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AKTI  OPĆINSKOG  VIJEĆA 

7.  Na temelju članka 67. I 68. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" 
broj: 68/2018) i  članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica ("Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica 1/13, 2/13, 1/15, 1/18, 2/18 i 10/19) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica, na 
svojoj 23.  sjednici održanoj dan  20. ožujka 2020. godine, donosi  

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 
Programa gradnje objekata  i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Nova Bukovica u 2019. godini 
 

Članak 1. 
        Ovo Izvješće se odnosi na ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  

infrastrukture na području Općine Nova Bukovica u 2019. godini 
-  Sanacija mjesnog doma u Bukovačkom Antunovcu 
-  Dogradnja mjesnog doma u Miljevcima (kuhinja) 
-  Izgradnja dječjih igrališta u Bjelkovcu,  
-  Izgradnja nastavka ceste u Vinogradskoj (od mosta do prvih kuća) 
-  Sufinanciranje izgradnje kanalizacije 
-  Sufinanciranje projekata DVD-a 
-  Izgradnja 1050- metara nogostupa u naselju Nova Bukovica i Miljevci 
 
                                                                      Članak 2. 
           Izvori sredstava za financiranje  poslova su: 
-sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta ………………   671.388,00 kn 
- sredstva Matice Slovačke-donacija …………………………    70.000,00 kn 
-sredstva EU Fondova – prijave preko ministarstava  
 i drugih državnih institucija …………………………………    350.000,00 kn 
- sredstva Proračuna RH (fiskalna izravnanja)  ……………     1.192.893,00 kn 
U  K  U  P  N  O                                                                         2.284.281,00 kn 
 

Ovo Izvješće o Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Nova Bukovica sadrži popis gradnje komunalne strukture 
u 2019. godini te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom 
izvora financiranja po djelatnostima.  

Izvršenje Programa prikazano je u slijedećoj tabeli:                                                                                         
 

GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
 

Redni 
broj 

 
OPIS 
PREDMETA 
ULAGANJA 

Plan  2019. 
godinu 
 sa PDV-om 
u kn 

 
 

Rebalans 

 
 
Ostvareno u 
2019. 

 
       Izvori prihoda u 
kunama sa PDV-om 

 
1. 

Izgradnja 
društvenog doma 
u G. Viljevu 
 

 
 740.000,00 

 
 

 
0 

 
0 



  Broj 3                         Službeni glasnik                          Stranica 45 

 

 
2. 

Financiranje 
izgradnje 
društvenog doma 
u Bjelkovcu 
 

 
 
920.000,00 

  
 

0 

 
 

0 

 
 
3. 

Sanacija 
društvenog doma 
u Bukovačkom 
Antunovcu 
(Stolarija i 
fasada)  

 
 
 

690.000,00 
 
 
 

 
 
 

196.500,00 
 
 

 
 
 

202.733,00 
 

 
52.733,00 –  sredstva 
Proračuna RH (fiskalna       
                       izravnanja) 
150.000,00– Sredstva EU 
fondova, prijave   MRRFEU 
                        
 

 
 
4. 

Adaptacija dijela 
doma kulture-
uređenje prostora 
za kuhinju i 
sanitarni čvor uz 
salu doma) 

 
 
 

80.000,00 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 
 
 
5. 

 
Financiranje 
izgradnje dječjih 
igrališta na 
području općine 
n. Bukovici 
(Nova Bukovica, 
Dobrović, 
Bjelkovac, 
Miljevci, B. 
Antunovac, D. 
Bukovica) 

 
 
 
 
 
552.000,00 

 
 
 
 
 

50.000,00 

 
 
 
 
 
46.312,00 

 
 
 
 
46.312,00 - -sredstva 
Proračuna RH (fiskalna  
                        izravnanja) 
 

 
 
6. 

Financiranje 
izgradnje kuhinje 
uz hrvatsko 
slovački dom u 
Miljevcima 
 

 
             
210.000,00                 

 
 

158.000,00 

 
 

157.445,00 

87.445,00 –  sredstva 
Proračuna RH (fiskalna  
                        izravnanja) 
  70.000,00- sufinanciranje 
Matice slovačke  iz  sredstava 
donacija  
 

 
 
7. 

 
Financiranje 
okretišta sa 
školski autobus 
uz OŠ Vladimira 
Nazora N. 
Bukovica 

 
 
 
75.000,00 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 

8. 

Rekonstrukcija 
ceste 

Vinogradska 

 
 
200.000,00 

 
 

198.000,00 

 
 

219.030,00 

 
219.030,00 – sredstva od 

zakupa polj. zemljišta 
 

 
9, 

Izgradnja 
nogostupa u 

naselju Miljevci 

 
355.000,00 

 
355.000,00 

 
354.000,00 

 
354.000,00- Proračuna RH 

(fiskalna izravnanja) 
 

 
 
 
 

10. 

Izgradnja 
nogostupa u 
naselju Nova 

Bukovica, 620 m 
Zagrebačka 

ulica, 430m  M 

 
 
 

1.042.000,00 

 
 
 

860.000,00 

 
 
 

725.691,00 

 
525.691,00- Proračuna RH 

(fiskalna izravnanja) 
 

200.000,00-MRRFEU 
EU fondovi 
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Kolodvorska-
nastavak 

 
 

11. 

Izgradnja 
kanalizacije u 
naselju Nova 

Bukovica-
sufinanciranje 

20% vrijednosti 
izvedenih radova 

 
 
 

200.000,00 

 
 
 

155.000,00 

 
 
 

154.754,00 

 
 
 

154.754,00 – sredstva od 
zakupa poljoprivrednog 

zemljišta 

 
 
 

12. 

Izrada projektne 
dokumentacije za 

izgradnju 
obilazne ceste od 

groblja do 
Vinogradske u 

naselju N. 
Bukovica 

 
 
 

20.000,00 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 

 
0 

 
13. 

Sufinanciranje 
projekata DVD-a 

(sanacija 
vatrogasnog 

doma i kupnja 
vozila) 

 
 

340.000,00 

 
 

345.000,00 

 
 

345.000,00 

84.896,00 –  sredstva 
Proračuna RH (fiskalna 

izravnanja) 
260.104,00 sredstva od 
zakupa poljoprivrednog 

zemljišta 
 

4. 
Kupnja opreme 
za održavanje 

javnih površina 

 
 

10.000,00 

 
 

42.000,00 

 
 

41.816,00 

 
41.816,00- –  sredstva 

Proračuna RH (fiskalna 
izravnanja) 

 
 

5. 
 

Instalacija 
programa za 

poljoprivredno 
zemljište 

„Agrodetika“ 

 
 
 

0 

 
 
 

37.500,00 

 
 
 

37.500,00 

 
 

37.500,00- sredstva od 
zakupa poljoprivrednog 

Zemljišta 

 
U  K  U  P  N  O 

 
5.434.000,00 

 

 
3.392.000,00 

 
2.284.281,00 

 
2.284.281,00 

                                                                 

Članak 3. 

              Ovo Izvješće o izvršenju  Programa biti će objavljeno u "Službenom glasniku" 
Općine Nova Bukovica. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

KLASA: 363-01/18-01/08                                                        PREDSJEDNIK            
URBROJ:2189/09-01-20-3 OPĆINSKOGVIJEĆA  
Nova Bukovica,  20. ožujka 2020.                                   Franjo Kraljik v.r. 
 

8.  Temeljem članka 72. i 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 
broj: 68/2018) i  članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica broj 1/13, 2/13, 1/15, 1/18, 2/18 i 10/19), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica, 
na svojoj 23. sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine, donosi  
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 IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Nova Bukovica u 2019. godini 
 

Članak 1. 
Ovo izvješće odnosi se na ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Nova Bukovica:  
 

- tekuće i investiciono održavanje objekata  i uređaja javne rasvjete 
- održavanje groblja-odvoz kontejnera sa mjesnih groblja 
- održavanje javnih površina-troškovi goriva i maziva za opremu za košnju 
- troškovi nabavke materijala i dijelova za tekuće i investiciono održavanje 
- troškovi usluga tekućeg i investicionog održavanja 
- troškovi deratizacije za dva tretmana za područje Općine Nova Bukovici 
- troškovi higijeničarske službe u naseljima Općine Nova Bukovica 

      -     troškovi ostalih usluga  
- zimsko održavanje nerazvrstanih cesta 
- uređenje poljskih putova 
- uređenje mjesnih domova  
 
                                                              Članak 2. 
     Izvori sredstava za održavanje objekata i uređaja iz članka 1. ovog Programa su 
sredstva: 
-  sredstva planirane komunalne naknade ………………………… 198.660,00 kn 
-  zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  
       Republike Hrvatske a na području Općine Nova Bukovica …… 234.890,00  kn 
-      Sredstva Proračuna RH (fiskalna izravnanja) …………………..289.708,00 kn 
 

           Ukupno planirana sredstva                                                            723.258,00 kn                                          
 

Članak 3.  
Troškovi održavanja  objekata i uređaja iz članka 1. ovog Programu utvrđuju se kako 

slijedi:  
 
        ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
 

 
Red 
broj 

 
OPIS 

PREDMETA 
ODRŽAVANJA 
KOMUNALNE 

INFRASTRUKTU
RE 

Plan za 
2019. 

godinu u kn 
sa 

PDV-om 

 
 
 

Rebalans 

 
 
 

Ostvarenje 
za 2019. 

 
 

Plan prihoda za održavanje 
komunalne 

infrastrukture 

 
1. 

 
Javna rasvjeta – 

izdaci za 
utrošenu električnu 

energiju 
 

 
55.000,00 

 
50.000,00 

 
49.309,00 

 
49.309 – sredstva komunalne 

naknade i doprinosa  

2. Opskrba pitkom 
vodom 

 

 
7.000,00 

 
4.000,00 

 
3.704,00 

 
3.704,00 - sredstva komunalne 

naknade 



  Broj 3                         Službeni glasnik                          Stranica 48 

 

 
3. 

 
Iznošenje i odvoz 

smeća 
 

 
 

35.000,00 

 
 

25.000,00 

 
 

43.482,00 

 
 

43.482,00 - sredstva komunalne 
naknade 

 
4. 

 
Materijal i dijelovi 

za tekuće 
i investiciono 

održavanje opreme 
 

 
 

50.000,00 

 
 

50.000,00 

 
 

68.083.00 

 
68.083,00 –sredstva komunalne 

naknade 

 
6.. 

 
Usluge tekućeg i 

invest. 
održavanja 

 

 
 

75.000,00 

 
 

41.000,00 

 
 

34.082,00 

 
34.082,00- Sredstva komunalne 

naknade 
  

 
7. 

Dogradnja doma u 
Breziku 

 
30.000,00 

 
56.000,00 

 
55.283,00 

55.283,00 – sredstva Proračuna 
RH (fiskalna izravnanja) 

 
8. 

Sanacija doma u 
Donjoj Bukovici 

 
150.000,00 

 
33.000,00 

 
32.905,00 

32.905,00- sredstva Proračuna 
RH (fiskalna izravnanja) 

9.  
Sanacija doma u 

Dobroviću 

 
80.000,00 

 
83.000,00 

 
82.805,00 

 
82.805,00- sredstva Proračuna 

RH (fiskalna   izravnanja) 
10. Uređenje mjesnih 

groblja 
 

100.000,00 
 

0 
 

0 
 

0 

13.  
Deratizacija- dva 

tretmana 

 
57.000,00 

 
66.000,00 

 
65.792,00 

 
65.792,00 – sredstva od zakupa 

poljoprivrednog    zemljišta 
12. Veterinarske 

usluge-troškovi 
higijeničarska 

služba 

 
69.000,00 

 
65.000,00 

 
82.250,00 

82.250,00 - sredstva od zakupa 
poljoprivrednog   zemljišta 

13. Ostale zdravstvene 
usluge 

 
20.000,00 

 
35.000,00 

 
41.882,00 

41.882,00 - sredstva Proračuna 
RH (fiskalna izravnanja)  

14. Uređenje poljskih 
putova 

 
200.000,00 

 
70.000,00 

 
65.182,00 

65.182,00 - sredstva od zakupa 
poljoprivrednog    zemljišta 

15. Usluga instaliranja 
nadzornih kamera 

 
0 

 
10.000,00 

 
9.872,00 

9.872,00- sredstva Proračuna 
RH (fiskalna izravna 

 
16. 

 
Gorivo i ulje za 

opremu 
za košnju 

 
30.000,00 

 
30.000,00 

 
26.603,00 

 
26.603,00 – -sredstva Proračuna 

RH (fiskalna izravnanja)  

 
17. 

Ostale usluge 
(dimnjač., 

razne usluge 
čišćenja) 

 
 

3.000,00 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
18. 

Zimsko održavanje 
nerazvrstanih cesta 

 

 
37.000,00 

 
20.000,00 

 
21.666,00 

 
21.666,00 - sredstva od zakupa 

poljoprivrednog     zemljišta 

19. Ostale komunalne 
usluge 

 

 
30.000,00 

 
0 

 
40.358,00 

 
40.358,00 – -sredstva Proračuna 

RH (fiskalna izravnanja)  
U  K  U  P  N  O 1.028.000,0

00 
 

638.000,00 
 

723.258,00 
 

723.258,00 

 

 

Članak 4. 
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Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 
objaviti će se  u "Službenom glasniku" Općine Nova Bukovica. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA: 363-01/18-01/09                                                                     PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-20-3                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica,  20. ožujka 2020.                                                    Franjo Kraljik v.r. 
 

9.  Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim 
zgradama („Narodne novine“ broj 86/12 i 143/13) i članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica 
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/13, 2/13, 1/15, 1/18, 2/18 i 10/19) Općinsko 
vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 23. sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine, donosi  

 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  

 Programu utroška naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu 

 
Članak 1.

Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se 
u Proračunu Općine Nova Bukovica za 2019.  godinu u iznosu od 20.000,00 kn 

 
Sredstva iz članka 1. namijenjena su za slijedeća ulaganja: 

- troškovi legalizacije objekata u vlasništvu 
Općine Nova Bukovica ……………………………… 5.000,00kn 

- Intelektualne usluge vezane uz legalizaciju 
(projekt. dok., certifikati) ……………………………  5.000,00 kn 

- Troškovi izrade izmjene i dopune PP Općine 
 N. Bukovica  (dio troškova)……………………….    10.000,00 kn 
 
                                                        Članak 2. 
U 2019. godini Općina Nova Bukovica je ostvarila 24.847,00 kuna po prilivu dijela  

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na prostoru naselja Općine, a sredstva 
su utrošena za: 

- Dio troškova izrade Prostornog plana uređenja  
Općine Nova Bukovica (PPUO Nova Bukovica)….. 10.000,00 kuna 

- Dio troška izrade projektne dokumentacije 
(dječji vrtić, građevinska dozvola dom Miljevci) ….  14.847,00 kuna 

 

Članak 3. 
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u“Službenom 

glasniku“ Općine Nova Bukovica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 361-01/18-01/03                                                                     PREDSJEDNIK  
URBROJ:2189/09-01-20-2                                                             OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica,  20. ožujka 2020.                                                    Franjo Kraljik v.r. 
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10.  Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 
82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12 i 148/13) i članka 30. Statuta Općine Nova 
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/13 i 2/13, 1/15, 1/18,2/18 i 
10/2019) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 23. sjednici održanoj 20. ožujka 
2020. godine, donosi  
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  
Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu 

 
Članak 1. 

Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu utvrđuje se namjena 
korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje 
obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) u visini 3,5% od prodajne 
cijene proizvoda na panju. 

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na žiro-račun Proračuna Općine Nova 
Bukovica broj HR1424120091828300002. 

 
Članak 2. 

U Proračunu Općine Nova Bukovica za 2019. godinu planiraju se sredstva šumskog doprinosa 
u iznosu od 150.000,00 kuna.  

Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka koristit će se za slijedeću namjenu: 
- sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture  
  Potpomognute sredstvima EU fondova………………………….  100.000,00 kn 
- sufinanciranje izgradnje obilazne ceste, 
Relacija D2-mjesno groblje-Vinogradska ………………………….   50.000,00 kn 
 
                                                              Članak 3. 

Ostvarena sredstva doprinosa su znatno manja od planiranog, iznose 20.040,00 kuna i 
utrošena su za održavanje komunalne infrastrukture (uređenje javnih površina). 

  
Članak 4. 

Općinski načelnik Općine Nova Bukovica dužan je do kraja ožujka 2020. godine podnijeti 
Općinskom vijeću Općine Nova Bukovica izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa za 2019. godinu 

 
Članak 5. 

Ovo Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu  a 
objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Nova Bukovica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 321-01/18-01/01                                                                  PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-20-2                                                         OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica,  20. ožujka  2020.                                                 Franjo Kraljik v.r. 
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11.  Temeljem članka 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018), članka 3. 
Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije 
za ribnjake (NN broj 45/09) i članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik 
1/13, 2/13, 1/15, 1/18, 2/18 i 10/2019,) , Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica, na svojoj 
23.  sjednici, održano  20. ožujka 2020. donijelo je 

 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 

Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i davanje na korištenje 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini 

 

Članak 1. 
 Sredstva ostvarena od zakupa  i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske prihod su Općine Nova Bukovica u dijelu od 65 % ukupno 
naplaćenih sredstava na području Općine Nova Bukovica. 
 

Članak 2. 
Sredstva iz prethodnog članka namijenjena su isključivo za programe katastarsko-

geodetske izmjere zemljišta, sređivanja zemljišnih knjiga, za podmirenje dijela stvarnih 
troškova u vezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu, program uređenja ruralnog 
prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i 
akvakulturu, program uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije, program 
očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke raznolikosti i program sufinanciranja i druge 
poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede i akvakulture. 

 

Članak 3. 
 Proračunom Općine Nova Bukovica u 2019. godini planiran je prihod od zakupa i 
privremenog korištenja  poljoprivrednog zemljišta u iznosu 870.000,00 kuna a odnosi se na 
slijedeća sredstva: 

- od zakupa poljoprivrednog zemljišta ………………………….   870.000,00 kuna 
 

Članak 4. 
 Sredstvima iz članka 3. ovog Programa u 2019. godini planira se sufinanciranje 
provedbe: 
1. Programa razvoja i poticanje poljoprivrednih gospodarstva u iznosu od 30.000,00 kuna, a 

koji uključuje (financijske potpore i intelektualne usluge): 
- Sufinanciranje razvoja poljoprivredne proizvodnje,  
- sufinanciranje edukacije obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i malih 

poduzetništva vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju 
- donacije udrugama  
- subvencija rada LAG-a.  

 

2. Programa uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture 
koja je u funkciji ruralne proizvodnje te poboljšanje komunikacijskih veza sela 
popravkom i izgradnjom putne i dijela kanalske mreže u iznosu od 813.000,00 kn, a koji 
uključuje: 
- Intelektualne usluge vezane za poljoprivredno zemljište 

u vlasništvu RH (radnje vezane uz Program raspolaganja) ……..   150.000,00 kn 
- sufinanciranje izgradnje kanalizacije u svrhu očuvanja eko  

vrijednosti ruralnog prostora ……………………………………... 200.000,00 kn 
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- sufinanciranje dogradnje nerazvrstane cesta u  
Vinogradskoj ulici (od mosta do prvih kuća)……………………..  100.000,00 kn 

- održavanje nerazvrstanih cesta i javnih prometnih 
 površina u funkciji poljoprivrednih proizvođača 
(zimsko čišćenje) …………………………………………………. 37.000,00 kn 

- održavanje poljskih putova i mosnih prijelaza 
izgradnja otresnica sa poljskih putova na prometnice …………..  200.000,00 kn 

- troškovi sanitetskih službi u suzbijanju štetočina  
i ostalih nametnika u naseljima te uklanjanje  
životinjskih ostataka sa javnih površina kao i   
zbrinjavanja napuštenih kućnih ljubimaca, sve u  
zaštiti ruralnog područja (126.000,00 kn): 

            -deratizacija ………………………………………………………… 57.000,00 kn 
-veterinarske usluge (higijeničarska služba) ……………………….. 69.000,00 kn  

       
3. Programa redovnog funkcioniranja općinskih tijela u iznosu  
    od 27.000,00 kuna, koji uključuje: 

- pokrivanje dijela troškova rada djelatnika JUO koji 
rade na provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu; ………… ..  20.000,00 kn 

- pokrivanje dijela troškova usluga i opreme u JUO  
(poštanske troškove, troš. uredskog materijala, opreme i sl.), 
 a koji služe provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu…………. 7.000,00 kn 

  

                                                                 Članak 5. 
      Naplata prihoda od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
RH u 2019. godini iznosila je 1.106.258,00 kuna, veća od planiranih vrijednosti za 21,36 %.  
       Iz sredstava iz stavka 1. Ovog članka financirane su slijedeće aktivnosti 
1. Programa razvoja i poticanje poljoprivrednih gospodarstva u iznosu od 20.434,00 
kuna, a koji uključuje (financijske potpore i intelektualne usluge): 

- sufinanciranje edukacije obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i malih 
poduzetništva vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju, 5.434,00 kn 

- donacije udrugama  
- subvencija rada LAG-a, 15.000,00 kn 

 

2. Programa uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture 
koja je u funkciji ruralne proizvodnje te poboljšanje komunikacijskih veza sela popravkom i 
izgradnjom putne i dijela kanalske mreže u iznosu od 906.258,00 kn, a koji uključuje: 

- Intelektualne usluge vezane za poljoprivredno zemljište 
u vlasništvu RH (računalni program Agrodetika) …………… …. 37.500,00 kn 

- sufinanciranje izgradnje kanalizacije u svrhu očuvanja eko  
vrijednosti ruralnog prostora ……………………………………..154.754,00 kn 

- sufinanciranje dogradnje nerazvrstane cesta u  
Vinogradskoj ulici (od mosta do prvih kuća)……………………..        0         kn 

- Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Vinogradskoj  
ulici                                                               ……………………… 219.030,00 kn 

- održavanje nerazvrstanih cesta i javnih prometnih 
 površina u funkciji poljoprivrednih proizvođača 
(zimsko čišćenje) …………………………………………………. 21.666,00 kn 

- održavanje poljskih putova i mosnih prijelaza 
izgradnja otresnica sa poljskih putova na prometnice …………..   65.182,00 kn 
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- troškovi sanitetskih službi u suzbijanju štetočina  
i ostalih nametnika u naseljima te uklanjanje  
životinjskih ostataka sa javnih površina kao i   
zbrinjavanja napuštenih kućnih ljubimaca, sve u  
zaštiti ruralnog područja (140.022,00 kn): 

            -deratizacija ………………………………………………………    65.772,00 kn 
 -veterinarske usluge (higijeničarska služba) ……………………     82.250,00 kn  

        -  sufinanciranje nabavke navalnog vatrogasnog vozila 
           ( nabavna vrijednost 345.000,00,00 kn) ……………………………260.104,00 kn 
 

- Provođenje demografskih mjera u Općini Nova Bukovica …… .    130.000,00 kn 
   - sufinanciranje projektne dokumentacije za dječji vrtić 
     (127.741,00 kn) ……………………………………………………...57.741,00 kn 
   - sufinanciran dio trošk. dječjih vrtića (143.560,00 kn/2019.)……….  72.259,00 kn    
  

3. Programa redovnog funkcioniranja općinskih tijela u iznosu  
    od 49.566,00 kuna, koji uključuje: 

- pokrivanje dijela troškova rada djelatnika JUO koji 
rade na provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu; ………… ..  40.000,00 kn 

- pokrivanje dijela troškova usluga i opreme u JUO  
(poštanske troškove, troš. uredskog materijala, opreme i sl.), 
 a koji služe provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu………… 9.566,00 kn 
 

Članak 6. 

Općinski načelnik Općine Nova Bukovica i Jedinstveni upravni odjel Općine Nova 
Bukovica pratio je tijekom godine realizaciju ovog Programa. 

 
Članak 7. 

 Ovo izvješće o izvršenju Programa  objavit će se u “Službenom glasniku” Općine 
Nova Bukovica. 

                               OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA: 320-01/18-01/07                                                        PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-20-2                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica,  20. ožujka  2020.                                          Franjo Kraljik v.r. 
 

12.  Temeljem članka 30. Statuta općine Nova Bukovica (Službeni glasnik 1/13, 2/13, 
1/15, 1/18 i 2/18), a na prijedlog Općinskog načelnika Općine Nova Bukovica Općinsko 
vijeće općine Nova Bukovica na 23. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 20. ožujka 
2020. godine donijelo je 

 
Z A K LJ U Č A K 

 
I. Ovim zaključkom prima se i usvaja Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i 

poslovanja na području, odnosno djelokruga i unutarnjeg ustrojstva, planiranja i izvršenja 
proračuna, računovodstvenog poslovanja i financijskih izvještaja, prihoda, rashoda i izdataka, 
imovine, obveza te javne nabave na području Općine Nova Bukovica za 2018. godinu. 
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II. Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Općine Nova 
Bukovica, a objavit će se bez Izvješća iz točke 1. koje je objavljeno na službenim stranicama 
Državnog zavoda za reviziju: http://www.revizija.hr/hr/izvjesca. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:041-01/19-01/04    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
URBROJ:2189/09-02-20-12      Franjo Kraljik v.r. 
Nova Bukovica, 20. ožujka 2020.                                                    
 

13.  Na temelju članka 10. stavka 1. i članka 12. stavka. 1. Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu („NN“, br. 20/18 i 115/18 i 98/19), članka 4. stavka 1., Pravilnika o agrotehničkim 
mjerama („NN“ br. 22/19), čl.  8. st. 2. Zakona o  zaštiti od požara („NN“ 92/10)  i 
članka 30. 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 23. sjednici 
održanoj 20. ožujka 2020. godine donosi 
 

O D L U K U 
o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje, održavanje poljoprivrednih rudina i 

posebnih mjera zaštite od požara na području Općine Nova Bukovica 
 
 
I.          OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih 

rudina na području Općine Nova Bukovica (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuju se 
agrotehničke mjere koje moraju provoditi vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta 
prilikom obrade poljoprivrednog zemljišta kako se ne bi umanjila njegova bonitetna 
vrijednost. 
 

Članak 2. 
Poljoprivrednim zemljištem u smislu ove Odluke smatraju se poljoprivredne površine 

koje su po  načinu  uporabe u  katastru opisane kao:  oranice, vrtovi, livade, pašnjaci,  
voćnjaci,  maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može 
privesti poljoprivrednoj proizvodnji. 
 
II.        AGROTEHNIČKE MJERE 
 

Članak 3. 
U  cilju  održavanja poljoprivrednog zemljišta  sposobnim za  poljoprivrednu 

proizvodnju i sprečavanje nastajanja štete na istom, propisuju se sljedeće agrotehničke mjere: 
1.   minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta povoljnim za uzgoj 
biljaka, 
2.   sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, 
3.   suzbijanje organizama štetnih za bilje, 
4.   gospodarenje biljnim ostatcima, 
5.   održavanje organske tvari i humusa u tlu, 
6.   održavanje povoljne strukture tla, 
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7.   zaštita od erozije, 
8.   održavanje plodnosti tla. 
 
1.   Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta povoljnim za 
uzgoj biljaka 

Članak 4. 
Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva 

provođenje najnužnijih mjera u okviru prikladne tehnologije, a posebno: 
- redovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta u skladu s određenom 
biljnom vrstom i načinom uzgoja, odnosno katastarskom kulturom poljoprivrednog zemljišta, 
- održavanje ili poboljšanje plodnosti tla, 
- održivo gospodarenje trajnim pašnjacima i livadama, 
- održavanje površina pod trajnim nasadima u dobrom proizvodnom stanju. 
 
2.   Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem 
 

Članak 5. 
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati odgovarajuće 

agrotehničke mjere obrade tla i njege usjeva i nasada u cilju sprječavanja zakorovljenosti i 
obrastanja višegodišnjim korovom poljoprivrednog zemljišta. 
 

 Kod sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem i njege usjeva 
potrebno je dati  prednost  ne kemijskim mjerama  zaštite  bilja  kao  što  su  mehaničke, 
fizikalne,  biotehničke i biološke mjere zaštite, a kod korištenja kemijskih mjera zaštite 
potrebno je dati prednost herbicidima s povoljnijim eko toksikološkim svojstvima. 
 
3.   Suzbijanje organizama štetnih za bilje 
 

Članak 6. 
Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su suzbijati organizme 

štetne za bilje, a kod suzbijanja obvezni su primjenjivati temeljna načela integrirane zaštite 
bilja sukladno posebnim propisima koji uređuju održivu uporabu pesticida. 

Nakon provedenog postupka iz stavka 1. ovog članka vlasnici odnosno posjednici 
poljoprivrednog zemljišta dužni su ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu bilja odlagati 
prema uputama proizvođača koje su priložene uz ta sredstva. 
 
4.   Gospodarenje biljnim ostatcima 
 

Članak 7. 
U trogodišnjem plodoredu dozvoljeno je samo u jednoj vegetacijskoj godini 

uklanjanje biljnih ostataka s poljoprivrednih površina osim u slučajevima njihovog daljnjeg 
korištenja u poljoprivredi u smislu hrane ili stelje za stoku i u slučaju njihove potencijalne 
opasnosti za širenje organizama štetnih za bilje. 

Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta moraju ukloniti sa zemljišta 
sve biljne ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja organizama štetnih za bilje u 
određenom agrotehničkom roku u skladu s biljnom kulturom. 
 

Članak 8. 
Agrotehničke mjere gospodarenja s biljnim ostatcima obuhvaćaju: 
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a)   primjenu  odgovarajućih  postupaka  s  biljnim  ostatcima  nakon  žetve  na  
poljoprivrednom zemljištu na kojem se primjenjuje konvencionalna i reducirana obrada tla, 
b)   primjenu  odgovarajućih  postupaka  s  biljnim  ostatcima  na  površinama  na  kojima  
se primjenjuje konzervacijska obrada tla, 
c)   obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka ili njihovo usitnjavanje s ciljem malčiranja 
površine tla nakon provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim nasadima, 
d)   obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na 
šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem te se ovaj materijal mora 
zbrinuti/koristiti 
na  ekološki i  ekonomski održiv način, kao što  je  izrada komposta, malčiranje  površine, 
alternativno gorivo i sl. 
e)   zaorati dovezeni kompost, gnojnicu i gnoj odmah po dovozu na poljoprivredno zemljište, 
a najkasnije do kraja istog dana. 
 
5.   Održavanje organske tvari i humusa u tlu 
 

Članak 9. 
Organska tvar u tlu održava se provođenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda prema 

pravilima struke ili uzgojem usjeva za zelenu gnojidbu ili dodavanjem poboljšivača tla. 
Trogodišnji plodored podrazumijeva izmjenu u vremenu i prostoru: strne žitarice – 
okopavine – 
leguminoze ili industrijsko bilje ili trave ili djeteline ili njihove smjese. 

Redoslijed usjeva u plodoredu mora biti takav da se održava i poboljšava plodnost 
tla, povoljna 
struktura tla, optimalna razina hraniva u tlu. 

Trave, djeteline, djetelinsko-travne smjese sastavni su dio plodoreda i mogu na istoj 
površini ostati duže od tri godine. 

Podusjevi, međuusjevi i ugar smatraju se sastavnim dijelom plodoreda. 
 

Članak 10. 
Kod planiranja održavanja razine organske tvari u tlu potrebno je unositi žetvene 

ostatke u tlu primjenom konvencionalne, reducirane ili konzervacijske obrade tla i 
uravnoteženo gnojiti tlo organskim gnojem ili uzgojem usjeva za zelenu gnojidbu. 
 
6.   Održavanje povoljne strukture tla 
 

Članak 11. 
Korištenje  mehanizacije  mora  biti  primjereno  stanju  poljoprivrednog  zemljišta  

i  njegovim 
svojstvima. 

U uvjetima kada je tlo zasićeno vodom, poplavljeno ili prekriveno snijegom 
zabranjeno je korištenje poljoprivredne mehanizacije na poljoprivrednom zemljištu, osim 
prilikom žetve ili berbe usjeva. 
 
7.   Zaštita od erozije 

Članak 12. 
Agrotehničkim  mjerama,  u  svrhu  zaštite  poljoprivrednog  zemljišta  od  erozije  

vodom  i vjetrom, razumijeva se zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja 
površine poljoprivrednog zemljišta. 

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati dugogodišnje 
nasade i višegodišnje kulture podignute radi zaštite od erozije na tom zemljištu te: 
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-  provoditi pravilnu izmjenu usjeva na nagnutim terenima (>15%). 
- međuredni prostori  na  nagnutim  terenima  (>15%)  pri  uzgoju  trajnih  nasada  moraju  
biti zatravljeni, a redovi postavljeni okomito na nagib terena. 
- na nagibima većim od 25% zabranjena je sjetva jarih okopavinskih usjeva rijetkog sklopa. 
- na  prostorima  gdje  dominiraju  teksturno  lakša  tla  pored  konzervacijske  obrade  u  
cilju ublažavanja pojave i posljedica erozije vjetrom moraju se podići vjetro zaštitni pojasi. 
 
8.   Održavanje plodnosti tla 

Članak 13. 
Plodnost tla se mora održavati primjenom agrotehničkih mjera, uključujući gnojidbu, 

gdje je primjenjivo, kojom se povećava ili održava povoljan sadržaj makro i mikrohraniva u 
tlu, te optimalne fizikalne i mikrobiološke značajke tla. 

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika dužne su pratiti stanje 
poljoprivrednog zemljišta evidentiranog u sustav za identifikaciju poljoprivrednih parcela i 
evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (u daljnjem 
tekstu: ARKOD sustav) ispitivanjem  plodnosti  tla  te  voditi  evidenciju  o  primjeni  
gnojiva  (mineralnih  i  organskih), poboljšivača tla i pesticida. 
 
III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA  
 

Članak 14. 
Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina određuju se: 

1.   održavanje živica i međa, 
2.   održavanje poljskih putova, 
3.   uređivanje i održavanje kanala oborinske odvodnje, 
4.   sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica, 
5.   sadnja i održavanje vjetrobranskih pojas. 
 
1.   Održavanje živica i međa 
 

Članak 15. 
Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati i 

uređivati  živice  na sljedeći način: 
- krčiti ih ili orezivati, najmanje jedan (1) puta godišnje, 
- formirati ih na način da ne ometaju promet, vidljivost i preglednost poljskog puta, 
- sjeći i orezivati visoko grmlje te pojedinačna grupna stabla uz živicu pazeći da se pritom 
ne oštećuje poljoprivredno zemljište i putovi. 
 

Članak 16. 
Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su uređivati  međe  na 

sljedeći 
- krčiti živice, grmlja i stabala na međi koje zasjenjuje poljoprivredno zemljište, 
- redovito suzbijati korov na međi, 
- živicu na međi održavati na način da širinom ne prelazi površinu međe odnosno da 
visinom ne zasjenjuje i šteti susjednom poljoprivrednom zemljištu. 

Radi održavanja u ispravnom stanju živica i međa zabranjeno je: 
- podizanje živica na međi uz poljske putove ako bi ona nanosila štetu susjednom 
poljoprivrednom zemljištu ili smetala prometu, vidljivosti i preglednosti poljskih putova, 
-  neovlašteno preoravanje i pomicanje međa, 
-  paljenje grmlja, korova i otpada uz živicu i na međi. 
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2.   Održavanje poljskih putova 
 

Članak 17. 
Poljskim putom u smislu ove Odluke smatra se površina koja se koristi za pristup 

poljoprivrednom i šumskom zemljištu i pristupačan je većem broju raznih korisnika po bilo 
kojoj osnovi. 

Vlasnici  odnosno  posjednici  poljoprivrednog  zemljišta  dužni  su  zajednički  
uređivati  i održavati poljske putove koje koriste. 

Pod održavanjem poljskih putova smatra se naročito: 
- redovito  uređivanje  i  održavanje  poljskih  putova  tako  da  ne  ometaju  provođenje 
agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnih vozila, 
- nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim kamenim materijalom, 
- čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i sistema odvodnje i otjecanja oborinskih 
voda, 
- sprečavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove, 
- sječa pojedinih stabala ili grana koje otežavaju korištenje puta, 
- održavanje suhozida, saniranje oštećenih dijelova suhozida i prolaza, 
- sprječavanje   oštećivanja   putova   njihovim   nepravilnim   korištenjem   (vuča   trupaca, 
preopterećenje, neovlašteni građevinski zahvati, nasipavanje otpadnim materijalom i sl.) 
- sprječavanje uzurpacije putova i zemljišta u njihovom zaštitnom pojasu. 
 

Članak 18. 
Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih putova, a naročito: 

-   preoravanje poljskih putova, 
-   sužavanje poljskih putova, 
-   uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove, 
-   nanošenje zemlje i raslinja na poljske putove prilikom obrađivanja zemljišta, 
-   skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove, 
-   nasipavanje poljskih putova otpadnim materijalom. 
 
3.         Uređivanje i održavanje kanala oborinske odvodnje 
 

Članak 19. 
Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednih zemljišta kroz koje prolaze prirodni ili 

umjetni kanali oborinskih voda te vlasnici odnosno posjednici tih kanala dužni su ih čistiti 
tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovom i raslinjem, odnosno omogući 
prirodni tok oborinskih voda. 
Zabranjuje se svako zatrpavanje kanala iz stavka 1. ovog članka osim kada se to radi 
temeljem projektne dokumentacije i valjane dozvole nadležnih tijela koju je ishodio vlasnik 
poljoprivrednog zemljišta. 

U svrhu održavanja kanala u dobroj funkciji za odvođenje suvišne vode s 
poljoprivrednih 
površina naročito je zabranjeno: 
-  mijenjati smjer kanala bez suglasnosti nadležnog tijela, 
- uz kanale na udaljenosti manjoj od 2 metra od ruba kanala obrađivati zemlju, kopati 
zemlju, šljunak ili pijesak i obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti kanali ili 
poremetiti njihovo funkcioniranje. 
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4.         Sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica 
 

Članak 20. 
Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna 

proizvodnja zabranjena je sadnja visokog raslinja neposredno uz među koja graniči s drugim 
vlasnikom ili posjednikom, a bez pisanog sporazuma istih. 

Štetu nastalu zasjenjivanjem vlasnici ili posjednici rješavaju sporazumno ili 
poduzimanjem radnji oštećenog sukladno zakonskim propisima kojima se uređuju vlasnički i 
obvezni odnosi. 

Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednih zemljišta ne smiju sadnjom voćaka ili 
drugih visokorastućih   kultura   zasjenjivati   susjedne   čestice   te   tako   onemogućavati   
ili   umanjivati poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama. 

Pojedinačna stabla, odnosno trajni nasadi, sade se ovisno o njihovom habitusu, na 
dovoljnoj 
udaljenosti od susjednih čestica da ne zasjenjuju susjedno zemljište. 
 
5.         Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa 
 

Članak 21. 
Radi uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina, a na područjima na kojima je zbog 
izloženosti vjetru većeg intenziteta ili duljeg trajanja otežana ili smanjena poljoprivredna 
proizvodnja, vlasnik je dužan određeni pojas zemljišta zasaditi stablašicama. 
Stablašice koje čine vjetrobrani pojas vlasnici su dužni redovito održavati i obnavljati. 
 
IV. POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA  
 

Članak 22. 
Radi sprečavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici i posjednici dužni su: 

1.   održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske putove, 
2.   uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, berbe 
i sl., najkasnije do 1. lipnja tekuće godine, 
3.   odstraniti biljne ostatke nakon sječe i čišćenja šume, putova i međa na šumskom 
zemljištu 
koje graniči s poljoprivrednim zemljištem, 
4.   uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom, 
5.   spaljivanje i uništavanje biljnih otpadaka i korova na poljoprivrednom i šumskom 
zemljištu vršiti samo uz poduzimanje odgovarajućih mjera opreza propisanih Zakonom o 
zaštiti od požara. 
 

Članak 23. 
Spaljivanje korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla te loženje 

vatre na poljoprivrednim površinama može se obavljati ako su poduzete sljedeće mjere 
opreznosti: 
- ako  se  spaljivanje  korova  i  loženje  vatre  na  otvorenom  prostoru  obavlja  na  
većoj poljoprivrednoj površini, vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su tražiti 
odobrenje nadležne Javne vatrogasne postrojbe ili Dobrovoljnog vatrogasnog društva koji će 
osigurati dežurstvo odgovarajućeg broja vatrogasaca s opremom za  gašenje požara, a  na 
manjim površinama treba primijeniti potrebne mjere zaštite od požara, 
- mjesto spaljivanja korova i loženja vatre na otvorenom prostoru mora biti: 
- najmanje 50 metara udaljeno od gospodarskih i stambenih objekata, 
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-   najmanje 200 m od ruba šumskog zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada 
na susjednim parcelama, 
- te na udaljenosti većoj od 100 metara od stogova slame i sijena i drugih objekata u kojima je 
uskladišteno sijeno, slama i drugi zapaljivi materijal, 
- mjesto spaljivanja mora biti  tako  odabrano da  se  vatra ne  može proširiti preko 
gorivog 
materijala na zemlji, kao ni prelijetanja iskri, 
- osoba  koja  obavlja  spaljivanje  korova  i  loženje  vatre  na  otvorenom  prostoru  mora  
biti punoljetna, stalno prisutna pri spaljivanju s pričuvnom opremom za gašenje požara 
(lopata, kanta napunjena vodom i sl.), 
- osobe koje su izvršile spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru dužne 
su 
mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti pogasiti, 
-kao i poduzimati ostale mjere opreza sukladno važećim propisima kojima je uređeno 
područje zaštite od požara. 
 

Osoba koja spaljuje korov i pali vatru na otvorenom prostoru kod podnošenja zahtjeva 
za odobrenjem dužna je navesti: 
-   podatke o vremenu i mjestu paljenja, 
-   naziv i veličinu površine paljenja, 
-   broj osoba koje će obavljati paljenje i osiguranje, 
-   opis tvari koje će se spaljivati, 
-   preventivne mjere koje će se poduzeti u vrijeme paljenja i 
-   osobne podatke osobe koja prijavljuje, odnosno obavlja paljenje ili spaljivanje. 
 

Članak 24. 
Zabranjeno je spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru u sljedećim 

uvjetima: 
-   u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna tekuće godine, 
-   za vrijeme jakog vjetra i noću (od 19.00 do 05.00 sati), 
-   za vrijeme sezone žetve i zrenja poljoprivrednih kultura. 

Iznimno, pravne ili fizičke osobe koje namjeravaju ložiti vatru na otvorenom u 
periodu iz stavka 1., točke 1. ovog članka, dužne su zatražiti odobrenje nadležne Javne 
vatrogasne postrojbe ili Dobrovoljnog vatrogasnog društva te organiziranje vatrogasnog 
dežurstva. 
 
V.         IZVJEŠĆA 

Članak 25. 
Općina Nova Bukovica podnosi Ministarstvu i Hrvatskom centru za poljoprivredu, 

hranu i selo godišnje izvješće o primjeni propisanih mjera iz ove Odluke do 31. ožujka svake 
tekuće godine za prethodnu godinu.+ 
 
VI.       NADZOR 
 
Upravn i inspekcijski nadzor 

Članak 26. 
Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja Ministarstvo poljoprivrede. 

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja poljoprivredna inspekcija. 
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Poslove poljoprivredne inspekcije obavljaju poljoprivredni inspektori sukladno odredbama 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu i propisu kojim je uređen djelokrug i ovlasti 
poljoprivredne inspekcije. 
 

Članak 27. 
Nadzor nad provođenjem ove Odluke provodi poljoprivredni redar Općine Nova 

Bukovica. 
Do prijma u službu poljoprivrednog redara sve poslove i ovlaštenja poljoprivrednog 

redara privremeno (određeno vrijeme) će izvršavat komunalni redar Općine Nova Bukovica. 
Poljoprivredni redar u provođenju poslova iz stavka 1. ovoga članka ovlašten je 

rješenjem 
narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu provođenja ove Odluke te je dužan o 
utvrđenom stanju i poduzetim mjerama redovito izvještavati nadležnu poljoprivrednu 
inspekciju. 

Protiv  rješenja  poljoprivrednog redara  iz  stavka  2.  ovoga  članka  može  se  
izjaviti  žalba upravnom tijelu županije nadležnom za poslove poljoprivrede u roku od 15 
dana od dana primitka 
rješenja. 

Žalba protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje. 
 

Članak 28. 
U obavljanju nadzora poljoprivredni redar ovlašten je: 
- izricati opomene fizičkim i pravnim osobama u svrhu provođenja agrotehničkih mjera te 
mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, 
- rješenjem narediti: 

a)   poduzimanje radnji u svrhu sprečavanja nastanka štete, onemogućavanja ili 
smanjenja 
poljoprivredne proizvodnje, 

b)   poduzimanje  radnji  u  svrhu  uklanjanja  posljedica  nastale  štete  u  
poljoprivrednoj 
proizvodnji, 

c)   poduzimanje   radnji   u   svrhu   provedbe   mjera   za   uređivanje   i   
održavanje 
poljoprivrednih rudina, 

d)   uklanjanje protupravno postavljenih ograda, živica, drvoreda, voćnjaka 
pojedinačnih stabala i grmlja u pojasu poljskih putova i nerazvrstanih cesta označenih 
kao javno dobro u općoj uporabi 

- donositi rješenje o prisilnom izvršenju nenovčanih obveza novčanom kaznom ili putem treće     
    osobe 
- zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na  
temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i   
drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,  
-uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu 
izravno utvrditi, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora, 
- zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u 
nadzoru, 
prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način  
(fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.), 
- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, 
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- predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga. Obvezni prekršajni nalog za prekršaj 
kojeg u nadzoru utvrdi poljoprivredni redar, donosi Upravno tijelo 
- obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora. 
              Mjere za provođenje odredbi ove Odluke i održavanje reda u skladu s odredbama ove 
Odluke poljoprivredni redar naređuje rješenjem osobi koja je povrijedila Odluku odnosno 
osobi koja je obvezna otkloniti utvrđenu povredu. Ako se osoba ne može utvrditi, rješenje se 
donosi protiv nepoznate osobe. 
  

Članak 29. 
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivrednom redaru u 

provedbi njegovih ovlasti omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i pristup do 
poljoprivrednog zemljišta. 

Ukoliko vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta ne poduzme mjere propisane 
ovom Odlukom, poljoprivredni redar može za to ovlastiti drugu fizičku ili pravnu osobu, a 
troškove snosi vlasnik, odnosno posjednik. 

Ako poljoprivredni redar u svome radu naiđe na protivljenje i otpor, ovlašten je od 
nadležne 
policijske uprave zatražiti pomoć. 
 

Članak 30. 
Poljoprivredni redar ima  službenu iskaznicu kojom dokazuje službeno svojstvo 

ovlaštene 
osobe, identitet i ovlasti propisane Zakonom i ovom Odlukom. 
 
VII.      KAZNENE ODREDBE 
 

Članak 31. 
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna 

osoba ako 
postupa protivno odredbama ove Odluke 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba 
obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost te odgovorna osoba u pravnoj osobi 
iz st. 1. ovog članka, ako postupa protivno odredbama ove Odluke. 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako 
postupa 
protivno odredbama ove Odluke. 
 

Članak 32. 
Poljoprivredni redar  može  naplaćivati  novčanu kaznu  na  mjestu  počinjenja  

prekršaja, uz 
izdavanje potvrde, sukladno Zakonu i ovoj Odluci. 

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja 
prekršaja, izdat će mu se obvezni prekršajni nalog s uputom da novčanu kaznu mora platiti u 
roku od osam dana od dana uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga. 

Ukoliko počinitelj prekršaja u roku koji mu je određen za plaćanje izrečene novčane 
kazne uplati 2/3 iste, smatrat će se da je novčana kazna plaćena u cijelosti. 
 

Članak 33. 
U provedbi nadzora nad odredbama ove Odluke poljoprivredni redar Općine Nova 

Bukovica može pored naplate kazne propisane odredbama članaka 31. i 32. ove Odluke 
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narediti vlasnicima i posjednicima poljoprivrednog zemljišta poduzimanje mjera propisanih 
ovom Odlukom. 

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta koji ne provedu agrotehničke mjere iz 
članaka 
4. do 13. ove Odluke i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina iz članka 
15. do 21. ove Odluke, pored plaćanja kazne propisane odredbama članka 31.  i  32. ove 
Odluke, dužni su omogućiti ovlaštenim pravnim ili fizičkim osobama iz čl. 29., st. 2. ove 
Odluke poduzimanje mjera i snositi troškove provođenja istih. 
 

Članak 34. 
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta koji izazovu štetne posljedice 

neprovođenjem mjera zaštite od požara propisanih odredbama čl. 22. do 24. ove Odluke 
mogu biti kažnjeni za prekršaje propisane odredbama Zakona o zaštiti od požara. 
 
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 35. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o agrotehničkim mjerama te 

uređenju i održavanju poljoprivrednih rudina i poljskih putova na području Općine Nova 
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 3/14, 8/17).  
 

Članak 36. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od  dana objave u  „Službenom glasniku 

Općine Nova Bukovica“. 
 
KLASA: 320-01/20-01/02    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
URBROJ: 2189/09-01-20-1     Franjo Kraljik v.r. 
Nova Bukovica, 20. ožujka 2020. godine 
 
 
 14.  Na temelju članka 30. 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 
svojoj 23. sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine, donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju financijskog izvješća Lovačke udruge JELEN Nova Bukovica  

za 2019. godinu 
 

I 
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće Lovačke udruge 

JELEN Nova Bukovica za 2019. godinu. 
 

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

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA: 402-08/20-01/02                                                                        PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-20-22                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 20. ožujka 2020.                                                             Franjo Kraljik v.r. 
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15.  Na temelju članka 30. 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 
svojoj 23. sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine, donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju financijskog izvješća  

NK Mladost Miljevci za 2019. godinu 
 

I 
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće NK Mladost 

Miljevci za 2019. godinu. 
 

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

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA: 402-08/20-01/02                                                                        PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-20-21                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 20. ožujka 2020.                                                             Franjo Kraljik v.r. 

 

16.  Na temelju članka 30. 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 
svojoj 23. sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine, donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju financijskog izvješća Kluba hrvatskih branitelja  

liječenih od PTSP-a Nova Bukovica za 2019. godinu 
 
I 

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće Kluba hrvatskih 
branitelja liječenih od PTSP-a Nova Bukovica za 2019. godinu. 
 

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

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA: 402-08/20-01/02                                                                        PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-20-19                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 20. ožujka 2020.                                                             Franjo Kraljik v.r. 

 

17.  Na temelju članka 30. 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 
svojoj 23. sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine, donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju financijskog izvješća Udruge Pčelara Lipa Slatina,   

Nova Bukovica za 2019. godinu 
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I 
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće Udruge Pčelara 

Lipa Slatina,  Nova Bukovica za 2019 godinu. 
 

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

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA: 402-08/20-01/02                                                                        PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-20-20                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 20. ožujka 2020.                                                             Franjo Kraljik v.r. 

 

18.  Na temelju članka 30. 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 
svojoj 23. sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine, donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju financijskog izvješća udruge žena „Bukovica u srcu“  

Nova Bukovica za 2019. godinu 
 
I 

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće Udruge žena 
„Bukovica u srcu“ Nova Bukovica za 2019. godinu. 
 

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

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA: 402-08/20-01/02                                                                        PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-20-18                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 20. ožujka 2020.                                                             Franjo Kraljik v.r. 
 

19.  Na temelju članka 30. 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 
svojoj 23. sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine, donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju financijskog izvješća NK ZRINSKI  Nova Bukovica  

za 2019. godinu 
 

I 
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće NK ZRINSKI 

Nova Bukovica za 2019. godinu. 
 

II 
Ovaj Zaključak biti će objavljen u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica. 
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA: 402-08/20-01/02                                                                        PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-20-17                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 20. ožujka 2020.                                                             Franjo Kraljik v.r. 

 

20.  Na temelju članka 30. 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 
svojoj 23. sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine, donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju financijskog izvješća  

Matice Slovačke Miljevci za 2019. godinu 
 
I 

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće Matice 
Slovačke Miljevci za 2019. godinu. 
 

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

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA: 402-08/20-01/02                                                                        PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-20-16                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 20. ožujka 2020.                                                             Franjo Kraljik v.r. 

 

21.  Na temelju članka 30. 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 
svojoj 23. sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine, donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju financijskog izvješća MNK Apokalipsa Nova Bukovica  

za 2019. godinu 
 
I 

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće MNK 
Apokalipsa Nova Bukovica za 2019. godinu. 
 

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

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA: 402-08/20-01/02                                                                        PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-20-15                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 20. ožujka 2020.                                                             Franjo Kraljik v.r. 
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22.  Na temelju članka 30. 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 
svojoj 23. sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine, donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju financijskog izvješća Hrvatskog crvenog križa,  

gradsko društvo crvenog križa Slatina za 2019. godinu 
 

I 
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće Hrvatskog crvenog 
križa, gradsko društvo crvenog križa Slatina za 2019. godinu. 
 

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

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA: 402-08/20-01/02                                                                        PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-20-14                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 20. ožujka 2020.                                                             Franjo Kraljik v.r. 

 

23.  Na temelju članka 30. 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 
svojoj 23. sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine, donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju financijsko izvješće Kulturno umjetničkog društva  

„LIPA“ Nova Bukovica za 2019. godinu 
 

I 
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće Kulturno 

umjetničkog društva „LIPA“ Nova Bukovica za 2019. godinu. 
 

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

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA: 402-08/20-01/02                                                                        PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-20-12                                                             OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 20. ožujka 2020.                                                             Franjo Kraljik v.r. 

 

24.  Na temelju članka 30. 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 
svojoj 23. sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine, donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a  

Nova Bukovica Brezik za 2019. godinu 
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I 
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica prihvaća financijsko izvješće DVD-a Nova 

Bukovica Brezik za 2019. godinu. 
 

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

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA: 402-08/20-01/02                                                                        PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189/09-01-20-13                                                             OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 20. ožujka 2020.                                                             Franjo Kraljik v.r. 

 

25.  Na temelju članka 12. stavak 3. i članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od  požara 
("Narodne novine", broj 92/10), Procjene ugroženosti od požara i  tehnoloških eksplozija i 
Plana zaštite od požara Općine Nova Bukovica, Godišnjeg provedbenog plana unapređenja 
zaštite od požara za područje Virovitičko-Podravske županije za 2020.g. KLASA: 214-01/19-
01/06 URBROJ: 2189/1-03/04-19-4 od 12. prosinca 2019.g. i članka 30. Statuta Općine Nova 
Bukovica, Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 23. sjednici, održanoj dana 20. 
ožujka 2020. godine donijelo je 
 

G O D I Š NJ I   PROVEDBENI PLAN 
unapređenja zaštite od požara zapodručje Općine Nova Bukovica za 2020. godinu 

 
I. 

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Nova Bukovica općinsko 
vijeće Općine Nova Bukovica donosi Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za 
područje Općine Nova Bukovica za 2020. godinu (u  daljnjem tekstu: Provedbeni plan).  
 

II. 
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Nova Bukovica potrebno je 

u 2020. godini provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:  
 

1. Organizacijske mjere  
 

1.1. Vatrogasne postrojbe  
 

1.1.1. Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjena ugroženosti od 
požara i tehnoloških eksplozija Općina Nova Bukovicaosigurati će potreban broj 
operativnih vatrogasaca. Operativni vatrogasac može biti profesionalni i 
dobrovoljni vatrogasac  uz zadovoljavanje uvjeta propisanih člankom 51. Zakona 
o vatrogastvu („Narodne novine“ broj  125/19). 
Izvršitelj:DVD 

1.1.2. U DVD-a koje djeluju na području Općine Nova Bukovica osigurati 
djelotvornu i pravodobnu operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovitu 
prostornu pokrivenostopćine u slučaju požara i eksplozija, spašavanja ljudi i 
imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u 
nezgodama i opasnim situacijama. 
Izvršitelj: DVD 
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1.1.3. Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti  i osposobljenosti 
dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Općine Nova Bukovica. 
Izvršitelj: zapovjednik DVD 

 
1.2. Normativne mjere zaštite od požara 

 
1.2.1. Uskladiti Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara Općine Nova Bukovica 

sa                    odredbama Zakona o zaštiti od požara.                                
Izvršitelj: stručne službe Općine Nova Bukovica 

 
2. Tehničke mjere  
 

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika  
 

2.1.1. Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima. Za 
potrebe vatrogasnih postrojbi osigurati odgovarajuća spremišta za vatrogasna 
vozila  i tehniku. 
Izvršitelj: DVD 

 

2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja 
 

2.2.1. Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i 
početka intervencije do lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je, sukladno 
Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija osigurati dovoljan broj 
stabilnih i prijenosnih radio uređaja za potrebe  vatrogasnih postrojbi.  
Izvršitelj: DVD 

 

3. Urbanističke mjere  
 

3.1. U postupku izrade i donošenja prostorno planske dokumentacije (prvenstveno 
provedbene), ovisno o  razini prostornih planova, obvezno je utvrditi  mjere zaštite od 
požara sukladno važećim propisima.  

Izvršitelj: Stručne službe Općine Nova Bukovica 
3.2. U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine 

bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih 
osoba osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.  
Izvršitelj: DVD, Stručne službe Općine Nova Bukovica 

3.3. Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje 
požara i tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima.  
Izvršitelj: DVD , Stručne službe Općine Nova Bukovica 

3.4. Postojeću hidrantsku mrežu usklađivati s važećim propisima. 
Izvršitelj: Stručne službe Općine Nova Bukovica 

3.5. Urediti prilaze za vatrogasna vozila  i pristupe do površine voda koje svojom 
izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za 
potrebe gašenja požara.  
Izvršitelj: DVD , Stručne službe Općine Nova Bukovica 
 

4. Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada  
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4.1. U slučaju nastajanja požara na odlagalištu otpada osigurati gašenje požara u 

najkraćemmogućem roku, putem vatrogasne postrojbe koja će pristupiti gašenju na 
siguran način.  
Izvršitelj: DVD 

 

5. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru  
 

5.1. Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od  požara na otvorenom prostoru, 
nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme 
povećane opasnosti od požara, koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, 
televizija, tisak, plakati, letci i slično), sustavno i redovito obavještavati i upozoravati 
stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.  
Izvršitelj: DVD 

5.2. Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja 
zaštite od požarau cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se opasnost od 
nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru.  
Izvršitelj: DVD 

5.3. Propisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i 
kanala sukladno važećim propisima.  
Izvršitelj: DVD, stručne službe općine 

5.4. Obvezno je osigurati redovito održavanje (čišćenje) vodotokova i građevina za 
melioracijsku odvodnju od biljnog i komunalnog  otpada.  
Izvršitelj: DVD, stručne službe 

5.5. Bunari i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na 
otvorenom prostoru moraju se redovito  čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila 
održavati prohodnima. 
Izvršitelj: DVD, stručne službe 

5.6. U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili 
uređaji locirani u neposrednoj blizini požara dužne  su dati na raspolaganje svoju 
opremu i mehanizaciju za potrebe radova na sprječavanju širenja požara ili za 
njegovo gašenje.  

5.7. Obvezan je nadzor i skrb nad lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu.  
Zemljišni pojas uz ceste mora biti  čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako 
i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje 
zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle 
izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.  
Izvršitelj: DVD, stručne službe 

III. 
Stručna služba Općine Nova Bukovica i DVD Nova Bukovica upoznat  će sa 

sadržajem ovoga  Provedbenog plana sve pravne subjekte koji su istim predviđeni kao 
izvršitelji pojedinih zadataka.  

DVD Nova Bukovica sačiniti će Izvješće o provedenim mjerama. 
 

IV. 
Sredstva za provedbu obveza Općine Nova Bukovica koje proizlaze iz ovoga 

Provedbenog plana, osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Općine Nova Bukovica za  
2020.  godinu. 
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V. 

Provedbeni planovi unaprjeđenja zaštite od požara jedinica lokalne samouprave na 
području Općine Nova Bukovica za 2020. godinu donose se na temelju Godišnjeg 
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Virovitičko-Podravske županije 
za 2020.g. KLASA: 214-01/19-01/06 URBROJ: 2189/1-03/04-19-4 od 12. prosinca 2019.g.. 
 

VI. 
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica jednom godišnje razmatra izvješće o stanju 

provedbe Provedbenog plana.   
 

VII. 
Izvješće o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od 

požara Općine Nova Bukovica dostavlja se Vatrogasnoj zajednici Virovitičko-Podravske 
županije. 
 

VIII. 
Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 

glasniku Općine Nova Bukovica. 
 

KLASA: 214-01/20-01/02                                                          PREDSJEDNIK                                                                        
URBROJ: 2189/09-01-20-2       OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 20. ožujka 2020.g.                                                     Franjo Kraljik v.r. 
 
 
26. Na temelju članka 33. i 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19.) i članka 30. 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 23. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2020. godine, donosi 

 
ODLUKA  

o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća 
Općine Nova Bukovica 

 
Članak 1.        

       U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine 
Nova Bukovica“ broj 9/09., 2/13),  iza  članka 135.i, dodaje se novi članak 135.j. koji glasi: 

„U slučaju više sile i u provedbi odluka nadležnih institucija izvanredno se može 
održati sjednica općinskog vijeća elektronskim i/ili telefonskim putem primjenjujući 
odgovarajuće odredbe ovog Pravilnika o sazivu hitne sjednice te ostale odredbe Statuta i ovog 
Poslovnika. 

Poziv za redovnu (elektronsku) sjednicu može se dostaviti sukladno odredbama ovog 
Poslovnika o redovnom sazivu sjednice  ili hitne sjednice. 

Elektronska sjednica se održava na način da se vijećnicima elektronskim putem, u 
cirkularnoj elektronskoj pošti, dostavi obrazac o načinu glasanja po točkama dnevnog reda, 
koji se dostavlja najkasnije 24 sata prije početka održavanje sjednice.  

Svu komunikaciju vezano uz provedbu elektronske sjednice te ispravnost, 
vjerodostojnost i način glasanja na sjednici, o dnevnom redu i o točkama dnevnog reda svaki 
vijećnik potvrđuje dostavom ispunjenog Obrasca o načinu glasanja (Obrazac) i/ili potvrdom 
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(verifikacijom) elektronske pošte koju je usmeno ili pismeno dostavio Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Nova Bukovica.  

Ispunjen obrazac iz prethodnog stavka dostavlja se na službenu elektronsku poštu 
Općine Nova Bukovica u roku kojeg određuje predsjednik vijeća u tekstu poziva na sjednicu. 
Vijećnici koji ne dostave ispunjen Obrazac ili očitovanje volje do vremena navedenog u 
pozivu na sjednicu, smatraju se nenazočnima na sjednici. 

Sva pitanja, odnosno zahtjeve za pojašnjenje, vijećnik pojedinačno, a maksimalno 4 
(četiri) po točki dnevnog reda postavljaju se elektronskim putem od dana zaprimanja poziva 
za sjednicu, a najkasnije do 12,00 sati na dan održavanja sjednice navedenog u pozivu. 

Sva komunikacija prilikom održavanje elektronske sjednice, a radi osiguranja javnosti 
sjednice objavit će se na službenoj web stranici Općine Nova Bukovica. 

Rad elektronske sjednice zaključuje predsjednik vijeća nakon što je na e-pošti Općine 
Nova Bukovica zaprimio sve ispunjene obrasce o načinu glasanja po točkama dnevnog reda.“ 
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 2. 
Procedure održavanja elektronske sjednice pokrenute prije donošenja ove Odluke smatraju se 
pravovaljanima, kao i svi doneseni akti, sukladno odredbama članka 34. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19.). 

 
Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Nova Bukovica“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA:012-03/20-01/01       PREDSJEDNIK 
URBROJ:2189/09-01-20-1                       OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 20. ožujka 2020.      Franjo Kraljik v.r. 
             

                                                                 

27.   Na temelju članka 44. 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 
svojoj 23. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2020. donosi  

 
ODLUKU  

o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima  
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom uređuje postupak sufinanciranja troškova smještaja djece s 

područja Općine Nova Bukovica u dječje vrtiće.  
 

Članak 2. 
Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece s područja Općine Nova Bukovica u 

dječjim vrtićima mogu ostvariti roditelji odnosno skrbnici (korisnici usluga dječjih vrtića) pod 
slijedećim uvjetima koji moraju biti ispunjeni kumulativno i to kako slijedi: 
- dijete mora imati prebivalište i boravište na području Općine Nova Bukovica;  
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- oba roditelja, roditelj, skrbnik ili samohrani roditelj moraju imati prebivalište i boravište na 
području Općine Nova Bukovica najmanje 6 (šest) mjeseci prije podnošenja zahtjeva za 
ostvarivanje prava iz ove odluke;  
- oba roditelja ili jedan roditelj, skrbnik ili samohrani roditelj moraju biti zaposleni;  
- sve obveze prema Općini Nova Bukovica po bilo kojoj osnovi trebaju biti podmirene, o 
čemu nadležno tijelo u okviru postupka pokrenutog na zahtjev stranke vodi računa prilikom 
odlučivanja o zahtjevu podnositelja 
- jedan roditelj, koji nije samohrani roditelj, a  nije u braku, zaposlen je, a neovisno o tome 
uzdržava li sam dijete ili ne.  

Samohrani roditelj je, prema propisima iz socijalne skrbi, roditelj koji nije u braku i ne 
živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete. 
 

Članak 3. 
Općina Nova Bukovica sufinancira troškove smještaja djece u dječjim vrtićima u 

postotku prema slijedećim mjerilima, mjesečno po jednom djetetu:  
- ako su oba roditelja ili skrbnika zaposleni ……………..  80%  
- ako je jedan roditelj ili skrbnik zaposlen ………….……  80%  
- ako je samohrani roditelj zaposlen …………………..…. 80%  
- ako jedan od roditelja skrbi za bolesnog bračnog druga (potvrditi valjanom 
dokumentacijom) …………………………………………………………...…. 80% 

Ostatak do pune cijene smještaja u dječje vrtiće snosit će roditelji, skrbnik odnosno 
samohrani roditelj.  

 
Članak 4. 

Korisnici usluga dječjih vrtića obvezni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Nova Bukovica u svrhu ostvarivanja prava iz ove odluke podnijeti pisani zahtjev uz prilaganje 
slijedećih isprava:  
- uvjerenje o prebivalištu i boravištu (ne starije od 30 dana) za dijete koje se upisuje u vrtić;  
- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 30 dana) ili presliku osobne iskaznice za oba roditelja 
(skrbnika) odnosno samohranog roditelja;  
- uvjerenje ili izjavu o boravištu za oba roditelja (skrbnika) odnosno samohranog roditelja i 
dijete za koje se podnosi zahtjev; 
- potvrdu poslodavca o zaposlenju roditelja, skrbnika odnosno samohranog roditelja;  
- izvod iz matične knjige rođenih za dijete;  
- vjenčani list za podnositelja zahtjeva, samo u slučaju razvoda roditelja, 
- izvod iz matice rođenih za podnositelja zahtjeva, samo u slučaju sklopljenog drugog braka 
roditelja ili razvoda 
- ugovor roditelja sa vrtićem ili potvrdu vrtića o upisu djeteta u vrtić;  

Zahtjev i izjava iz prethodnog stavka može se preuzeti u prostorijama Općine Nova 
Bukovica ili na internetskim stranicama Općine Nova Bukovica: www.novabukovica.hr.  

 
Članak 5. 

Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece u dječjim vrtićima pripada od prvog dana 
mjeseca u kojem je podnesen zahtjev (dana podnošenja zahtjeva), ako su ispunjeni uvjeti 
propisani ovom Odlukom, i ostvaruje se dok su ispunjeni uvjeti iz članka 2. i 5. ove Odluke. 

O pravu na sufinanciranje troškova boravka djece u dječjim vrtićima odlučuje se 
rješenjem u prvom stupnju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica.  

Roditelji, skrbnici odnosno samohrani roditelj dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Nova Bukovica , u roku od 8 (osam) dana od nastanka, prijaviti svaku promjenu 
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okolnosti koje su utjecale na odobrenje sufinanciranja, a koje bi mogle utjecati na visinu ili 
prestanak sufinanciranja.  

U slučaju da roditelji, skrbnici odnosno samohrani roditelj u roku iz stavka 3. ovog 
članka ne prijave promjenu okolnosti koje su utjecale na sufinanciranje isti su dužni sami 
snositi sve troškove boravka djece u dječjim vrtićima, odnosno Općini Nova Bukovica 
nadoknaditi nastalu štetu.  
  

Članak 6. 
Općina Nova Bukovica i dječji vrtići zaključit će ugovor o sufinanciranju boravka 

djece u dječjim vrtićima kojim će se urediti međusobna prava i obveze. 
  Za one ugovore koji su na snazi do donošenja ove Odluke, a u suprotnosti su s 
odredbama ove Odluke, sklopiti će se dodatak Ugovoru kojim će se ugovoriti sufinanciranje 
dijela troška boravka djece predškolske dobi u vrtićima od strane Općine Nova Bukovica, 
sukladno članku 2.  i 3. ove Odluke, a za dio sufinanciranih sredstava smanjiti će se obveza 
roditelja, skrbnika odnosno samohranog roditelja.  
 

Članak 7. 
Sredstva za sufinanciranje dječjih vrtića iz članka 3. ove Odluke osiguravaju se u 

Proračunu Općine Nova Bukovica, a doznačivati će se na račun predškolske ustanove-vrtića 
sa navedenim podacima o korisniku.  
 Odredbe ove Odluke primjenjuju se na sve zahtjeve podnesene nakon 1. siječnja 
2020.g. 
 Ova Odluka se primjenjuje do donošenja odluke o stavljanju van snage, odnosno 
ukidanja od strane predstavničkog tijela Općine Nova Bukovica. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o sufinanciranju troškova 
boravka djece u dječjim vrtićima za 2019.g. („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ broj 
1/19). 
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Nova 
Bukovica“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 402-07/20-01/01       PREDSJEDNIK  
URBROJ: 2189/09-01-20-3            OPĆINSKOG VIJEĆA  
Nova Bukovica, 20. ožujka 2020.             Franjo Kraljik v.r. 
 
 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 
28.  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, 2/18 i 10/19), Općinski 
načelnik, donosi  
                                                                O D L U K U 

o izdvajanju sredstava za usluge čišćenja prostora 
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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 čišćenja uredskih prostorija u objektu Trg dr. Franje Tuđmana 1, 
Nova Bukovica. 
                                                                     Članak 2. 
            Usluga čišćenja uredskih prostorija iz članka 1. ove Odluke povjerena je obrtu 
ČISTKO, VL. ZORAN KORDIĆ za djelatnost čišćenje, Slatina, B. Jelačića 33 (u daljnjem 
tekstu: Izvršitelj). 
            Visina usluge iznosi 2.706,00 kuna.  
            Ponuda obrta ČISTKO, VL. ZORAN KORDIĆ za djelatnost čišćenje od 23.12.2019., 
je sastavni dio ove Odluke, sukladno čemu će se s Izvršiteljem sklopiti ugovor o pružanju 
usluge za razdoblje od 2. siječnja do 28. veljače 2020.                

 
Članak 3. 

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

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 311-02/19-01/01       NAČELNIK: 
URBROJ: 2189/09-02-19-5                                                      Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica, 31. prosinca 2019. 
 

29.  Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 40. 
Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13, 1/1, 
1/18, 2/18 i 10/19) na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela a u skladu s 
Proračunom Općine Nova Bukovica za 2020. godinu, Općinski načelnik Općine Nova 
Bukovica, donosi 
 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2020. GODINU 

 

Članak 1. 
Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica za 

2020. godinu, (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u 
Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica. 

 
Članak 2. 

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na 
neodređeno i određeno vrijeme odgovarajuće stručne spreme i struke za 2020. godinu 
prikazani su u Tablici 1. koja se nalazi u privitku ovog Plana i čini njegov sastavni dio 
 Sredstva za provedbu ovog Plana osigurana su u Proračunu Općine Nova Bukovica za 
2020.g., a u slučaju potrebe za izmjenom pristupit će se izradi Izmjena i dopuna proračuna.  
 

Članak 3. 
Ovaj Plan objavljuje se u Službenim glasniku Općine Nova Bukovica i na web stranici 

Općine Nova Bukovica. 
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:112-01/20-01/01             NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-20-1                                                           Tomislav Bračun,prof. v.r. 
Nova Bukovica, 20. siječnja 2020.                           

 

Tablica 1. 
 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2019. GODINU 

 

 

 
 

Red.
broj 

 
 

Sistematizirana 
radna mjesta 

 
 

Stručna 
sprema 

 
Broj 

Sistema
tiz-

iranih 
radnih 
mjesta 

 

 
Stvarno 
stanje na 

dan 
31.12.2019. 

 

 
Potreban 

broj služ. i 
namješ. na 
neodređeno 
vrijeme u 

2020.g. 
 

 
Potreban br. 
službenika i 

namještenika 
na određeno 

vrijeme u 
2020.g. 

1.  Pročelnik 
Jedinstvenog 
upravnog odjela 

Magistar struke ili stručni 
specijalist, a pravne je ili 
ekonomske struke 

 
1 

 
1 

0 
 

0 

2. Viši stručni 
suradnik za 
imovinsko pravne 
poslove 

Magistar struke ili stručni 
specijalist, a pravne je ili 
ekonomske struke 

1 1 0 

 
1 
 

3. Viši referent za 
financije i 
računovodstvo 

Sveučilišni prvostupnik ili 
stručni prvostupnik 
ekonomske struke 

 
1 

 
1 

0 
 

0 

4. Referent za opće i 
računovodstvene 
poslove 

Srednja stručna sprema, 
srednjoškolsko obrazovanje 
– gimnazijsko, ekonomsko  

1 1 0 
 

0 

5. Komunalni redar  Gimnazijsko 
srednjoškolsko obrazovanje 
ili četverogodišnje 
strukovno obrazovanje 
(ekonomske, građevinske, 
prometne struke) 
 

1 1 0 

 
 
 
 

0 

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

 

 

30.  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, 2/18 i 
10/19), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi  
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O D L U K U 
o izdvajanju sredstava za održavanja softverskog sustava upravljanja i 

raspolaganja imovinom Općine Nova Bukovica  u razdoblju od 
01.02.2020. – 31.01.2021. 

 

Članak 1. 
 Sukladno članku 4. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave Općine 
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/17) provedena je jednostavna 
nabava u predmetu održavanja softverskog sustava upravljanja i raspolaganja imovinom 
Općine Nova Bukovica  u razdoblju od 01.02.2020. – 31.01.2021.    
 

Članak 2. 
Održavanje softverskog sustava upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Nova Bukovica 
u razdoblju od 01.02.2020. – 31.01.2021. povjeriti će se tvrtci MOBES KVALITETA j.d.o.o. 
iz Iloka, Jozefa Malijaka 28. 
            Visina mjesečne    usluge održavanja softverskog sustava  je 300,00 kuna bez PDV-a,  
(3.600,00 kn bez PDV-a godišnje). 
             Ponuda tvrtke MOBES j.d.o.o. broj BH-2401-2020-002 je sastavni dio ove Odluke.  
                     

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

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 008-02/20-01/02                                                                      NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-20-2                                                          Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica, 29. siječnja 2020. 
 

31.            Sukladno članku 3. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini 
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica br. 1/18), članku 40. Statuta Općine 
Nova Bukovica ("Službeni glasnik Općine Nova Bukovica", broj 1/13, 2/13, 1/15, 1/18, 2/18 i 
10/19), a  u skladu s Planom nabave za 2020. godinu, Načelnik Općine Nova Bukovica donosi                                                  
 

Z A K L J U Č A K 
o pokretanju postupka jednostavne nabave- Izgradnja društvenog doma 

u Bjelkovcu 
 

I. 
       Pokreće se  postupak jednostavne nabave s namjerom sklapanja Ugovora o izgradnji 
društvenog doma u Bjelkovcu, na k.č.br.781/190, k.o. Dobrović.       

Naručitelj:  Općina Nova Bukovica, MB: 02580624,  OIB:72006805985 
Odgovorna osoba naručitelja: Tomislav Bračun, Načelnik 
Evidencijski broj nabave: JN-01-DDB/2020    
Predmet nabave: - Izgradnja društvenog doma u Bjelkovcu, tlocrtne površine 103,06 m2 
(građevinske BTO površine 87,80 m2, korisne površine 73,71m2).  
Troškovnik radova obuhvaća: 

- Zemljane radove 
- Betonske i armirano betonske radove 
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- Zidarske radove  
- Tesarske, izolaterske, krovopokrivačke, limarske radove 
- Ugradnja PVC stolarije 

Broj građevinske dozvole: KLASA:UP/I-361-03/18-01/0001119, URBROJ:2189/1-08/11-
18-0009, pravomoćne 28.09.2018. godine 
Glavni projekt broj 120/17-GP, izrađen od strane Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva 
Šaponja Željko, Matije Gupca 159, Slatina. 
Procijenjena vrijednost radova prema troškovniku: 325.452,86 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. Anica Milosavljević, 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: 361-02/18-01/04                                                                           NAČELNIK                                                     
URBROJ: 2189/09-02-20-24                                                       Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica, 10. veljače 2020. 
 

32.            Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(NN, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni 
glasnik“ Općine Nova Bukovica, broj 1/13, 2/13, 1/15, 1/18, 2/18 i 10/19), donosi  
 

O D L U K U 
o dodjeli potpore za izdavanje knjige 

 

Članak 1. 
            Donosi se Odluka o dodjeli potpore za štampanje knjige, doktorici znanosti Tihani  
Nemčić, u iznosu od 1.000,00 kuna.  

                                                                                       

Članak 2. 
Obrazloženje 

           Sredstva iz članka 1. Ove Odluke odobravaju se temeljem zaprimljene zamolbe od 10. 
veljače 2020. godine, koju je uputila doktorica znanosti Tihana Nemčić. Sredstva bi bila 
namijenjena za štampanje knjige, naslova „Joker“,  sa tematikom ženskog futsala u Hrvatskoj.  
Tihana Nemčić je bivška reprezentativka u velikom nogometu i futsalu a po struci je 
nogometni trener Uefa PRO razine. 
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         Sastavni dio ove Odluke je Zamolba doktorice Tihane Nemčić od 10.02.20250. godine. 
         Razmotrivši zaprimljenu zamolbu, kao i namjeru utroška zatražene financijske pomoći, 
Općinski načelnik je pozitivno ocijenio zahtjev i odlučio kako je navedeno u članku 1. ove 
Odluke.  

Članak 3. 
            Ova Odluka će biti objavljena u «Službenom glasniku» Općine Nova Bukovica.  
                                      

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 402-03/20-01/02                                                                       NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-20-2                                                          Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica, 12. veljače 2020. 
 

 33.  Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne 
novine broj 68/2018), članka 8.  stavka 1. točke 14.  i  članka 31. Zakona o koncesijama 
(Narodne novine broj 69/17), članka 1. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se 
mogu obavljati na temelju koncesije  na području Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik 
Općine Nova Bukovica, broj 1/19) i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni 
glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/13, 2/13, 1/15, 1/18, 2/18 i 10/19), Načelnik Općine 
Nova Bukovica, donosi  

O D L U K U 
o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova  na području Općine Nova Bukovica 

Članak 1. 
           Donosi se Odluka o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova na području Općine Nova Bukovica. 

Članak 2. 

 Postupak davanja koncesije  za obavljanje poslova  iz članka 1. ove Odluke provest će 
Stručno povjerenstvo za koncesiju, obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine 
Nova Bukovica koju će imenovati Općinski načelnik.   

Članak 3. 

 Rok obavljanja koncesije je 5 godina uz početni iznos godišnje naknade od 3.000,00 
kuna a podmirivati će se jednokratno za tekuću godinu. 

Članak 4. 

Osobni, stručni, tehnički i financijski uvjeti koje moraju ispunjavati ponuditelji te 
isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje biti će naznačeno u Obavijesti o namjeri 
davanja koncesije. 

           Sukladno članku 44. stavku 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18) i  
članka 8.  stavka 1. točke 14. Zakona o koncesijama (NN 143/12). Obavijest o namjeri 
davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova biti će objavljena u „Elektroničkom 
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“.  
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Članak 5. 

Sukladno članku 17. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 
koncesije (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/19), kriterij za odabir najpovoljnije 
ponude je „Ekonomski najpovoljnije ponuda“ a određuje se prema redoslijedu: 

- Najniže zbrojena cijena usluge ………………………………..  75 bodova     75% 
- Tehnička ……………………………………………………….  10 bodova    10% 
- Kadrovska sposobnost za ostvarivanje koncesije ………………   5 bodova      5% 
- Poslovni ugled ponuditelja-reference …………………………...  5 bodova      5% 
- Najviša ponuđena naknada za koncesiju …………………………5 bodova      5% 

                                   U  K  U  P  N  O                                      100 bodova   100% 

Članak 6. 

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

 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 311-02/20-01/01                                                                     NAČELNIK 
URBROJ: 2189/09-02-20-1                                                         Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica, 13. veljače 2020. godine     
                                                                                                                

34.  Na temelju   članka 16. Zakona o koncesijama (Narodne novine, broj 69/2017),  
članka 5. stavka 1., 2. i stavka 3. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu 
obavljati na temelju koncesije  na području Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine 
Nova Bukovica, broj 1/19)) i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik 
Općine Nova Bukovica, broj 1/13, 2/13, 1/15, 1/18, 2/18 i 10/19), Načelnik Općine Nova 
Bukovica, donosi  

O D L U K U 
o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka dodjele 

koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Nova Bukovica 

Članak 1. 
          Sukladno članku 16. Zakona o koncesijama, a prije početka postupka davanja koncesije 
Općinski načelnik imenuje Stručno povjerenstvo za provedbu postupka dodjele koncesije za 
obavljanje dimnjačarskih poslova u slijedećem sastavu: 

1. Davor Pintarić, predsjednik 
2. Jadranka Juršik 
3. Maja Kiš, član 
4. Tomislav Dereš, član 
5. Blaženka Blažević, član 

 

Članak 2. 
 Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke provodi postupak dodjele koncesije od objave 
Obavijesti o namjeri davanja koncesije do prikupljanja ponuda i odabira najpovoljnije ponude 
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koju će zaključkom biti predložena predstavničkom tijelu-Općinskom vijeću Općine Nova 
Bukovica na usvajanje. 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Nova Bukovica. 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
KLASA: 311-02/20-01/01 
URBROJ: 2189/09-02-20-2        NAČELNIK 
Nova Bukovica, 13. veljače 2020. godine                                   Tomislav Bračun, prof. v.r. 
                                                                                                                                                                           
35.  Temeljem članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica br. 1/13, 2/13, 1/15, 1/18, 2/18 i 10/19), a vezano uz Poziv za iskaz interesa za 
sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i 
ujednačavanja komunalnog standarda u 2020. godini, koji je 06. veljače 2020. godine objavilo 
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Načelnik Općine Nova Bukovica donosi, 
 

O D L U K U 
podnošenju zahtjeva na javni poziv Ministarstva graditeljstva i 

prostornog uređenja, za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva 
 
                                                                             I. 
            Temeljem objavljenog Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata gradova i 
općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda 
u 2020., Općinski načelnik donosi Odluku za podnošenje Zahtjeva za iskaz interesa za 
sufinanciranje radova na sanaciji nerazvrstane ceste u naselju Nova Bukovica, ulica Zrinskih 
Frankopana. 
                                                                            II. 
          Planirana vrijednost radova, prema izvedbenom troškovniku iznosi 551.650,00 kuna sa 
PDV-om. Traženi iznos sufinanciranja od Ministarstva iznosi 350.000,00 kuna, preostali dio 
od 251.650,00 kuna financiralo bi se sredstvima Općinskog proračuna. 
 
                                                                           III.  
           Ova Odluka stup na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom 
glasniku“ Općine Nova Bukovica. 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:360-02/20-01/01      OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-20-3                                                 Tomislav Bračun, prof. v.r.                                            
Nova Bukovica, 14. veljače 2020. godine 
 
 36.  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 10/19) a vezano uz raspisan Natječaj za prikupljanje 
prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na područja Općine Nova 
Bukovica, Općinski načelnik donosi, 
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O D L U K U 
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 13. veljače 2020. godine, 
Općinski načelnik imenuje Povjerenstvo za provođenje postupka u ostvarenja potpora udruga 
na području Općine Nova Bukovica u slijedećem sastavu: 
 

1. Jadranka Juršik, predsjednik 
2. Davor Pintarić, član 
3. Igor Dejak, član 
4. Maja Kiš, član 
5. Irena Stipanović, 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: 007-02/19-01/02                                        OPĆINSKI NAČELNIK  
URBROJ: 2189/09-02-20-3                                       Tomislav Bračun v.r. 
Nova Bukovica, 14. veljače 2020. 

                                                                                                                 
37.          Sukladno članku 15. stavka  2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 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, 1/18, 2/18 i 10/19), 
Općinski načelnik, donosi  

O D L U K U 
o nabavci kosilice traktorske za NK Mladost Miljevci 

                                                  

Članak 1. 
            Donosi se Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme - kosilice traktorske  
H TS, koja će se dati na korištenje Nogometnom klubu „Mladost“ iz Miljevaca. 
            Nakon usmenih kontakata sa potencijalnim dobavljačima, odlučeno je da će se nabava  
obavi kod „RU-DA“ obrta za ugostiteljstvo i usluge, vlasnika Darka Takača iz Nove 
Bukovice, Vukovarska 54.   
            Vrijednost opreme iz stavka 1. ove Odluke iznosi 15.600.00 kuna bez PDV-a.    
             U cijenu je uračunat i nulti servis sa jamstvom od dvije godine. 
                                 

 Članak 2. 
            Sastavni dio ove Odluke je ponuda obrta RU-DA, broj 9/2020 od 15. veljače 2020. 
godine. 
                   

   Članak 3. 
          Financijska sredstva za predmetnu nabavu  osigurava Proračun Općine Nova 
Bukovica. 
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Članak 4. 
            Ova Odluka će biti objavljena u «Službenom glasniku» Općine Nova Bukovica.  
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
KLASA: 402-08/20-01/01                                                                       NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-20-2                                                          Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica, 15. veljače 2020. 
 
38. Sukladno članka 15. stavka  2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine RH  broj 
120/16), članka 5. 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, 2/18 i 
10/19), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi  
 

O D L U K U 
o provedbi postupka prikupljanja ponuda za izgradnju betonske staze na igralištu NK 

Zrinski u Novoj Bukovici 
 

Članak 1. 
          Provesti će se postupak prikupljanja ponuda za nabavku i izgradnju betonske staze na  
igralištu NK zrinski u Novoj Bukovici.  
         Postupak  jednostavne nabave za radove provest će se  sukladno  članku 5. Pravilnika o  
provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica.   
 

Članak 2. 
         Za realizaciju predmetne nabave planiraju se sredstva u iznosu do 40.000,00 kn bez 
PDV-a. 
                                                                

Članak 3. 
         Pripremu i provedbu postupka jednostavne  nabave provesti će Stručno povjerenstvo za 
jednostavnu nabavu, koje će imenovati Načelnik.  
       

Članak 4. 
            Ova Odluka će biti objavljena u «Službenom glasniku» Općine Nova Bukovica.  
                                           

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 361-02/20-01/03                                                                         NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-20-1                                                          Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica, 25. veljače 2020. 
 
39.         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, 1/18, 2/18 i 
10/19), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi  
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O D L U K U 
imenovanju stručnog povjerenstva za  izgradnju betonske staze 

na igralištu NK Zrinski u Novoj Bukovici 
  

 

Članak 1. 
            Sukladno članku 3. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave, u predmetu  
izgradnje betonske staze na igralištu NK Zrinski u Novoj Bukovici. 
imenuju se članovi Stručnog povjerenstva: 

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

 

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 će biti objavljena u «Službenom glasniku» Općine Nova Bukovica.  
                                           

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 361-02/20-01/03                                                                        NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-20-3                                                          Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica, 25. veljače 2020. 
 
40.  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, 2/18 i 10/19), Općinski 
načelnik, donosi  
 

O D L U K U 
o izdvajanju sredstava za usluge čišćenja prostora 

 

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 čišćenja uredskih prostorija u objektu Trg dr. Franje Tuđmana 1, 
Nova Bukovica. 
 

Članak 2. 
            Usluga čišćenja uredskih prostorija iz članka 1. ove Odluke povjerena je obrtu 
GREEN PEACE, obrt za usluge, VL. IVANA MARKOVIĆ, Slatina, Potočani 25 B (u 
daljnjem tekstu: Izvršitelj). 
            Visina mjesečne usluge (2 sata dnevno od ponedjeljka do petka) iznosi 1.840,00 kuna 
(bez PDV-a).  
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            Sukladno Ponudi obrta GREEN PEACE, obrt za usluge, VL. IVANA MARKOVIĆ, 
Slatina, Potočani 25 B od 26. veljače 2020., s Izvršiteljem će se sklopiti ugovor o pružanju 
usluge za razdoblje od 2. ožujka do 31. prosinca 2020.                

 

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

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 311-02/20-01/02       NAČELNIK 
URBROJ: 2189/09-02-20-2      Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica, 26. veljače 2020.               

                                                                                                            
41.  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 , 2/18 i 
10/19), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 
 

O D L U K U 
o poništenju postupka jednostavne nabave u predmetu izgradnje 

društvenog doma u Bjelkovcu 
 

Članak 1. 
              Donosi se Odluka-o poništenju poziva za dostavu ponuda za izvođenje radova na 
izgradnji društvenog doma u Bjelkovcu. 
             Poziv za dostavu ponuda za radove iz stavka 1. ovog članka evidentiran je pod brojem 
JN-01-DDB/2020. i predmet su jednostavne nabave, regulirane Pravilnikom o provođenju 
postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica broj 1/17). 
 

Članak 2. 
Obrazloženje 

              Pozivi za dostavu ponuda za izgradnju društvenog doma u Bjelkovcu upućeni su 
ponuditeljima 12. veljače 2020. Godine. 
Procijenjena vrijednost izvođenja predmetnih radova 325.452,86 kuna (bez PDV-a) i ima 
status  vrijednosti jednostavne nabave za građevinske radove. Postupak nabave je vođen 
sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi Općine Nova Bukovica (Sl. glasnik Općine Nova 
Bukovica 1/17).  
          Predmetni radovi predstavljaju I. fazu izgradnje društvenog doma a odnose se na 
betonske, armirano-betonske, zidarske, krovopokrivačke i limarske radove te ugradnju PVC 
stolarije. 
Poziv za dostavu ponuda upućen je slijedećim izvođačima radova: 

- “DOLAC” Zidarski obrt, Dobrović17 
- GRAĐEVNI OBRT BILIĆ, Kraminac 61, Slatina 
- GRADNJA BALTIĆ, j.d.o.o., Borik 109, Mikleuš 

 
Ponude sa ponudbenim troškovnicima dostavili su:                                        

- N-B gradnja j.d.o.o., za graditeljstvo i usluge, Vladimira Nazora 94, Našice 
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- GRAĐEVNI OBRT BILIĆ, Kraminac 61, Slatina 
- GRADNJA BALTIĆ, j.d.o.o., Borik 109, Mikleuš 
 

Točka  2. Rasprava o elementima pristiglih ponuda i donošenje zaključka o prijedlogu za 
izbor  najpovoljnije ponude upućene Općinskom načelniku na raspravu i  odlučivanje 
o izboru 
 

Kako je navedeno, poziv za dostavu ponuda je upućen trojici pravnih osoba iz područja 
graditeljstva. Od dvojica ponuditelja  pravovremeno su zaprimljene ponude. 

Ponudu je uputila i graditeljska tvrtka, N-B gradnja j.d.o.o., za graditeljstvo i usluge, 
Vladimira Nazora 94, iz Našica, kojoj nije upućen službeni poziv za dostavu ponude 
za predmetne građevinske radove t te je zbog navedenih razloga isključena iz daljnjeg 
postupka jednostavne nabave. 
 

         Kriterij odabira ponude je valjana ponuda sa najnižom cijenom, do iznosa procijenjene 
vrijednosti građevinskih radova. 
 
        Temeljem poziva, pravovremeno su dostavile svoje ponude: 

- GRAĐEVNI OBRT BILIĆ, Kraminac 61, Slatina …… 415.603,53 kn bez PDV-a 
- GRADNJA BALTIĆ, j.d.o.o., Borik 109, Mikleuš …… 366.503,62 kn bez PDV-a 

koje zadovoljavaju administrativne uvjete, osim cijene građevinskih radova. 
 
Ponuđene cijena radova obadvojice ponuditelja su veće od procijenjene vrijednosti radova iz 
pozivu za dostavu ponuda,.i kao takove nisu prihvatljive. 
          Sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave  nisu se ostvarili uvjeti za 
provođenje postupka jednostavne nabave, odnosno odabira najpovoljnijeg ponuditelja. 
          Sumirajući sve utvrđeno u  postupku jednostavne nabave u predmetu Izgradnje 
društvenog doma u Bjelkovcu, Povjerenstvo donosi  zaključak kojim Općinskom načelniku 
predlaže poništenje postupka jednostavne nabave. 
       Uvažavajući zaključak Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka 
jednostavne nabave, Općinski načelnik donosi Odluku o poništenju postupka jednostavne 
nabave u predmetu izgradnje  društvenog doma u Bjelkovcu. 
 

Članak 3. 
            Ova Odluka će biti će objavljena u «Službenom glasniku» Općine Nova Bukovica.  
                                           

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 361-02/18-01/04                                                                       NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-20-30                                                        Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica, 28. veljače  2020. 
  

42.     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, 1/18, 2/18 i 10/19), Načelnik Općine Nova 
Bukovica, donosi 
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O D L U K U 
o odabiru ponuditelja za izgradnju betonske staze na igralištu 

NK Zrinski u Novoj Bukovici 
 

Članak 1. 
     Donosi se Odluka o povjerenju radova na izgradnji betonske staze na igralištu NK 

Zrinski u Novoj Bukovici, tvrtci  KARAŠICA-VUČICA d.d. za vodno gospodarstvo i 
graditeljstvo, Trg A. Starčevića 9, Donji Miholjac.      
                Prihvaćena cijena radova iz prethodnog stavka je 38.908,00 kn bez PDV-a. 
 

Članak 2. 
     Sastavni dio ove Odluke je ponuda tvrtke KARAŠICA-VUČICA d.d. za vodno  

gospodarstvo i graditeljstvo, Trg A. Starčevića 9, Donji Miholjac, broj 07-184/1-20, od 
25.02.2020. 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 

               Procijenjena vrijednost izvođenja predmetnih građevinskih radova je  39.000,00 
kuna (bez PDV-a) i ima status  vrijednosti jednostavne nabave. 
            Proveden je postupak prikupljanja ponuda usmenim kontaktima sa potencijalnim  
dobavljačima za izgradnju betonske staze na igralištu NK Zrinski u Novoj Bukovici. 
      Nakon provedenih kontakata s potencijalnim ponuditeljima, pristigla je jedna ponuda za 
izgradnju betonske staze na igralištu NK Zrinski iz Nove Bukovice, koju je uputila tvrtka: 

- KARAŠICA-VUČICA d.d. za vodno gospodarstvo 
i graditeljstvo, Trg A. Starčevića , Donji Miholjac….…………  38.908,00 kn  bez 
PDV-a 
 
Prispjela ponuda,  broj: 07-184/1-20, od 25.02.2020. je pravovaljana a ponudbeni  

troškovnik odgovara zahtjevima naručitelja. 
 
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.  
 
      Sukladno izrečenom, Povjerenstvo za provođenja postupka jednostavne nabave za 
predmetne radove predložilo je Općinskom načelniku da postupi po zaključku  
Stručnog povjerenstva i da izgradnju betonske staze na igralištu NK Zrinski iz Nove Bukovice 
povjeri tvrtci KARAŠICA-VUČICA d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo, Trg A. 
Starčevića 9, Donji Miholjac. 
         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.      
                                   

 



  Broj 3                         Službeni glasnik                          Stranica 88 

 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 361-02/20-01/03                                                                       NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-20-5                                                         Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica, 03. ožujka 2020. 
                                                                                        

43.  Sukladno članku 3. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini 
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica br. 1/18), članku 40. Statuta Općine 
Nova Bukovica ("Službeni glasnik Općine Nova Bukovica", broj 1/13, 2/13, 1/15, 1/18, 2/18 i 
10/19), a  u skladu s Planom nabave za 2020. godinu, Načelnik Općine Nova Bukovica donosi                                          
 

Z A K L J U Č A K 
o pokretanju postupka jednostavne nabave- Izgradnja društvenog doma 

u Bjelkovcu 
 

I. 
       Pokreće se  postupak jednostavne nabave s namjerom sklapanja Ugovora o izgradnji 
društvenog doma u Bjelkovcu, na k.č.br.781/190, k.o. Dobrović.       

Naručitelj:  Općina Nova Bukovica, MB: 02580624,  OIB:72006805985 
Odgovorna osoba naručitelja: Tomislav Bračun, Načelnik 
Evidencijski broj nabave: JN-01-DDB/2020    
Predmet nabave: - Izgradnja društvenog doma u Bjelkovcu, tlocrtne površine 103,06 m2 
(građevinske BTO površine 87,80 m2, korisne površine 73,71m2).  
Troškovnik radova obuhvaća: 

- Zemljane radove 
- Betonske i armirano betonske radove 
- Zidarske radove  
- Tesarske, izolaterske, krovopokrivačke, limarske radove 
- Ugradnja PVC stolarije 

Broj građevinske dozvole: KLASA:UP/I-361-03/18-01/0001119, URBROJ:2189/1-08/11-
18-0009, pravomoćne 28.09.2018. godine 
Glavni projekt broj 120/17-GP, izrađen od strane Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva 
Šaponja Željko, Matije Gupca 159, Slatina. 
 
Procijenjena vrijednost radova prema troškovniku: 369.684,70 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. Anica Milosavljević, predsjednik 
2. Tomislav Bračun, član 
3. Blaženka Blažević, član 



  Broj 3                         Službeni glasnik                          Stranica 89 

 

       

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

 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 361-02/18-01/04                                                                           NAČELNIK                                                        
URBROJ: 2189/09-02-20-32                                                        Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica, 04. ožujka 2020. 
 

44.  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, 18/1 2/18 i 10/19), Općinski načelnik, donosi  
 

O D L U K U 
o izradi geodetske podloge za projektiranje ceste 

u ulici Zrinski Frankopana u Novoj Bukovici 
 

Članak 1. 
         Donosi se Odluka o izradi geodetske podloge za projektiranje ceste u ulici Zrinskih 
Frankopana u Novoj Bukovici.  
         Poslove izrade geodetske podloge iz stavka 1. ovog članka, Općinski načelnik povjerava  
tvrtci CUKOR d.o.o. iz Slatine, Kralja Zvonimira 53.  
 

Članak 2. 
          Vrijednost prihvaćene ponude je 4.640,00 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 CUKOR d.o.o. iz Slatine, Kralja Zvonimira 53, 
od 06. ožujka 2020. 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 usluge osigurava Proračun Općine Nova Bukovica 
za 2020. 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: 361-02/20-01/01                                                                          NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-20-5                                                           Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica, 06. ožujka 2020. 
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45.  Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(NN, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni 
glasnik“ Općine Nova Bukovica, broj 1/13, 2/13, 1/15, 1/18, 2/18 i 10/19), donosi  
 

O D L U K U 
o oglašavanju „Javne rasprave „ I. Izmjene i dopune PPUO Nova Bukovica 

 
Članak 1. 

            Donosi se Odluka o oglašavanju „Javne rasprave „ I. Izmjene u dopune  
Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica.  
            Oglas će se objaviti putem dnevne novine „Glasa slavonije“, Ulica Hrvatske 
Republike 20, Osijek. 
            Temeljem prihvaćene ponude oglašivača, trošak oglasa iznosi 2.800,00 kuna bez 
PDV-a.   

 
Članak 2. 

          Sastavni dio ove Odluke je prihvaćena ponuda oglašivača „Glasa slavonije“, Ulica 
Hrvatske Republike 20, Osijek, broj 02-20-000224-1010, od 11. ožujka 2020. godine. 
 

Članak 3. 
             Sukladno članku 4. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave (Službeni  
glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/17), čija je procijenjena vrijednost manja od  20.000,00 
kuna bez PDV-a, nabava se provodi  izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom 
subjektu.        
 

Članak 4. 
            Ova Odluka će biti objavljena u «Službenom glasniku» Općine Nova Bukovica.  
                                           

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 350-02/18-01/01                                                                       NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-20-88                                                         Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica, 11. ožujka 2020. 
 

46.  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, 2/18 i 
10/19), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 

 
ODLUKU 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju 
društvenog doma u Bjelkovcu 

 
Članak 1. 

Donosi se Odluka o povjeravanju radova na izgradnji društvenog doma u Bjelkovcu, tvrtci 
GRADNJA BALTIĆ j.d.o.o., Borik 109, Mikleuš. 
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Prihvaćena cijena građevinskih radova iz stavka 1. je 357.653,62 kune bez PDV-a. 
Sastavni dio ove Odluke je ponuda tvrtke GRADNJA BALTIĆ j.d.o.o., Borik 109, Mikleuš, 
od 11. ožujka 2020. godine. 

Članak 2. 
Obrazloženje 

Sukladno članku 6. Stavku 1. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave (Službeni 
glasnik Općine Nova Bukovica 1/17), Poziv za dostavu ponuda upućen je 05. ožujka 2020. 
godine sljedećim izvođačima radova: 

- EXPERT-ING, Obrt za vještačenje, obrt i graditeljstvo, Industrijska 44, Slatina 
- GRAĐEVNI OBRT BILIĆ, Kreminac 61, Slatina 
- GRADNJA BALTIĆ j.d.o.o., Borik 109, Mikleuš 

 
Procijenjena vrijednost izvođenja predmetnih radova je 369.684,70 kuna (bez PDV-a) i ima 
status vrijednosti jednostavne nabave za građevinske radove. Čitavi postupak nabave je vođen 
sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine 
Nova Bukovica 1/17). 
 
Predmetni radovi predstavljaju I. fazu izgradnje društvenog doma, a odnose se na betonske, 
armirano-betonske, zidarske, krovopokrivačke i limarske radove te ugradnju PVC stolarije. 
Troškovnik radova je sastavni dio ovog zapisnika. 
 
Ponude sa ponudbenim troškovnicima dostavili su: 

- EXPERT-ING, Obrt za vještačenje, obrt i graditeljstvo, Industrijska 44, 
Slatina…………………………………………………….......361.991,00kn bez PDV-a 

- GRAĐEVNI OBRT BILIĆ, Kreminac 61, Slatina…………..366.034,53kn bez PDV-a 
- GRADNJA BALTIĆ j.d.o.o., Borik 109, Mikleuš…………...357.653,62kn bez PDV-a 

 
Ponude su pravovremeno zaprimljene i zadovoljavaju sve uvjete propisane u natječajnoj 
dokumentaciji. 
Kriterij odabira ponude je valjana ponuda sa najnižom cijenom, do iznosa procijenjene 
vrijednosti građevinskih radova. 
 
Temeljem kriterija odabira „najniža cijena“, najpovoljniji ponuditelj za izvođenje 
građevinskih radova na izgradnji društvenog doma u Bjelkovcu je GRADNJA BALTIĆ 
j.d.o.o., Borik 109, Mikleuš, sa cijenom radova od 357.653,62kn bez PDV-a, manjom od 
procijenjene vrijednosti radova iz natječajne dokumentacije. 
 
Sumirajući sve utvrđeno u postupku jednostavne nabave u predmetu Izgradnje društvenog 
doma u Bjelkovcu, Povjerenstvo je donijelo Zaključak kojim Općinskom načelniku predlaže 
da radove na izgradnji društvenog doma u Bjelkovcu povjeri GRADNJI BALTIĆ j.d.o.o., 
Borik 109, Mikleuš. 
 
Uvažavajući zaključak Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka jednostavne 
nabave, Općinski načelnik odlučuje u točci 1. ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka će biti objavljena u <<Službenom glasniku>> Općine Nova Bukovica. 
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 361-02/18-01/04       NAČELNIK 
URBROJ: 2189/0-02-20-37      Tomislav Bračun v.r. 
Nova Bukovica, 16. ožujka 2020. 
 

47.  Na temelju članka 44. i 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, 123/17 i 98/19), članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni 
glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13, 1/15, 1/18, 2/18 i 10/19), Načelnik Općine 
Nova Bukovica, donosi                                                 

O D L U K U 
o smanjenju visine sredstava  namijenjenih za  potpore udrugama građana 

koje djeluju na području Općine Nova Bukovica 

 

Članak 1. 

                Smanjuje se iznos sredstava za dodjelu potpora udrugama građana koji djeluju na 
području Općine Nova Bukovica, za 2020. godinu. 
 

Članak 2. 

                Sredstva iz članka 1. ove Odluke iznose 132.500,00 kuna i raspoređuju se za: 
- Programe javnih potreba u sportu …………………. 97.500,00 kuna 
- Programe javnih potreba u kulturi ………………… 35.000,00 kuna 

 

Članak 3. 
Obrazloženje 

    Sukladno članku 10. st. 1. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju  
na području Općine Nova Bukovica, KLASA: 007-02/19-01/02, URBROJ:2189/09-02-19-, 
od 16. prosinca 2019. godine, objavljen je Javni natječaj za prikupljanje prijava za 
ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Nova Bukovica, 11. 
veljače 2020. godine. Sredstva za dodjelu potpora određena su u iznosu od 265.000,00 kuna i 
namijenjena su za: 

- Programe javnih potreba u sportu ……………………195.000,00 kn 
- Programe javnih potreba u kulturi …………………… 70.000,00 kn 

 
Zbog nastalih okolnosti izazvanih pandemijom koronavirusa smanjen je opseg   

aktivnosti unutar udruga,  javnih nastupa, sportskih natjecanja, što rezultira i smanjenju 
troškova rada.  
            Vezano uz nastale okolnosti za očekivati je i smanjenje općinskih prihoda, što će 
rezultirati racionalnom pristupu  u rashodovnoj strani Općinskog proračuna. 
             Uzimajući u obzir nastale okolnosti, Općinski načelnik je za 50%  umanjio  iznos 
sredstava iz točke 2. Javnog natječaja za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga 
građana. 
             Smanjenje sredstava za predmetnu namjenu predstavlja jednu od neminovnih mjera 
racionalizacije utroška sredstava Općinskog proračuna.    
     

Članak 4. 
            Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Općine Nova 
Bukovica. 
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:007-02/19-01/02                                                                  NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-20-15                                                       Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica, 17. ožujka 2020.                                                         
                                                                                             

48.  Na temelju članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 1/13, 2/13, 1/1, 1/18, 2/18 i 10/19), a u svezi članka 15. Odluke o komunalnoj 
naknadi (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/19) i točke IV. Odluke o mjerama 
ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja 
sportskih i kulturnih događanja (Narodne novine br.: 32/20) Načelnik Općine Nova Bukovica, 
donosi  
 

ODLUKU  
o mjerama potpore gospodarstvenicima na području Općine Nova Bukovica uslijed 

epidemije koronavirusa – COVID-19 
 

Članak 1. 
Svjetska zdravstvena organizacija, dana 11. ožujka 2020. godine proglasila je pandemiju 
COVID - 19, te je na temelju preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nacionalni 
Stožer za civilnu zaštitu Republike Hrvatske, donio Odluku o mjerama ograničavanja 
društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnost i održavanja sportskih i kulturnih 
događanja (Narodne novine br.: 32/20). 
 
Odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, obustavljen je rad većine 
gospodarskih subjekata različitih namjena, obustavljen je rad pružateljima različitih usluga 
(ugostiteljskim objektima, trgovinama, teretanama, dječjima igraonicama i  igralištima i dr.), 
osim prehrambenih trgovina, ljekarni i sl. 
 
U svrhu pomoći gospodarstvu i stanovnicima općine Nova Bukovica u prevladavanju 
poteškoća uzrokovanih epidemijom bolesti  izazvane koronavirusom COVID-19, Načelnik 
donosi slijedeće mjere:  
 

1.Obveznici plaćanja komunalne naknade, u obavljanju gospodarske djelatnosti u kojom se 
ostvaruje bliski kontakt s klijentima a utvrđena im je obustava rada, a za koje se utvrđuje, 
temeljem vlastitih evidencija, oslobađanje plaćanja komunalne naknade za mjesece travanj i 
svibanj 2020. godine su: 
a) Frizerski salon Mirjana, Nova Bukovica, Kolodvorska 12, OIB 21603807309, Klasa: UP/I-
363-03/19-01/02 (0007) 
b) Caffe bar „Kod Rude“, Nova Bukovica, Vukovarska 54, OIB 19354915381, Klasa: UP/I-
363-03/19-01/02 (0010) 
c) Jozing jdoo, Nova Bukovica, Zagrebačka 4, OIB 78290241963, Klasa: UP/I-363-03/19-
01/02 (0015) 
d) Cvjećarnica Carmellia, Nova Bukovica, Zagrebačka 11, OIB: 47496597252, Klasa: UP/I-
363-03/19-01/02 (0013). 
U slučaju utvrđenja novih obveznika, donijet će se dopuna ovoj Odluci. 

Članak 2. 
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni  upravni odjel Općine Nova Bukovica. 
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Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Nova 
Bukovica“.  
                               

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 363-03/20-01/01             NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-20-1                                                            Tomislav Bračun,prof. v.r. 
Nova Bukovica, 20. ožujka 2020.                           
 

 

 

                                                                                                                           
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

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

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


