Službeni glasnik
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE NOVA BUKOVICA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GODINA: XXV

NOVA BUKOVICA,_

25. rujna 2018.

BROJ: 7

S A D R Ž A J
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
139. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine
Nova Bukovica……………………………………………………………………… 233
140. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u Općini Nova Bukovica,
unutar tipa operacije 3.1.1. „ Poboljšanje društvene infrastrukture i proširenje
lokalnih temeljnih usluga“, sukladan to 7.4.1. iz programa ruralnog razvoja
RH 2014.-2020. …………………………………………………………………..… 235
141. Zaključak o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja dužnosti
zamjenika vijećnika……………..………………………………………………….. 236
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
142. Odluka o sufinanciranju troškova stanovanja učenika srednjih škola
za školsku 2018./2019. godinu ………………………………………………………237
143. Odluka o odobrenju sredstava moto klubu SPEED Slatina ……………………...238
144. Odluka o sufinanciranju jedanaeste manifestacije „Miljevački dani
kukuruza“….................................................................................................................239
145. Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Nova Bukovica…………………………………………………………………..........239
146. Odluka o izdvajanju sredstava za izradu godišnjeg plana upravljanja
imovinom za 2019.……………...…………………………………………………….243
147. Odluka o izdvajanju sredstava za uslugu održavanje programa „Savjetovanje
s javnošću“ u Općini Nova Bukovica u periodu 29.09.2018. -28.09.2019.
godine……………………………………………………………………………........244
148. Zaključak o pokretanju postupka jednostavne nabave- Izrada I. izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica ……………………...244
149. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje građevinskih radova
na izgradnji 250 m pješačke staze u Zagrebačkoj ulici u naselju Nova
Bukovica ……………………………………………………………………………...245

Broj 7

Službeni glasnik

Stranica 232

150. Odluka o odabiru ponuditelja za izradu I. izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja Općine Nova Bukovica …………………………………………….247
151. Odluka o organizaciji i pokretanju aktivnosti oko sređivanja cjelokupne
Arhivske građe u Općini Nova Bukovica……………………………………...........248

Broj 7

Službeni glasnik

Stranica 233

139.
Na temelju članka 36. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(„Narodne novine“ RH br. 94/13 i 73/17) i članka 30. stavak 1. podstavak 22. Statuta Općine
Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13, 1/15, 1/18 i 2/18),
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica, na 12. sjednici održanoj dana 24. rujna 2018.
godine, donijelo je
ODLUKU
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
otpada odbačenog u okoliš na području Općine Nova Bukovica
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Nova Bukovica.
Kad uklanjanje otpada zahtijeva mjere koje nisu propisane ovom Odlukom neposredno se
primjenjuju propisi Republike Hrvatske.
Članak 2.
Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke, smatra se naročito:
− otpad odbačen u okoliš,
− glomazni otpad ostavljen na javnoj površini,
− opasni i građevinski otpad odbačen na javnim površinama,
− svaki otpad odbačen pored spremnika odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala,
stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada (na zelenim
otocima),
− i drugi otpad koji nije odložen u skladu s odlukama Općine Nova Bukovica i drugim
pozitivnim propisima
Članak 3.
Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada su:
- uspostava sustava za zaprimanje obavijesti i sustava evidentiranja lokacija o nepropisno
odbačenom otpadu, a koji su uređeni Odlukom o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o
nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada („Službeni glasnik
Općine Nova Bukovica“ broj 3/16).
- postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na lokacijama Općine Nova
Bukovica za koje komunalno redarstvo utvrdi da na njima postoji opasnost za odbacivanje
otpada,
- provođenje stalnog terenskog nadzora od strane komunalnog redarstva radi utvrđivanja
postojanja nepropisno odbačenog otpada,
- periodična distribucija informativnog materijala o pravilnom načinu zbrinjavanja svih vrsta
otpada, a posebice o načinu zbrinjavanja: krupnog (glomaznog) otpada, električnog i
elektroničkog otpada, problematičnog otpada, građevinskog otpada, automobilskih guma,
zelenog rezanog otpada i biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, sa naznakom
telefonskih brojeva tvrtke SLATINA KOM d.o.o., Slatina na kojima se mogu dobiti sve
informacije o pravilnom zbrinjavanju svih vrsta otpada, te sa naznakom prekršajnih kazni za
slučajeve nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš.
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Članak 4.
(1) Radi uklanjanja nepropisno odbačenog otpada u okoliš komunalni redar rješenjem
naređuje uklanjanje tog otpada vlasniku nekretnine na kojoj je odložen otpad, odnosno
posjedniku nekretnine ako vlasnik nije poznat,odnosno osobi koja sukladno posebnom
propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je nepropisno odložen otpad na tom
dobru.
(2) Rješenjem iz prethodnog stavka ovog članka određuje se: lokacija odbačenog
otpada, procjenjena količina odbačenog otpada u m3, obveznik uklanjanja otpada te obveze
obveznika da otpad ukloni predajom tog otpada osobi za gospodarenje tom vrstom otpada u
roku koji ne može biti duži od 6 (slovima: šest) mjeseci od dana zaprimanja rješenja.
(3) Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je otpad nepropisno
odložen na nekretnini, a obveznik uklanjanja ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog
stanja u svezi odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju
službenika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi pristupa nekretnini u svrhu
utvrđivanja činjenica.
(4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom
Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske
županije.
(5) Ako se obveznik uklanjanja otpada ne može utvrditi ili ako komunalni redar utvrdi
da obveza utvrđena stavkom 1. ovog članka nije izvršena u određenom roku, Općina Nova
Bukovica je dužna u svojem trošku osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi
za gospodarenje tom vrstom otpada.
(6) Općina Nova Bukovica ima pravo na naknadu troškova uklanjanja otpada od
obveznika uklanjanja otpada ako je on poznat.
Članak 5.
Mjere i postupci za uklanjanje nepropisno odloženog otpada na javnim površinama
kojima upravlja Općina Nova Bukovica ili na drugim nekretninama u vlasništvu Općine Nova
Bukovica, propisani su Odlukom o komunalnom redu Općine Nova Bukovica.
Članak 6.
Općina Nova Bukovica će podatke utvrđene rješenjem iz čl.5.st.1. ove Odluke unositi
u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada iz članka 137.st.3.t.7.
Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
Članak 7.
Ukoliko je u prethodnoj kalendarskoj godini na području Općine Nova Bukovica
uklonjen nepropisno odbačeni otpad suglasno ovoj Odluci ili Odluci o komunalnom redu
Općine Nova Bukovica, načelnik Općine Nova Bukovica, dužan je do 31.ožujka tekuće
godine, za prethodnu kalendarsku godinu, podnijeti izvješće Općinskom vijeću Općine Nova
Bukovica o lokacijama i količini nepropisno odbačenog otpada i svim troškovima uklanjanja
odbačenog otpada.
Članak 8.
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica će temeljem izvješća iz prethodnog članka
ove Odluke donijeti odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u
odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.
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Članak 9.
Ako je otpad odbačen na javnoj površini kojom upravlja Općina Nova Bukovica,
SLATINA KOM d.o.o. Slatina će ga otkloniti u sklopu svojih redovnih aktivnosti odmah po
saznanju bez odlaganja i bez posebnih naloga i rješenja komunalnih redara Općine i o tome
dostaviti podatke Općini za potrebe sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.
Članak 10.
Sredstva za provedbu svih mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada u
okoliš i mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada u okoliš osiguravaju se u proračunu
Općine Nova Bukovica.
Članak 11.
(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba za
koju se rješenjem komunalnog redara, iz članka 5. Ove Odluke, utvrdi da je obveznik
uklanjanja nepropisno odloženog otpada u okoliš.
(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kazniti će s odgovorna osoba u pravnoj osobi
koja počini prekršaj iz stavka 1. Ovog članka. Članak 12.
Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj fizička osoba za koju se
rješenjem komunalnog redara, iz članka 5. Ove Odluke, utvrdi da je obveznik uklanjanja
nepropisno odloženog otpada u okoliš.
Članak 13.
U obavljanju nadzora komunalni redar je ovlašten:
- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja za pravnu osobu u iznosu od
5.000,00 Kn i za fizičku osobu u iznosu od 1.000,00 Kn za prekršaj propisan ovom Odlukom,
- izdati obavezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu,
- pokrenuti prekršajni postupak.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 363-01/18-01/06
URBROJ: 2189/09-01-18-2
Nova Bukovica, 24. rujna 2018.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Kraljik v.r.

140.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik“
1/13,02/13,01/15, 1/18 i 2/18) i Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija
unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i
podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u
okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/17
i 53/18), Općinsko Vijeće Općine Nova Bukovica je na 12. sjednici održanoj 24. rujna 2018.
godine, donijelo je
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ODLUKU
O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U
„IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U GORNJEM VILJEVU“
U OPĆINI NOVA BUKOVICA, UNUTAR TIPA OPERACIJE 3.1.1. „POBOLJŠANJE
DRUŠTVENE INFRASTRUTURE I PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH
USLUGA“, SUKLADAN TO 7.4.1. IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH
2014. – 2020.
Članak 1.
Ovom odlukom, daje se suglasnost Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nova
Bukovica za investiciju/projekt „Izgradnja društvenog doma u Gornjem Viljevu“, unutar
podmjere 3.1. „Razvoj društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga“ i TO
3.1.1. „Poboljšanje društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga“.
Ulaganje iz stvaka 1. ovog članka planira se prijaviti na objavljeni natječaj Lokalne akcijske
grupe „Marinianis“ pod nazivom 3.1.1. „Poboljšanje društvene infrastrukture i proširenje
lokalnih temeljnih usluga“, podmjera 3.1., sukladan TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH
2014. – 2020.
Članak 2.
U svrhu prijave ulaganja iz članka 1. ove Odluke na natječaj naveden u članku 1.
stavak 1. ove Odluke, ovom Odlukom ujedno se daje i suglasnost za prijavu na natječaj.
Članak 3.
Ova suglasnost daje se na temelju Opisa projekta/operacije, koja je prilog ove Odluke i
čini njezin sastavni dio.
Članak 4.
Ova suglasnost daje se u svrhu navedenu u članku 1., stavak 1. i 2. ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službeni glasnik“ Općine Nova
Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 361-02/18-01/03
URBROJ: 2189/09-01-18-18
Nova Bukovica, 24. rujna 2018. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Kraljik v.r.

141.
Temeljem članka 17. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica („Službeni
glasnik“ Općine Nova Bukovica broj 9/09 i 1/13) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica
donosi
ZAKLJUČAK
o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
Dana 28. kolovoza 2018. započinje mirovanje mandata vijećnice Strapac Jasminke
(SDP).
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Dužnost vijećnika započinje obnašati zamjenik vijećnika Marinela Žiga (SDP) 28.
kolovoza 2018.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danim donošenja, a objaviti će se u „Službenom
glasniku Općina Nova Bukovica“.
KLASA: 021-05/18-01/09
URBROJ: 2189/09-01-18–4
Nova Bukovica, 24. rujna 2018.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Kraljik v.r.

142.
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 i 1/18). Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o sufinanciranju troškova stanovanja učenika srednjih škola
za školsku 2018./2019. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način ostvarivanja prava sufinanciranja troškova
stanovanja učenika srednjih škola koji za vrijeme školovanja borave i stanuju u mjestima
srednjoškolskih obrazovnih institucija koje pohađaju.
Članak 2.
Općina Nova Bukovica (u daljnjem tekstu: Općina) sufinancirat će mjesečne troškove
troškova stanovanja redovitih učenika srednjih škola koji ispunjavaju uvjete određene ovom
Odlukom od 01. rujna 2018. godine do 30. lipnja 2019. godine.
Članak 3.
Pravo sufinanciranja troškova stanovanja imaju učenici koji su upisani u programe
redovitog obrazovanja u neku od srednjih škola, imaju prebivalište na području Općine, a
zbog opravdanih okolnosti (udaljenosti, načina provođenja specifičnih obrazovnih programa
te ostalih opravdanih okolnosti) stanuju u mjestima obrazovanja i ne koriste potporu temeljem
Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola.
Članak 4.
Mjesečni iznos sufinanciranja troškova stanovanja učenika u mjestima srednjoškolskih
ustanova iznosi 500.00 kuna.
Članak 5.
Učenici koji se zbog određenih razloga ispišu ili upišu u drugu srednju javnu školu,
promjene mjesto školovanja ili prestanu stanovati u mjestima školovanja, dužni su odmah o
istom obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine, koji će utvrditi da li učenik i dalje
ostvaruje pravo na sufinanciranje troškova stanovanja.
Ukoliko se naknadno ustanove okolnosti iz stavka 1. ovog članka, kojim učenik gubi
pravo na sufinanciranje troškova stanovanja, dužan je Općini vratiti novčane iznose primljene
nakon dana gubljenja prava na sufinanciranje.
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Članak 6.
Iznos s kojim Općina sufinancira troškove stanovanja isplaćivat će se učenicima koji
ispunjavaju uvjete iz ove Odluke mjesečnim uplatama na transakcijski račun učenika ili
roditelja učenika.
Članak 7.
Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom
upravnom odijelu Općine ili preuzeti s općinske službene web stranice
(www.novabukovica.hr).
Zahtjevu se prilažu:
-preslika osobne iskaznice učenika,
-preslika/e osobne/ih iskaznice/a roditelja,
-preslika transakcijskog računa na kojeg će se vršiti isplata (učenika ili roditelja učenika) s
jasno čitljivim IBAN-om,
-izvornik potvrde škole o upisu u školsku godinu 2018./2019.
-potvrdu učeničkog doma ili ustanove kod koje je učenik smješten, fizičke osobe kod koje je
učenik prijavljen
Učenicima kojima su odobrenu zahtjevi za sufinanciranje troškova stanovanja za
prethodnu školsku godinu, ispunjenom zahtjevu za tekuću školsku godinu prilažu samo:
-izvornik potvrde škole o upisu u školsku godinu 2018./2019.
-potvrdu učeničkog doma ili ustanove kod koje je učenik smješten, fizičke osobe kod koje je
učenik prijavljen.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Nova Bukovica.
KLASA: 602-03/18-01/01
URBROJ: 2189/09-02-18-6
Nova Bukovica, 31. kolovoza 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

143.
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
ODLUKU
o odobrenju sredstava moto klubu SPEED Slatina
I
Moto klubu SPEED Slatina odobravaju se sredstva iz Proračuna Općine Nova
Bukovica u iznosu od 500,00 kuna za pomoć u radu kluba.
II
Sredstva su odobrena na osnovu zaprimljenog zahtjeva Moto kluba SPEED Slatina,
od 24. kolovoza 2018. godine.
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III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-03/18-01/20
URBROJ:2189/09-02-18-2
Nova Bukovica, 03. rujan 2018.

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

144.
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, 1/15, 1/18 i 2/18), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o sufinanciranju jedanaeste manifestacije „Miljevački dani kukuruza“
I.
Matici slovačkoj Miljevci odobravaju se sredstva u iznosu 3.500,00 kuna za
organiziranje jedanaeste manifestacije „Miljevački dani kukuruza“.
II.
Sredstva su odobrena na osnovu zaprimljenog zahtjeva predsjednika udruge Matice
slovačke iz Miljevaca, Kralja Tomislava 18, od 20. kolovoza 2018. godine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:402-03/18-01/19
URBROJ:2189/09-02-18-2
Nova Bukovica, 04. rujna 2018.

NAČELNIK
Tomislav Bračun prof. v.r.

145.
Na temelju članka 66. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 83/13
i 78/15) i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica,
broj 1/13, 2/13, 1/15, 1/18 i 2/18), općinski načelnik Općine Nova Bukovica, donosi,
ODLUKU
o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica
I.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica.

Broj 7

Službeni glasnik

Stranica 240

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica provodi Općina Nova Bukovica u suradnji
s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša
Virovitičko-podravske županije.
II.
Razlozi za donošenje I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova
Bukovica utvrđeni su u Odlukama o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Nova Bukovica, koje je donijelo Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica 27.
kolovoza 2018. godine.
U članku 2. Odluke navedeni su sljedeći razlozi za izradu i donošenje I. Izmjena i
dopuna PPUO Nova Bukovica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Usklađivanje prostornog plana sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“
broj 153/13 i 65/17), te drugim propisima
Usklađivanje prostornog plana sa Prostornim planom Virovitičko-podravske županije
Proširenje te promjena i korekcija građevinskih područja naselja sukladno zaprimljenim
zahtjevima fizičkih i pravnih osoba
Ažuriranje i određivanje prostora za razvoj unutar građevinskih područja naselja,
sukladno zakonskoj regulativi
Određivanje lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta
Utvrđivanje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja
Stvaranje uvjeta za izgradnju, rekonstrukciju, i opremanje komunalne infrastrukture u
građevinskom području naselja
Preispitivanje postojećih i planiranje novih gospodarskih odnosno poslovnih zona,
njihovog obuhvata te izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja za obuhvat
tih zona
Dopuna i ažuriranje nerazvrstanih cesta
Dopuna i ažuriranje infrastrukturnih sustava
Izmjene i dopune u tekstualnom dijelu odredbi za provođenje, Uvjeti za uređenje
prostora
Usklađivanje sa novim propisima i zahtjevima javnopravnih tijela kroz postupak izrade
i donošenja Plana

Navedeno će se na odgovarajući način ugraditi u tekstualni i grafički dio PPUO-a Nova
Bukovica ukoliko ne postoje zapreke u smislu usklađenosti s planom šireg područja i
zakonskim propisima, što je nedvojbeno moguće utvrditi samo neposredno kroz proces izrade
plana.
III.
Nositelj izrade I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica
je Općina Nova Bukovica.
Područje obuhvata I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova
Bukovica odnosi se na administrativno teritorijalno područje Općine Nova Bukovica.
Osnovni cilj i programsko polazište I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Nova
Bukovica je stvaranje prostornih uvjeta za planirani razvoj Općine.
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IV.
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja plana i programa na okoliš 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 o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i
dopuna PPUO Nova Bukovica, provesti će se postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za
ekološku mrežu, u kojem će se pribaviti mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o
potrebi provođenja postupka glavne ocjene prihvatljivosti I. Izmjena i dopuna PPUO Nova
Bukovica za ekološku mrežu prema Zakonu o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13.).
VI.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i
osobe koje se navode u Prilogu II. ove Odluke.
VII.
Općina Nova Bukovica je o ovoj Odluci dužna informirati javnost sukladno
odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN, broj 64/08), kojima se
uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objaviti će se u „Službenom glasniku“ i
na internetskoj stranici Općine Nova Bukovica, www.novabukovica.hr .
KLASA: 350-02/18-01/01
URBROJ: 2189/09-02-18-4
Nova Bukovica, 07. rujna 2018.

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

PRILOG I.
Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
na okoliš I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica.
1.

Donošenje Odluke o započinjanju postupka Ocjene.

2.

U roku od 8 dana od donošenja Odluke, Općina Nova Bukovica će sukladno odredbama
članka 21. stavaka 3. i 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na
okoliš, zatražiti mišljenje tijela nadležnih za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja na
okoliš, tijela jedinica lokalne samouprave, tijela jedinice regionalne (područne)
samouprave i drugih tijela ovisno o obuhvatu i drugim značajkama planiranog
dokumenta, dostavljanjem zahtjeva za davanjem mišljenja koji sadrži: ovu Odluku,
Odluku o izradi I. Izmjena i dopuna PPUO Nova Bukovica, programska polazišta i
ciljeve tih Izmjena i dopuna te uputu na službeno glasilo u kojem je objavljen PPUO
Nova Bukovica.
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3.

Zahtjev se obavezno dostavlja Upravi za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i
energetike (Radnička cesta 80, Zagreb) radi utvrđivanja mogućih značajnih negativnih
utjecaja planskog dokumenta na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže.

4.

U Prilogu II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (''Narodne
novine'' br. 64/08), naveden je način pojedinačnih ispitivanja i kriterija za utvrđivanje
vjerojatno značajnog utjecaja plana i programa na okoliš, na temelju kojih će tijela i/ili
osobe određene posebnim propisima, te tijela jedinica lokalne samouprave, tijela
jedinice regionalne (područne) samouprave i druga tijela, dati mišljenje o potrebi
strateške procjene, te ga u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, dostavljaju nadležnom
tijelu.

5.

Ovisno o potrebi osigurati će se dodatna pojašnjenja od tijela i/ili osoba koje su
dostavile mišljenje.

6.

Prije donošenja Odluke u postupku Ocjene, nadležno tijelo Općine dužno je o
provedenom postupku pribaviti mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije.

7.

Temeljem rezultata provedene Ocjene u predmetnom postupku donosi se odluka o
obvezi provedbe strateške procjene, odnosno odluka da nije potrebno provesti postupak
strateške procjene.
Postupak strateške procjene se provodi temeljem Zakona o zaštiti okoliša i
podzakonskih propisa kojima se uređuje postupak strateške procjene.

8.

O odluci u postupku informira se javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
(''Narodne novine'' br. 64/08).
PRILOG II.

Popis tijela koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Nova Bukovica:
1) VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000
Virovitica,
2) VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo,
poljoprivredu i europske fondove, Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica
3) MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za zaštitu
prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
4) HRVATSKE VODE Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Splavarska
2a, 31000 Osijek,
5) ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE,
Matije Gupca 53, 33000 Virovitica,
6) DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTIU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i
spašavanje Virovitica, Trg bana Josipa jelačića 18, 33000 Virovitica
7) KOMRAD d.o.o. za vodne usluge Slatina, Braće Radića 2, 33520 Slatina
8) MINISTARTVO DRŽAVNE IMOVINE, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 zagreb
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9) JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIČENIM DJELOVIMA
PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM VIROVITIČKO-PODRAVSKE
ŽUPANIJE, Noskovci 2/a, 33523 Čađavica
10) GRAD SLATINA, Trg svetog Josipa 10, 33520 Slatina,
11) OPĆINA ČAĐAVICA, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica,
12) OPĆINA CRNAC, Zrinska 2, 33507 Crnac,
13) OPĆINA MIKLEUŠ, Nikole Šubića Zrinskog 93, 33517 Mikleuš
14) OPĆINA ČAČINCI, Franje Kuharića 2, 33514 Čačinci
15) Pismohrana, ovdje.
146.
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, 1/15, 1/18 i 2/18),
Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o izdvajanju sredstava za izradu godišnjeg plana
upravljanja imovinom za 2019.
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 godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Nova Bukovica za
2019. godinu.
Članak 2.
Izrada godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2019. godinu povjeriti će se tvrtci
MOBES KVALITETA j.d.o.o. iz Iloka, Jozefa Malijaka 28.
Visina troška izrade Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Nova Bukovica za
2019. godinu je 4.000,00 kuna bez PDV-a
Ponuda tvrtke MOBES KVALITETA j.d.o.o. broj BH-2108-2018-004 od 21.
kolovoza 2018. godine 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: 940-01/18-01/02
URBROJ:2189/09-02-18-2
Nova Bukovica, 12. rujna 2018.

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.
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147.
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, 1/1, 1/18 i 2/18), Općinski
načelnik, donosi
ODLUKU
o izdvajanju sredstava za uslugu održavanje programa „Savjetovanje s javnošću“
u Općini Nova Bukovica u periodu 29.09.2018. -28.09.2019. godine
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 usluge održavanja programa „Savjetovanje s javnošću“ u Općini Nova
Bukovica, u periodu 29.09.2018.-28.09.2019. godine.
Članak 2.
Usluga održavanja programa savjetovanja u Općini Nova Bukovica povjerena je tvrtci
MOBES KVALITETA j.d.o.o. . iz Iloka, Jozefa Malijaka 28.
Visina usluge održavanja programa za period o jedne godine iznosi 3.600,00 kuna bez
PDV-a.
Ponuda tvrtke MOBES KVALITETA j.d.o.o. broj BH-0309-2018-001, od
03.09.2018., 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: 008-02/18-01/04
URBROJ:2189/09-02-18-2
Nova Bukovica, 12. rujna 2018.

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

148.
Sukladno članku 3. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica br. 1/17), članku 40. Statuta Općine
Nova Bukovica ("Službeni glasnik Općine Nova Bukovica", broj 1/13, 2/13, 1/15, 1/18 i
2/18), a u skladu s Planom nabave za 2018. godinu, Načelnik Općine Nova Bukovica donosi
ZAKLJUČAK
o pokretanju postupka jednostavne nabave- Izrada I. izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica
I.
Pokreće se postupak jednostavne nabave s namjerom sklapanja Ugovora o Izrada I.
izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica.
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Naručitelj: Općina Nova Bukovica, MB: 02580624, OIB:72006805985
Odgovorna osoba naručitelja: Tomislav Bračun, Načelnik
Evidencijski broj nabave: JN-05-PPUO/2018
Predmet nabave: - Izrada I. izmjene i dopune PPUO Nova Bukovica.
Procijenjena vrijednost: 80.000,00,00 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.
Sukladno članku 3. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u (Službeni
glasnik Općine Nova Bukovica 1/17), formira se Stručno povjerenstvo od tri člana koje
provoditi predmetni postupak:
1. Tomislav Dereš, predsjednik
2. Tomislav Bračun, član
3. Blaženka Blažević, član
III.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 350-02/18-01/01
URBROJ: 2189/09-02-18-18
Nova Bukovica, 17. rujna 2018.

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

149.
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 , 1/15, 1/18 i
2/18), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje građevinskih radova na
izgradnji 250 m pješačke staze u Zagrebačkoj ulici u naselju Nova Bukovica
Članak 1.
Donosi se Odluka o odabiru ponude za izvođenje građevinskih radova na izgradnji
250 m pješačke staze u Zagrebačkoj ulici u naselju Nova Bukovica, tvrtke Karašica-Vučica
d.d., Donji Miholjac, Trg A. Starčevića 9 , koja je i sastavni dio ove Odluke.
Cijena radova po prihvaćenoj ponudi je 151.286,55 kn bez PDV-a.
Članak 2.
Predmetni radovi su planirani u okviru vrijednosti jednostavne nabave za radove,
sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN RH broj 120/16) i članku 3. i 6.
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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 adrese gospodarskih subjekata upućen poziv za dostavu ponuda za
izgradnju 250 metara asfaltirane pješačke staze u Zagrebačkoj ulici u naselju Nova Bukovica.
Poziv za dostavu ponuda upućen je slijedećim izvođačima radova:
- CESTOGRADNJA d.o.o., Slatina, Vladimira Nazora 49
- Ceste DD, Bjelovar, Josipa Jelačića 2
- Karašica-Vučica d.d., Donji Miholjac, Trg A. Starčevića 9
Ponudu sa ponudbenim troškovnikom dostavila je:
-

Karašica-Vučica d.d. za vodno gospodarstvo
i graditeljstvo, Donji Miholjac, Trg A. Starčevića 9 ……151.286,55 kn bez PDV-a
189.108,19 kn sa PDV-om

Zaprimljena ponuda tvrtke Karašica-Vučica d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo,
Donji Miholjac, Trg A. Starčevića 9, zadovoljava sve uvijete iz Poziva za dostavu ponuda. Za
izvođenje predmetnih radova ponuđena je cijena od 151.286,55 kn bez PDV-a , niža od
procjenjene vrijednosti radova koja je iznosila 155.644,00 kuna.
Sukladno članku 10. stavku 4. Pravilniku o jednostavnoj nabavi Općine Nova Bukovica
(Sl. glasnik Općine Nova Bukovica 1/17). za odabir ponude dovoljna je jedna pristigla ponuda
koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.
Uzimajući u obzir utvrđeno, Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka
jednostavne nabave u predmetu Izgradnje pješačke staze u Zagrebačkoj ulici u naselju Nova
Bukovica zaključilo je da se poslovi na izgradnji 250 metara pješačke staze u Zagrebačkoj
ulici u naselju Nova Bukovica povjere tvrtci Karašica-Vučica d.d. za vodno gospodarstvo
i graditeljstvo, Donji Miholjac, Trg A. Starčevića 9.
Uvažavajući zaključak Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka
jednostavne nabave, Općinski načelnik donosi Odluku o odabiru, sukladno članku 1. Ove
Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka će biti će objavljena u «Službenom glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 361-02/18-01/08
URBROJ:2189/09-02-18-8
Nova Bukovica, 17. rujna 2018.

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.
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150.
Sukladno članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN RH broj 120/16), članka
3., 6. i 10. 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, 1/18 i 2/18), Načelnik Općine Nova
Bukovica, donosi
ODLUKU
o odabiru ponuditelja za izradu I. izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Općine Nova Bukovica
Članak 1.
Donosi se Odluka o odabiru ponuditelja za izradu I. izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Općine Nova Bukovica
Usluga iz stavka 1. Ovog članka povjerava se tvrtci VTC-projekt, Antuna Mihanovića 9
iz Virovitice.
Za izradu I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica prihvaćena je
cijena od 76.000,00,00 kuna bez PDV-a.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je ponuda tvrtke VTC-projekt, Antuna Mihanovića 9 iz
Virovitice, broj 30/2018 od 17.09.2018. godine.
Članak 3.
Obrazloženje
Postupak za dostavu ponuda za izrade I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Nova Bukovica proveden je sukladno člancima 3., 6. i 10 Pravilniku o provođenju
postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica (Sl. glasnik Općine Nova Bukovica
1/17).
Procijenjena vrijednost predmetne nabave je 80.000,00 kuna (bez PDV-a) i ima status
vrijednosti jednostavne nabave.
Opis predmeta nabave:
- izrada I. izmjena i dopuna PPUO Nova Bukovica prema sadržaju iz Odluke o
izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica
("Službeni glasnik Općine Nova Bukovica" broj 6/18)
- dostava Nacrta prijedloga I. izmjena i dopuna PPUO Nova Bukovica u digitalnom
obliku
- dostava 1 primjerka Prijedloga I. izmjena i dopuna PPUO Nova Bukovica za
javnu raspravu
- prezentacija Prijedloga I. izmjena i dopuna PPUO Nova Bukovica na javnoj
raspravi stručna obrada mišljenja, prijedloga i primjedbi s javne rasprave
- dostava Nacrta konačnog Prijedloga I. izmjena i dopuna PPUO Nova Bukovica u
digitalnom obliku
- dostava Konačnog Prijedloga I. izmjena i dopuna PPUO Nova Bukovica za
pribavljanje mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije
(sukladno članku 107. ZPU)
- izrada prijedloga Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna PPUO Nova Bukovica
- isporuka završnog elaborata I. izmjena i dopuna PPUO N o v a B u k o v i c a - 6
kompletnih primjeraka u tiskanom obliku i 6 primjeraka u digitalnom obliku (na CD-u)
- izrada pročišćenog teksta Odredbi za provođenje PPUO Nova Bukovica
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Evidencijski broj nabave: JN-05-PPUO/2018
Proveden je postupak prikupljanja ponuda na način da su na tri adrese upućeni pozivi za
dostavu ponuda za uslugu Izrade I. izmjene i dopune PPUO Nova Bukovica:
- URBIA d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 10, Čakovec
- VTC-projekt d.o.o., A. Mihanovića 9 , Virovitica
- ARHEO d.o.o., Tomislavova 11, Zagreb
Ponude su dostavili slijedeći ponuditelji:
-

URBIA d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 10, Čakovec……..78.000,00 kn bez PDV-a
VTC-projekt d.o.o., A. Mihanovića 9 , Virovitica…...…...76.000,00 kn bez PDV-a
ARHEO d.o.o., Tomislavova 11, Zagreb ……………...…80.000,00 kn bez PDV-a

Ponude su zaprimljene u dozvoljenom roku i zadovoljavaju sve uvjete iz poziva za
dostavu ponuda. Ponuditelji su priložili:
- ponudbene listove
- troškovnike
- dokaze iz točke 2.9. poziva
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.
Temeljem kriterija odabira, najnižu cijenu usluge ponudila je tvrtka VTC-projekt,
Antuna Mihanovića 9 iz Virovitice, koja iznosi 76.000,00 kuna bez PDV-a.
Nakon provedene rasprave o svim elementima zaprimljenih ponuda, te ponuđenim cijenama
usluge izrade I. izmjene i dopune PPUO Nova Bukovica , Povjerenstvo je donijelo zaključak
da se Općinskom načelniku predloži da izradu I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Nova Bukovica povjeri tvrtci VTC-projekt iz Virovitice, Antuna Mihanovića 9.
Uvažavajući zaključak Stručnog povjerenstva, Općinski načelnik donosi Odluku o odabiru,
sukladno članku 1. Ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka će biti objavljena u «Službenom glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 350-02/18-01/01
URBROJ:2189/09-02-18-25
Nova Bukovica, 24. rujna 2018

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

151.
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 organizaciji i pokretanju aktivnosti oko sređivanja cjelokupne
arhivske građe u Općini Nova Bukovica
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Članak 1.
Donosi se Odluka o organizaciji i pokretanju aktivnosti oko sređivanja cjelokupne
arhivske građe u Općini Nova Bukovica.
Aktivnosti iz stavka 1. Ovog članka se odnose na:
- Popis cjelokupnog arhivskog gradiva
- Popis arhivskog gradiva predviđenog za izlučivanje
- Sortiranje i slaganje arhivske građe ( trajne i građe zakonski ograničenim vremenom
čuvanja)
Članak 2.
Detaljan popis arhivske građe uključujući i izlučivanje nije se proveo od vremena
osnivanja lokalne uprave što ukazuje na potrebu dodatnog angažiranja iz područja arhivske
djelatnosti.
Za podmirenje troškove stručne pomoći iz stavka 1. Ovog članka osigurati će se
sredstva u proračunu, najviše do 10.000,00 kuna, neto iznosa.
Članak 3.
Ova Odluka će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 612-03/18-01/01
URBROJ: 2189/09-02-18-1
Nova Bukovica, 30. 08. 2018.

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

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

