tijela i osoba
određenih posebnim propisima (navedeni u Prilogu II. ove Odluke) te će istima uz
zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene dostaviti: nacrt Odluke o
pristupanju izrade Plana gospodarenja otpadom i ovu Odluku, a radi uvida u ciljeve i
razloge donošenja Plana gospodarenja otpadom i uvida u programska polazišta iste.
3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja, tijela i/ili osobe daju
mišljenje u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva za dostavu mišljenja.
4. Prije donošenja Odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, Upravni odjel
dužan je o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za
prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko –
podravske županije
5. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Plan gospodarenja otpadom može imati značajan
utjecaj na okoliš, načelnik Općine Nova Bukovica donosi Odluku o obvezi provedbe
strateške procjene koja sadrži osobiti razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške
procjene.
6. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Plan gospodarenja otpadom nema značajan utjecaj
na okoliš, načelnik Općine Nova Bukovica donosi Odluku o tome da nije potrebno
provesti stratešku procjenu. Odluka mora sadržavati osnovne podatke o planu i
obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku
procjenu.
7. O odlukama iz točke 5. i 6.informirat će se javnost sukladno Zakonu o okolišu i
Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima
zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08)
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PRILOG II.
Popis tijela koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Bukovica za
razdoblje 2018.-2023. godine.
1) HRVATSKE VODE Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Splavarska
2a, 31000 Osijek,
2) HRVATSKE ŠUME d.o.o, UPŠ NAŠICE, J.J. Strossmayera 1, 31500 Našice,
3) HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta,
Sektor za razvoj i strateško planiranje, Vončinina 3, Zagreb,
4) ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE,
Matije Gupca 53, 33000 Virovitica,
5) ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE
ŽUPANIJE, Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica,
6) VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000
Virovitica,
7) MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Radnička cesta 80,
10000 Zagreb
8) GRAD SLATINA, Trg svetog Josipa 10, 33520 Slatina,
9) OPĆINA ČAĐAVICA, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica,
10) OPĆINA CRNAC, Zrinska 2, 33507 Crnac,
11) OPĆINA MIKLEUŠ, Nikole Šubića Zrinskog 93, 33517 Mikleuš
12) OPĆINA ČAČINCI, Franje Kuharića 2, 33514 Čačinci
73.
Temeljem članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica br. 1/13, 2/13, 1/15, 1/18 i 2/18), a vezano uz Poziv Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova EU za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. Godini, prema
Programu održivog razvoja lokalne zajednice, Načelnik Općine Nova Bukovica donosi,
ODLUKU
o podnošenju Zahtjeva za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje
pješačke staze u Zagrebačkoj ulici u naselju Nova Bukovica i
sanacije mjesnog doma u naselju Bukovački Antunovac
I.
Temeljem objavljenog Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018.
godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, koji je objavilo Ministarstvo
regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Općinski načelnik donosi Odluku za
podnošenje Zahtjeva za iskaz interesa za sufinanciranje:
- izgradnje pješačke staze u Zagrebačkoj ulici u naselju Nova Bukovica
- sanacije mjesnog doma u naselju Bukovački Antunovac
II.
Planirana vrijednost radova, prema izvedbenim troškovnicima iznosi.
- izgradnje pješačke staze u Zagrebačkoj ulici …………… 662.568,00 kn bez PDV-a
- sanacije mjesnog doma u naselju Bukovački Antunovac.. 470.914,20 kn bez PDV-a
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III.
Ova Odluka biti će objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-08/18-01/02
URBROJ:2189/09-02-18-1
Nova Bukovica, 23. veljače 2018. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.
74.
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,
19/13, 137/15 i 123/17), članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine
Nova Bukovica broj 1/13, 2/13, 1/15 i 1/18), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o uključivanju u humanitarnu akciju
Članak 1.
Odobravaju se financijska sredstva u iznosu 10.000,00 kuna kao humanitarnu pomoć
za Antonia Vargu iz Nove Bukovice.
Članak 2.
Odobrena sredstva isplatiti će se iz Proračuna Općine Nova Bukovica za troškove
liječenja dječaka Antonia Varga koji boluje od cerebralne paralize.
Sredstva su odobrena na osnovu zaprimljenog zahtjeva Osnovne škole Vladimir Nazor
Nova Bukovica i biti će uplaćena na žiro račun br. HR7624020063103370003 u Erste banci
(Antonio Varga).
Članak 3.
Ova Odluka biti će objavljena u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-03/18-01/05
URBROJ:2189/09-02-18-2
Nova Bukovica, 27. ožujak 2018.

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

75.
Sukladno članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN RH broj 120/16), članka
5. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica (Sl.gl.
Općine Nova Bukovica br. 1/17) i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Sl. glasnik
Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13, 1/15 i 1/18), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
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ODLUKU
o povjeravanju izvođenja radova na sanaciji sale za sastanke
u mjesnom domu u Donjoj Bukovici
Članak 1.
Donosi se Odluka o povjeravanju izvođenja radova na sanaciji sale za sastanke
mjesnog doma u Donjoj Bukovici, Građevinskom obrtu „BILIĆ“ Slatina, Kreminac 61.
Prihvaćena cijena izvođenja građevinskih radova na sanaciji sale za sastanke, iznosi
39.930,00 kuna bez PDV-a.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je ponuda Građevinskog obrta „BILIĆ“, Slatina, Kreminac
61, broj ŽR-40/18 od 03. travnja 2018. godine.
Članak 3.
Predmetni radovi su planirani u okviru jednostavne nabave, procijenjene vrijednosti od
20.000,00 kn a manje od 40.000,00 kn bez PDV-a, sukladno članku 5. Pravilnika o
provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica (Sl.glasnik br. 1/17)
Članak 4.
Obrazloženje
Proveden je postupak prikupljanja ponuda usmenim kontaktima sa potencijalnim
izvođačima radova za izvođenje radova na sanaciji sale za sastanke u mjesnom domu u
Donjoj Bukovici.
Ponudu–troškovnik je dostavio samo jedan ponuditelj:
- Građevinskom obrtu „BILIĆ“ Slatina, Kreminac 61, …………39.930,00 bez PDV-a
Prispjela ponuda je pravovaljana i udovoljava uvjetima natječaja.
Sukladno članku 5. Stavku 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi u Općini Nova
Bukovica, za odabir ponude dovoljna je jedna pristigla ponuda koja udovoljava uvjetima
natječaja. Ponuditelj je ponudio cijenu za izvođenje građevinskih radova, nižu od visine
planiranog troškovnika (39.952,50 kuna bez PDV-a).
Sukladno utvrđenom, Stručno povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne
nabave je predložilo Općinskom načelniku da izvođenje predmetnih radova na sanaciji sale za
sastanke u mjesnom domu u Donjoj Bukovici, povjeri Građevinskom obrtu „BILIĆ“ Slatina,
Kreminac 61.
Uvažavajući zaključak Stručnog povjerenstva, Općinski načelnik donosi Odluku o
odabiru, sukladno članku 1. Ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u «Službenom
glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 361-02/18-01/05
URBROJ:2189/09-02-18-5
Nova Bukovica, 04. travnja 2018.

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.
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76.
Sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14), članku 20. i 21., Pravilnika o
sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Nova Bukovica (Službeni
glasnik Općine Nova Bukovica broj 8/17) a vezano uz raspisan Natječaj za prikupljanje
prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na područja Općine Nova
Bukovica, Općinski načelnik donosi,
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka u ostvarenju
potpora udruga na području Općine Nova Bukovica
Članak 1.
Vezano uz provedeni Natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga
građana koje djeluju na područja Općine Nova Bukovica, objavljen 05. ožujka 2018. godine,
Općinski načelnik imenuje Povjerenstvo za provođenje postupka u ostvarenja potpora udruga
na području Općine Nova Bukovica u slijedećem sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.

Dalibor Puš, predsjednik
Zvonko Kovač, član
Jadranka Juršik, član
Mario Ćosić, član
Blaženka Blažević, član

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 007-02/17-01/05
URBROJ: 2189/09-02-18-12
Nova Bukovica, 04. travnja 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Bračun prof. v.r.

77.
Sukladno članku 56. i 57. Zakona o gradnji (NN 153/13) i članka 40. Statuta Općine
Nova Bukovica (Službeni glasnik» Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13, 1/15, 1/18 i 2/18),
Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o imenovanju nadzornog inženjera kod izvođenja građevinskih radova na
sanaciji sale za sastanke u mjesnom domu u Donjoj Bukovici
Članak 1.
Sukladno članku 56. i 57. Zakona o gradnji (NN 153/13) donosi se Odluka o
imenovanju Željka Šaponje dipl. ing.građ. iz Slatine, Matije Gupca 159, za nadzornog
inženjera kod izvođenja radova na sanaciji sale za sastanke u mjesnom domu u Donjoj
Bukovici.
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Članak 2.
Za izvršenje usluge iz točke 1. Ove Odluke utvrđena je cijena od 900,00 kuna bez
PDV-a.
Sastavni dio ove Odluke je Ponuda Ureda ovlaštenog inženjera građenja Šaponja
Željka, broj 25/18-P od 06.04.2018. godine.
Sredstva će se osigurati u Proračunu Općine Nova Bukovica.
Članak 3.
Sukladno članku 4. Pravilnika provođenju postupka jednostavne nabave u Općini
Nova Bukovica (Sl. glasnik Općine Nova Bukovica br. 1/17), nabava roba, usluga i radova
čija je procijenjena vrijednost manja od 20.000,00 kuna, provodi se izdavanjem narudžbenice
jednom gospodarskom subjektu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u «Službenom
glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 361-02/18-01/05
URBROJ:2189/09-02-18-7
Nova Bukovica, 09. travnja 2018.

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

78.
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,
19/13, 137/15 i 123/17), članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine
Nova Bukovica broj 1/13, 2/13, 1/15, 1/18 i 2/18), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o odobrenju sredstava
Članak 1.
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Nova Bukovica Brezik odobravaju se sredstva za
pokrivanje troškova nabave guma za vatrogasni automobil Lada Niva u iznosu 2.088,00 kuna.
Članak 2.
Odobrena sredstva isplatiti će se iz Proračuna Općine Nova Bukovica za trošak
kupovine novih guma na vozilu.
Sredstva su odobrena na osnovu zaprimljenog zahtjeva Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Nova Bukovica Brezik.
Članak 3.
Ova Odluka biti će objavljena u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-03/18-01/06
URBROJ:2189/09-02-18-2
Nova Bukovica, 10. travnja 2018.

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.
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79.
Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni
glasnik“ Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13, 1/15, 1/18 i 2/18) i Plana prijma u službu u
Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica za 2018. godinu, Načelnik Općine Nova
Bukovica, donosi
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za
imovinske i pravne poslove na neodređeno vrijeme
Članak 1.
Sukladno Planu prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica za
2018. godinu, donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za popunjavanje jednog radno
mjesta na neodređeno vrijeme za višeg stručnog suradnika za imovinske i pravne poslove.
Članak 2.
Predmetno radno mjesto utvrđeno je prema Dopuni Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova
Bukovica broj 4/14).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit ce objavljena u „Službenom
glasniku“ Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:112-02/18-01/01
URBROJ:2189/09-02-18-1
Nova Bukovica, 11. travnja 2018.

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

80.
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, 123/17) i
članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova bukovica broj
1/13, 2/13, 1/15, 1/18 i 2/18), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o doniranju sredstava udruzi „Glasnici istine“ VPŽ-a
Članak 1.
Donosi se Odluka o doniranju 1.800,00 kuna udruzi „Glasnici istine“ Virovitičkopodravske županije.
Temeljem zamolbe Udruge od 15.05.2018. godine sredstva su zatražena za
obilježavanja 25 godina aktivnog učestvovanja u organiziranim trčanjima (maratonima)
njihovog člana i našeg mještanina gospodina Zlatka Milošević.
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Članak 2.
Ova Odluka će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 402-03/18-01/16
URBROJ: 2189/09-02-18-2
Nova Bukovica, 15. svibnja 2018.
NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.
81.
Na temelju članka 12. i 13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10),
sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2018. godini (Narodne novine broj 28/18) i članka 40. Statuta Općine
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, br. 1/13, 2/13, 1/15, 1/18 i 2/18)
Načelnik Općine Nova Bukovica donosi

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE
PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD
POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2018. GODINI
NA PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA
I
U cilju izvršenja Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini (Narodne novine broj 28/18) na području
Općine Nova Bukovica potrebno je poduzeti slijedeće mjere i aktivnosti:
1. Izvršiti ažuriranje svih podataka i odrednica u donesenom Planu zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija na području Općine Nova Bukovica.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Općinski načelnik
ROK: 30. travnja 2018.
2. Stožer zaštite i spašavanja općine Nova Bukovica dužan je organizirati sjednice tematski
vezano uz pripremu ljetne protupožarne sezone u 2018. godini. U tu svrhu na sjednicama
Stožera potrebno je:
a) usvojiti Plan rada Stožera zaštite i spašavanja za ovogodišnju požarnu sezonu,
b) usvojiti Plan operativne provedbe Programa aktivnosti za općinu Nova Bukovica u
2017.g.,
c) usvojiti Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na tom području,
d) usvojiti Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom
ovogodišnje požarne sezone.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Općinski načelnik, Stožer zaštite i spašavanja
ROK: 30. travnja 2018.
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3.
Donijeti, odnosno ažurirati postojeći Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i
površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara te propisati mjere zabrane
nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na tim prostorima ili građevinama za
razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Općinski Načelnik
ROK: 30. travnja 2018.
4. Prije početka i u toku trajanja žetvenih aktivnosti, ustrojiti motrilačko-dojavne službe i
ophodnje, vatrogasna dežurstva u Općini, sušarama i skladištima, silosima, na žitnim tablama,
te šumskim predjelima koji graniče sa žitnim poljima, sa odgovarajućom opremom i
sredstvima za početno gašenje požara.
Naprijed navedeno izvršiti u cilju pravodobnog otkrivanja eventualnog nastanka požara na
žitnom poljima, sušarama, skladištima, silosima te šumskim i drugim površinama radi
pravovremene dojave nadležnim vatrogasnim institucijama.
IZVRŠITELJ ZADATAKA: Tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva u suradnji s DVDom
Nova Bukovica Brezik.
ROK: 30. travnja 2018.
5.
Izraditi Plan ustroja i načina korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualne
potrebe žurne izrade prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja
šumskih i drugih požara na otvorenim prostorima, te osiguranje ljudskih potencijala za takove
potrebe.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Stožer zaštite i spašavanja u suradnji s DVD-om Nova Bukovica
Brezik te pravnim osobama koje posjeduju tešku građevinsku mehanizaciju.
ROK: 30 . travnja 2018.
6.
Sustavno pratiti stanje odlagališta komunalnog otpada, te poduzimati odgovarajuće
mjere na prevenciji sprječavanja nekontroliranog paljenja otpada na deponiji, ustrojiti stalna
ili povremena dežurstva, odnosno obilaske deponije, a u cilju pravovremenog postupanja i
sprječavanja nastanka ili širenja požara.
IZVRŠITELJ ZADATKA: Slatina kom d.o.o. Slatina u suradnji s DVD-om Nova Bukovica
Brezik i Jedinstvenim upravnim odjelom općine Nova Bukovica.
ROK: Kontinuirano, a naročito u vrijeme povećane opasnosti od nastanka i širenja požara.
7. Izvršiti pregled deponije za odlaganje komunalnog otpada, te poduzeti odgovarajuće mjere
na prevenciji sprječavanja nekontroliranog paljenja otpada na deponiji, ustrojiti stalna ili
povremena dežurstva, odnosno obilaske deponije, a u cilju pravovremenog postupanja i
sprječavanja nastanka ili širenja požara.
IZVRŠITELJ ZADATAKA: Komunalni radnik i Jedinstveni upravni odjel u suradnji s
Slatina kom d.o.o. Slatina
ROK: 30. travnja 2018.
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II
Zadužuju se tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva da u skladu ovoga Plana,
izrade svoje Operativne planove aktivnosti mjera protupožarne zaštite u ljetnom razdoblju, te
navedene operativne planove s kartama prilaznih putova do objekata i površina kojima prijeti
protupožarna opasnost, dostave u što kraćem roku DVD-e Nova Bukovica Brezik. Tvrtke iz
područja poljoprivrede dužne su posebno voditi računa o tehničkoj ispravnosti kombajna, i
drugih vozila koja sudjeluju u žetvenim aktivnostima, te ih opremiti propisanim vatrogasnim
aparatima za početno gašenje požara.
III
Zadužuje se DVD-e Nova Bukovica Brezik da se u okvirima svoje nadležnosti i
utvrđenih zadataka iz ovog Plana maksimalno angažira putem ljudstva i opreme u adekvatnoj
realizaciji navedenih zadataka.
U tom pravcu DVD-e Nova Bukovica Brezik vršit će koordinaciju pojedinih aktivnosti
iz ovog Plana između pojedinih subjekata i pravovremeno izvješćivati načelnika kao i
nadležna tijela Državne uprave o eventualnim poteškoćama u provođenju Plana, kao i
predlagati i druge mjere i postupke u pravcu njegove provedbe.
DVD-e Nova Bukovica Brezik dužna je odmah izvršiti sve pripreme u svezi s
izvršenjem zadataka iz ovog Plana, a posebno u okvirima svojih materijalnih i drugih
mogućnosti za osposobljavanje vatrogasne opreme. Za provedbu navedenoga, dužna je
zapisnički utvrditi sva eventualna oštećenja i kvarove na raspoloživoj opremi, poduzeti mjere
za uklanjanje istih, te o istome izvijestiti načelnika.
Zadužuje se DVD-e Nova Bukovica Brezik da u okvirima svojih zakonskih
nadležnosti osigura punu pripravnost tehničkih i ljudskih potencijala u okvirima svojih
mogućnosti za adekvatno djelovanje po ovome Planu, posebno u razdoblju ljetnog perioda u
kojem postoji posebna opasnost od nastanka i širenja požara, te u skladu s ovim Planom i
operativnim planovima koje dostave tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva, izradi svoj
Operativni Plan preventivne i operativne protupožarne zaštite za razdoblje u kojem je
povećana opasnost nastanka požara.
IV
Zadužuju se Vijeća mjesnih odbora na području općine Nova Bukovica da aktivno
surađuju s DVD-e Nova Bukovica Brezik u izvršavanju zadataka po svom Planu, a posebno
po pitanju osiguravanja potrebnih dežurstava i organiziranja motriteljsko – dojavnih službi.
V
Sve aktivnosti navedene u ovom Planu nositelji zadataka potrebno je da provode uz
međusobnu suradnju i koordinaciju sa Zapovjedništvom zaštite i spašavanja, DVD-e Nova
Bukovica Brezik, Općinskim načelnikom i Jedinstvenim upravnim odjelom, te da u slučaju
hitnih potreba za postupanjem nazovu broj Županijskog centra 112.
VI
Kontakt osoba za koordinaciju aktivnosti iz ovoga Plana je zapovjednik DVD-e Nova
Bukovica Brezik
VII
Ovaj Plan će se objavit će se u “Službenom glasniku“ Općine Nova Bukovica.
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 214-02/18-01/02
URBROJ: 2189/09-02-18-1
Nova Bukovica, 16. travnja 2018.

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

82.
Sukladno Uredbi 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti
pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka,
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 , 1/15, 1/18 ), Općinski načelnik, donosi
ODLUKU
o financiranju projekta implementacije zaštite osobnih podataka, sukladno
zahtjevima GDPR
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 projekta zaštite osobnih podataka, sukladno zahtjevima
GDPR.
Članak 2.
Implementaciju programa zaštite osobnih podataka sukladno zahtjevima GDPR,
povjeriti će se tvrtci MOBES KVALITETA j.d.o.o. iz Iloka, Jozefa Malijaka 28.
Visina predmetne usluge implementacije projekta zaštite osobnih podataka iznosi
7.000,00 kuna bez PDV-a.
Ponuda tvrtke MOBES j.d.o.o. broj BH-1804-2018-00, od 18.04.2018., je sastavni dio
ove Odluke.
Članak 3.
Obrazloženje
Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA ili
skraćeno GDPR, što se prevodi kao Opća uredba o zaštiti osobnih podataka, donijeta je
Odluka o financiranju projekta implementacije zaštite osobnih podataka.
Uredbom je regulirana zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o
slobodnom kretanju takvih podataka, čime se štite temeljna prava slobode pojedinaca.
Navedena Uredba stupa na svoju punu primjenu 25.05.2018. godine.
Projekt implementacije zaštite podataka, voditeljima obrade je sredstvo za provedbu
zakonskih obveza propisanih nadležnim zakonom i propisima.
U opseg projekta ulazi izrada potrebne dokumentacije sukladno Uredbi koja
objedinjuje:
- Analizu stanja zaštite podataka
- Izradu svih potrebnih dokumenata sukladno Uredbi
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Softverski sustav zaštite osobnih podataka –alat za provedbu zaštite podataka –
objedinjuje svu potrebnu dokumentaciju koja je potrebna na jednom mjestu voditelju
obrade i službeniku za zaštitu podataka u transparentnoj provedbi zaštite podataka
Sukladno navedenom 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: 008-02/18-01/01
URBROJ:2189/09-02-18-2
Nova Bukovica, 18. travnja 2018.

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

83.
Sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17), članku 21. i 22. Pravilnika o
sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Nova Bukovica (Službeni
glasnik Općine Nova Bukovica broj 8/17) a vezano uz raspisan Natječaj za prikupljanje
prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na područja Općine Nova
Bukovica, Općinski načelnik donosi,
ODLUKU
o odobrenju potpora udrugama građana koje djeluju na
Području Općine Nova Bukovica
Članak 1.
Temeljem provedenog Natječaja za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora
udruga građana koje djeluju na područja Općine Nova Bukovica, objavljenog 05. ožujka
2018. godine i prihvaćenog zaključka Povjerenstva za provođenje postupka u ostvarenja
potpora udruga na području Općine Nova Bukovica, Općinski načelnik donosi Odluku o
visini odobrenih potpora udrugama građana sa sjedištem na području Općine Nova Bukovica
kako slijedi:
1. Udruge u području sporta
- NK „Zrinski“ Nova Bukovica ,Trg dr. Franje Tuđmana 1
Nova Bukovica …………………………………………………… 100.000,00 kn
- NK „Mladost“ Miljevci Ivice Cicvarića 1a, Miljevci ………………… 75.000,00 kn
- MNK „Apokalipsa“ Nova Bukovica,
Trg dr. Franje Tuđmana 2 Nova Bukovica ……… ………………….. 15.000,00 kn
2. Udruge iz područja kulture i ostalih područja djelovanja civilnog društva
- MATICA SLOVAČKA, Kralja Tomislava 18, Miljevci…………….... 25.000,00 kn
- KUD „LIPA“ Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica … …..……. 25.000,00 kn
- KLUB HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP-a,
5.000,00 kn
Trg dr.Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica…………………………….
- LOVAČKA UDRUGA „JELEN“,
Vukovarska 84, Nova Bukovica ………………………………………
5.000,00 kn
- UDRUGA PČELARA LIPA SLATINA,
Nova Bukovica, Zagrebačka 62
………………………………….
4.000,00 kn
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6.000,00 kn

Članak 2.
Dodijeljena sredstva iz članka 1. Ove Odluke iznose 260.000,00 kuna i osigurana su u
Proračunu Općine Nova Bukovica za 2018. godinu.
Članak 3.
Sukladno članku 24. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na
području Općine Nova Bukovica, Općinski Načelnik će sa Udrugama građana potpisati
Ugovore o financiranju predloženih planova ili programa uključuje i dinamiku isplata
potpora.
Članak 4.
Obrazloženje
Općinskim proračunom za 2018. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 260.000,00
kuna za sufinanciranje rada udruga civilnog društva koje djeluju na području Općine Nova
Bukovica (190.000,00 kuna za programe javnih potreba u sportu i 70.000,00 kuna za potrebe
javnih potreba u kulturi). Sukladno Pravilniku o sufinanciranju udruga građana, Općinski
načelnik je 05. ožujka 2018. godine objavio Natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje
potpora udruga građana koje djeluju na područja Općine Nova Bukovica.
Po isteku roka za podnošenje prijava na Natječaj, Povjerenstvo za provođenje
postupka u ostvarenju potpora udruga, pristupilo je postupku ocjene zahtjeva i ispunjavanja
propisanih uvjeta natječaja a sukladno Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju
na području općine Nova Bukovica.
Povjerenstvo je zaprimilo 9 prijava Udruga registriranih na području Općine Nova
Bukovica:
Udruge iz područja sporta
- MNK „Apokalipsa“ Nova Bukovica Trg dr. Franje Tuđmana 2
- NK „Mladost“ Miljevci Ivice Cicvarića1a, Miljevci
- NK „Zrinski“ Nova Bukovica , dr. Franje Tuđmana 1
Udruge iz područja kulture i ostalih područja djelovanja civilnog društva
- MATICA SLOVAČKA, Kralja Tomislava 18, Miljevci
- KLUB HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP-a,Trg dr. F. Tuđmana 1,
Nova Bukovica
- UDRUGA ŽENA „BUKOVICA U SRCU“, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova
Bukovica
- LOVAČKA UDRUGA „JELEN“, Vukovarska 84, Nova Bukovica
- KUD „LIPA“ Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica
- UDRUGA PČELARA LIPA SLATINA, Nova Bukovica, Zagrebačka 62
Svih devet zamolbi (sa priloženom natječajnom dokumentacijom), upućenih od strane
udruga registriranih sa sjedištem na području Općine Nova Bukovica, zadovoljavaju uvjete
natječaja i upućene su na daljnje analiziranje i vrednovanje.
Sukladno članku 23. Pravilnika pristupilo se je ocjeni i bodovanju zahtjeva. Nakon
konačnih analiza, vrednovanja zahtjeva, visine zatraženih potpora, Povjerenstvo je izradilo
pregledne tabele koje sadrže i predložene vrijednosti potpora koje su upućene Općinskom
načelniku na usvajanje.
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UDRUGE IZ SPORTA
Tabela: Pregled bodovnih vrijednosti, zatraženih iznosa i odobrenih potpora za 2018.

UDRUGA

1
1

2
NK „ZRINSKI“
NOVA BUKOVICA

Broj Vrijed
ostvar boda
enih
bodov
a
3
4
353

Ponderirani
iznos
potpore
kunama

Odobrena
potpora za
2017.

Tražena
potpora

5 (3x4)

6

7

266,86

94.201,00

120.000,00

100.000,00

266,86

69.113,00

100.000,00

75.000,00

266,86

26.686,00

19.000,00

15.000,00

190.000,00

239.000,00

190.000,00

2

3

NK„MLADOST“
MILJEVCI
MNK
„APOKALIPSA“
NOVA BUKOVICA

259
100

712

UKUPNO

Raspololoživa sredstva iznose 190.000,00 kuna
Vrijednost boda=iznos raspol. sredstava/ukupan broj bodova
Vrijednost boda= 190.000,00 kuna/712=266,86
Vrijednost boda = 266,86 kuna
UDRUGE IZ PODRUČJA KULTURE I OSTALIH DJELATNOSTI
Tabela: Pregled bodovnih vrijednosti, zatraženih iznosa i odobrenih potpora za 2018.

UDRUGA

1
1

2
MATICA
SLOVAČKA

Broj Vrijedn
ostvar ost
enih boda
bodov
a
3
4

Ponderiran Tražena
Odobrena
iznos
potpora u potpora
potpore u kn
kunama
5 (3x4)

6

7
25.000,00

113

217,40

24.566,00

45.000,00
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KUD
„LIPA“
NOVA
BUKOVICA

3
KLUB
HRVATSKIH
BRANITELJA
LIJEČENIH
OD
PTSP
4

5

LU JELEN
BUKOVICA
UDRUGA
PČELARA
SLATINA
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63

217,40

13.696,00

50.000,00

25.000,00

38

217,40

8.261,00

15.600,00

5.000,00

33

217,40
7.174,00

15.000,00

5.000,00

11.739,00

10.000,00

4.564,00

8.000,00

N.

4.000,00
64

217,40

6
UDRUGA ŽENA
BUKOVICA U
SRCU
UKUPNO

21

322

6.000,00

217,40

-

70.000,00

143.600,00 70.000,00

Raspoloživa sredstva iznose 70.000,00 kuna
Vrijednost boda=iznos raspol. sredstava/ukupan broj bodova
Vrijednost boda= 70.000,00 kuna/322=217,40
Vrijednost boda = 217,40 kuna
Slijedom navedenog, riješeno je kao u izreci ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 007-02/17-01/05
URBROJ: 2189/09-02-18-15
Nova Bukovica, 20. travnja 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

84.
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,
19/13, 137/15 i 123/17), članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine
Nova Bukovica broj 1/13, 2/13 i 1/15), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
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ODLUKU
o odobrenju sredstava Osnovnoj školi „Vladimira Nazora“ Nova Bukovica
I.
Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Nova Bukovica odobravaju se sredstva iz
Općinskog proračuna u iznosu od 2.000,00 kuna.
II.
Obrazloženje
Sredstva su odobrena na osnovu zaprimljenog zahtjeva Osnovne škole „Vladimir
Nazor“ Nova Bukovica, od 17. travnja 2018. godine za dodjelu financijskih sredstava za
obilježavanje značajnih obljetnica.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-03/18-01/08
URBROJ:2189/09-02-18-2
Nova Bukovica, 20. travanj 2018.

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

85.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/
17), članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj
1 broj 1/13, 2/13, 1/15, 1/18 i 2/18), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
O D L U K U
o donaciji sredstva KUD-u „LIPA“ iz Nove Bukovice
I
Kulturno umjetničkom društvu „LIPA“ iz Nove Bukovice odobravaju se sredstva u
iznosu od 2.000,00 kuna.
II
Sredstva su odobrena na osnovu zaprimljenog zahtjeva predsjednika udruge od 24.
travnja 2018. godine za pokriće troškova organizacije Vincekova 20. siječnja 2018. godine.
III
Odluka će se objaviti u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
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URBROJ:2189/09-02-18-2
Nova Bukovica, 25. travnja 2018.
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NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

86.
Temeljem čl. 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (dalje u tekstu:
Uredba), načelnik Općine Nova Bukovica donosi sljedeću
ODLUKU
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA
I.
Jadranka Juršik, Viši referent za financije i računovodstvo u Općini Nova Bukovica,
imenuje se službenikom za zaštitu podataka.
II.
Službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:
(a) informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji
obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Uredbe te drugim odredbama Unije ili države
članice o zaštiti podataka;
(b) praćenje poštovanja Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti
podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih
podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje
osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
(c) pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i
praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe;
(d) suradnja s nadzornim tijelom;
(e) djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što
uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe, te savjetovanje, prema potrebi,
o svim drugim pitanjima.
Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku
povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.
III.
Službenik za zaštitu podataka obvezan je tajnošću ili povjerljivošću u vezi s
obavljanjem svojih zadaća, u skladu s pravom Unije ili pravom države članice.
IV.
Službenik za zaštitu podataka može ispunjavati i druge zadaće i dužnosti. Voditelj
obrade osigurava da takve zadaće i dužnosti ne dovedu do sukoba interesa.
V.
Službenik za zaštitu podataka izravno odgovara najvišoj rukovodećoj razini voditelja
obrade ili izvršitelja obrade.
VI.
Voditelj obrade objavljuje kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka i priopćuje
ih nadzornom tijelu. Službeni kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka u Općini Nova
Bukovica:
Voditelj obrade
Općina Nova Bukovica
Adresa (ulica i broj)
Trg dr. Franje Tuđmana 1
Poštanski broj
33518
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Sjedište
Broj telefona
Broj faksa
Službenik za zaštitu podataka
Ime i prezime
Broj telefona
Broj faksa
E-mail
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Nova Bukovica
033 564 304
033 564 305
Jadranka Juršik
033 401 208
033 564 305
nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr

VII.
Ispitanici mogu kontaktirati službenika za zaštitu podataka u pogledu svih pitanja
povezanih s obradom svojih osobnih podataka i ostvarivanja svojih prava iz Uredbe.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Nova Bukovica, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Nova Bukovica i bit će
dostupna javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne
novine«, broj 25/13, 85/15) i u skladu sa čl. 37. st. 7. Uredbe.
KLASA: 008-02/18-01/01
URBROJ:2189/09-02-18-4
Nova Bukovica, 03.05.2018.

Načelnik Općine Nova Bukovica
Tomislav Bračun, prof. v.r.

87.
Sukladno članku 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN RH broj 120/16), članku
4. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica (Sl. glasnik
Općine Nova Bukovica br. 1/17) i članku 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Sl. glasnik
Općine Nova Bukovica br. 1/13, 2/13, 1/15 i 1/18), Općinski načelnik, donosi
ODLUKU
o izradi projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za
dogradnju društvenog doma u naselju Miljevci
Članak 1.
Donosi se Odluka o izdvajanju sredstava za izradu projektne dokumentacije za
ishođenje građevinske dozvole za dogradnju društvenog doma (kuhinja) u Miljevcima.
Poslove izrade projektne dokumentacije, Općinski načelnik povjerava Uredu
ovlaštenog inženjera građevinarstva Šaponja Željku, iz Slatine, Matije Gupca 159.
Članak 2.
Vrijednost prihvaćene ponude je 12.448,00 kuna bez PDV-a a izrađena je prema
slijedećim stavkama:
- Idejno rješenje za ishođenje posebnih uvjeta ….................... 1.873,20 kn
- Glavni projekt
- arhitektonski projekt ……………………………………. 4.370,80 kn
-građevinski projekt (statika i fizika zgrade(……………… 2.497,60 kn
-elektronički projekt……………………………………….. 1.561,00 kn
-strojarski projekt …………………………………………. 2.185,40 kn
UKUPNO
12.488,00 kn
PDV 25%
3.122,00 kn
SVEUKUPNO
15.610,00 kn
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Sastavni dio ove Odluke je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera Šaponja Željka iz
Slatine, Matije Gupca 159, broj 42/18, od 03. svibnja 2018. godine.
Članak 3.
Sukladno članku 4. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave,
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 građevinske-obrtničke radove osigurava Proračun
Općine Nova Bukovica za 2018. godinu.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u «Službenom
glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 361-02/18-01/06
URBROJ:2189/09-02-18-2
Nova Bukovica, 03. svibnja 2018.

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

88.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/
17), 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 Renzzo d.o.o.
I
Načelnik Općine donosi Odluku o uključivanju u projekt udruge „NINA“ i tvrtke
Renzzo d.o.o. u iznosu od 1.065,00 kuna (s PDV-om).
II
Sredstva se izdvajaju za kupnju 8 kišobrana sa logom Općine Nova Bukovica.
III
Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-03/18-01/10
URBROJ:2189/09-02-18-2
Nova Bukovica, 11. svibanj 2018.

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.
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89.
Sukladno članku 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN RH broj 120/16), članku 4.
Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica (Sl. glasnik
Općine Nova Bukovica br. 1/17) i članku 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Sl. glasnik
Općine Nova Bukovica br. 1/13, 2/13, 1/15 i 18/1), Općinski načelnik, donosi
ODLUKU
o izradi geodetskog projekta u sklopu izrade glavnog projekta dogradnje
društvenog doma u Miljevcima
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi geodetskog projekta u sklopu izrade glavnog projekta
dogradnje društvenog doma u naselju.
Poslove izrade geodetskog projekt iz prethodnog stavka, Općinski načelnik povjerava
mjeriteljskoj tvrtci GEO ing d.o.o. za geodetske usluge i inženjering iz Osijeka,
Gornjodravska obala 13.
Članak 2.
Vrijednost prihvaćene ponude je 7.500,00 kuna bez PDV-a. Sukladno članku 90. st.1.
Zakona o PDV-u tvrtka je oslobođenja plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Sastavni dio ove Odluke je ponuda tvrtke GEO ing d.o.o. za geodetske usluge i
inženjering iz Osijeka, Gornjodravska obala, broj 08/2018, od 11.05.2018.
Članak 3.
Sukladno članku 4. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave,
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
za 2018. godinu.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u «Službenom
glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 361-02/18-01/03
URBROJ:2189/09-02-18-5
Nova Bukovica, 15. 05. 2018.

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

90.
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/1 i 4/18) pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu
višeg stručnog suradnika za imovinske i pravne poslove
na neodređeno vrijeme
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Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto
višeg stručnog suradnika za imovinske i pravne poslove na neodređeno vrijeme, u sljedećem
sastavu:
1. Tomislav Dereš – predsjednik povjerenstva
2. Tomislav Bračun - član
3. Jadranka Juršik - član
Članak 2.
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu obavlja poslove propisane u
člancima 20.-23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit ce objavljena u „Službenom
glasniku“ Općine Nova Bukovica.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:112-02/18-01/01
URBROJ:2189/09-04-18-2
Nova Bukovica, 11. travnja 2018.
PROČELNIK
Blaženka Blažević, v.r.

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

