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AKTI  OPĆINSKOG  VIJEĆA 

 

90. Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (''Službeni glasnik Općine Nova 

Bukovica“ broj 1/13, 02/13, 01/15, 1/18 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 

svojoj 25. sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2020. godine donosi 

  

ODLUKU 

o izmjeni Ugovora o koncesiji za obavljanje organiziranog prikupljanja, odvoza i 

trajnog odlaganja komunalnog otpada s područja Općine Nova Bukovica 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće donosi Odluku kojom se u članku 3. Ugovora o koncesiji za 

obavljanje organiziranog prikupljanja, odvoza i trajnog odlaganja komunalnog otpada, koji je 

Općina Nova Bukovica zaključila s komunalnim poduzećem „SLATINA KOM“ d. o. o iz 

Slatine KLASA: 311-02/15-01/03, URBROJ: 2189/09-02/15-8 dana 25. rujna 2015.g , 

mijenja rok na koji se zaključuje ugovor. 

 Ugovor iz prethodnog stavka sklopljen je temeljem Odluke o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje organiziranog prikupljanja, odvoza i odlaganja 

komunalnog otpada sa područja Općine Nova Bukovica Općinskog vijeća od 6. kolovoza 

2015.godine. 

Članak 2. 

 Ugovor se produžuje do odabira novog koncesionara, a najduže do 6 mjeseci od dana 

isteka roka na koji je koncesija dana, sukladno Ugovoru o koncesiji, KLASA: 311-02/15-

01/03, URBROJ: 2189/09-02/15-8. 

Članak 3. 

 Zadužuje se općinski načelnik za provođenje ove Odluke. 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na prvog sljedećeg dana od dana objave u ''Službenom glasniku 

Općine Nova Bukovica''. 

OPĆINA NOVA BUKOVICA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 351-04/19-01/01 

URBROJ: 218909-01-20-9     Predsjednik Općinskog vijeća 

Nova Bukovica, 17. kolovoza 2020.        Franjo Kraljik v.r. 
 
          

91.  Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 

br. 68/18, 110/18 i 32/20), članka 5. stavak 1. točka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima 

(''Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ broj 4/20) i članka 30. Statuta Općine Nova 

Bukovica (''Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ broj 1/13, 02/13, 01/15, 1/18 i 2/18) 

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 25. sjednici održanoj dana 17. kolovoza 

2020. godine donosi 

 

Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti (u daljnjem tekstu Odluka) 

povjerava se obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Nova Bukovica. 
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Članak 2. 

Jedinici lokalne samouprave Grad Slatina povjerava se obavljanje slijedeće komunalne 

djelatnosti: 

1. Usluga ukopa pokojnika. 

 

Članak 3. 

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke povjerava se na neodređeno 

vrijeme Gradu Slatini, odnosno do stavljanja van snage ove Odluke od strane predstavničkog 

tijela Općine Nova Bukovica. 

 

Članak 4. 

Grad Slatina ili isporučitelj komunalne usluge dužan je povjerenu komunalnu djelatnost iz 

članka 2. ove Odluke obavljati na načelima utvrđenim u Zakonu o komunalnom gospodarstvu 

i u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu te drugih posebnih propisa. 

Grad Slatina ili isporučitelj komunalne usluge dužan je prilikom, a prije izmjena i/ili dopune 

općih uvjeta korištenja usluge i prilikom izmjene i/ili dopune cjenika usluge iz članka 2. ove 

Odluke ishodovati suglasnost općinskog načelnika Općine Nova Bukovica. 

 

Članak 5. 

Grad Slatina i Općina Nova Bukovica  će međusobna prava i obveze koje proizlaze iz ove 

Odluke regulirat posebnim ugovorom, a kojeg će u ime i za račun Općine Nova Bukovica 

potpisati općinski načelnik. 

Zadužuje se općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica za provedbu 

ove Odluke. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica, 

a primjenjuje se s danom stupanja na snagu Odluke Gradskog vijeća Grada Slatine o prihvatu 

obavljanja uslužne djelatnosti ukopa pokojnika na području Općine Nova Bukovica. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: 363-01/20-01/05      Predsjednik Općinskog vijeća 

URBROJ: 2189/09-01-20-6       Franjo Kraljik v.r. 

U Novoj Bukovici, 17. kolovoza 2020.  

 

92.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 

novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17), članka 40. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, br. 68/18 i 

110/18) 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  25. 

sjednici održanoj 17. kolovoza 2020.  godine, donijelo  je 

 

ODLUKU 

o osnivanju Vlastitog pogona Općine Nova Bukovica 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Vlastiti pogon Općine Nova Bukovica (u daljnjem tekstu: 

Vlastiti pogon) za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Nova Bukovica. 
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Članak 2. 

Ovom odlukom o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na 

području Općine Nova Bukovica utvrđuju se odredbe o:  

 

1. komunalnim djelatnostima koje će Vlastiti pogon obavljati,  

2. području na kojem će se obavljati komunalne djelatnosti,  

3. unutarnjem ustrojstvu, organiziranju poslova i poslovodstva Vlastitog pogona,  

4. sredstvima potrebnim za početak rada Vlastitog pogona te načinu njihovog pribavljanja ili 

osiguranja,  

5. aktima poslovanja Vlastitog pogona,  

6. iskazivanju učinka poslovanja,  

7. ograničenjima glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge posebne 

imovine Općine Nova Bukovica na kojoj se odvija poslovanje Vlastitog pogona,  

8. načinu nadzora poslovanja Vlastitog pogona od strane Općine Nova Bukovica,  

9. imenovanju i razrješenju upravitelja Vlastitog pogona,  

10. ukidanju Vlastitog pogona. 

 

Članak 3. 

Vlastiti pogon obavlja sljedeće komunalne djelatnosti na području Općine Nova 

Bukovica: 

1. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, 

2. održavanje javnih zelenih površina (uključujući dječja i nogometna igrališta), 

3. održavanje i upravljanje grobljima (poslove uprave grobljima i održavanje prostora i 

zgrade za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih 

površina unutar groblja na svim grobljima na području Općine Nova Bukovica), 

4. održavanje čistoće javnih površina  

5. održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva (osim dijela poslova koji su   

ugovorom povjereni pravnim i fizičkim osobama za područje Općine Nova Bukovica)  

6. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene (uključujući spomenike i 

spomen obilježja), 

7. obavljanje poslova oglašavanja (postavljanje, održavanje i upravljanje oglasnim 

površinama). 

 

Vlastiti pogon može komunalne poslove iz stavka 1. ovog članka obavljati i za druge 

jedinice lokalne samouprave na temelju odluke njihovog predstavničkog tijela o povjeravanju 

obavljanja navedenih komunalnih djelatnosti Općini Nova Bukovica.  

U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka Odluke jedinice lokalne samouprave 

međusobna prava i obveze uređuju pisanim ugovorom. 

Ukoliko Općina posebnom odlukom, ugovorom ili koncesijom povjeri obavljanje 

pojedinih komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke drugim pravnim ili fizičkim 

osobama, vlastiti pogon neće obavljati te djelatnosti za vrijeme i u obimu u kojemu su iste 

povjerene drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi. 

 

Članak 4. 

Vlastiti pogon nema svojstvo pravne osobe. Vlastiti pogon osniva se kao jedinstvena 

ustrojbena jedinica bez posebnih organizacijskih jedinica, kao poseban pogon unutar 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica.  

Djelatnošću i poslovanjem Vlastitog pogona prava i obveze stječe Općine Nova 

Bukovica. 
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Članak 5. 

Unutarnje ustrojstvo, način rada i upravljanja, prava, obveze i plaća djelatnika 

Vlastitog pogona detaljnije se uređuje Pravilnikom o poslovanju Vlastitog pogona, kojeg 

donosi Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica. 

 

Članak 6. 

Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona. Upravitelj pogona je pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica.  

Upravitelj organizira i vodi rad Vlastitog pogona te odgovara općinskom načelniku za 

materijalno i financijsko poslovanje Vlastitog pogona i za zakonitost rada Vlastitog pogona. 

Upravitelj Vlastitog pogona na temelju ovlasti općinskog načelnika ili općinski načelnik 

sklapaju ugovore s drugim fizičkim i pravnim osobama. 

 

Članak 7. 

Upravitelj Vlastitog pogona dužan je podnijeti izvješće o radu Vlastitog pogona s 

financijskim pokazateljima Općinskom načelniku kad on to zatraži, a najmanje jednom 

godišnje. 

 

Članak 8. 

Sredstva potrebna za rad Vlastitog pogona osiguravaju se iz:  

- komunalnog doprinosa,  

- komunalne naknade,  

- cijene komunalne usluge,  

- naknade za koncesiju,  

- proračuna Općine Nova Bukovica,  

- fondova Europske unije,  

- ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom,  

- donacija, 

 - prihoda određenih posebnim zakonima te  

- ostalih prihoda. 

 

Članak 9. 

Prihodi i izdaci Vlastitog pogona evidentiraju se u Proračunu Općine Nova Bukovica.  

Administrativno – tehničke, pravne, financijsko – računovodstvene i opće poslove za 

potrebe Vlastitog pogona obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica sukladno 

zakonu i djelokrugu i sadržaju poslova koje obavlja.  

Vlastiti pogon iskazuje učinke poslovanja sukladno važećim financijsko-

računovodstvenim propisima odnosno Zakonu o proračunu. 

 

Članak 10. 

Akti poslovanja Vlastitog pogona su godišnji plan i program rada vlastitog pogona, a 

donose se u okviru i sastavni su dio Programa održavanja komunalne infrastrukture, a izvješće 

o izvršenju godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona, obračuni i dr. je sastavni dio 

Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture.  

 

Članak 11. 

Imovina u vlasništvu Općine Nova Bukovica, na kojoj i kojom svoju djelatnost 

obavlja Vlastiti pogon ne može se opterećivati niti otuđiti bez suglasnosti Općinskog 

načelnika Općine Nova Bukovica. 
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Članak 12. 

Sredstva za rad Vlastitog pogona i obavljanje komunalnih djelatnosti – svi primici i 

izdaci utvrđuju se u Proračunu Općine Nova Bukovica. Vlastiti pogon može stjecati opremu i 

drugu pokretnu imovinu u visini sredstava osiguranih Općinskim proračunom za tekuću 

godinu, a na temelju akata iz članka 11. ove Odluke. 

 

Članak 13. 

Vlastiti pogon samostalan je u obavljanju poslova iz svoga djelokruga. U obavljaju 

poslova iz svoga djelokruga Vlastiti pogon dužan je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje 

komunalnih djelatnosti te održavati komunalne objekte i uređaje koji služe u svrhu obavljanja 

djelatnosti u stanju funkcionalne sposobnosti. 

 

Članak 14. 

Nadzor nad radom i poslovanjem Vlastitog pogona vrši Jedinstveni upravni odjel i 

općinski načelnik.  

U obavljanju nadzora iz prethodnog stavka i provedbe ove Odluke Jedinstveni upravni 

odjel i općinski načelnik poduzimaju potrebne mjere i radnje u skladu sa zakonom i općim 

aktima Općine. 

 

Članak 15. 

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica svojom odlukom može ukinuti Vlastiti pogon.  

U slučaju ukidanja Vlastitog pogona Općina Nova Bukovica preuzima svu imovinu, 

kao i sva prava i obveze Vlastitog pogona, osim ako se odlukom o ukidanju Vlastitog pogona 

ne odredi drugačije. 

 

Članak 16. 

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

Općine Nova Bukovica“. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: 363-01/20-01/07      Predsjednik Općinskog vijeća 

URBROJ: 2189/09-01-20-2       Franjo Kraljik v.r. 

Nova Bukovica, 17. kolovoza 2020. 

 

 

93. Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine broj: NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 

123/17), članka 40. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj: 68/18 i 

110/18), članka 5. Odluke o osnivanju vlastitog pogona (Službeni glasnik Općine Nova 

Bukovica broj 5/20), 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 25. sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2020. donijelo je 

 

PRAVILNIK 

o poslovanju vlastitog pogona 
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I. OPĆE ODREDBE  

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo Vlastitog pogona za obavljanje 

određenih komunalnih djelatnosti na području Općine Nova Bukovica (u daljnjem tekstu: 

Vlastiti pogon), način organizacije poslovanja, način planiranja poslova, broj potrebnih 

djelatnika, opis i popis osnovnih poslova i radnih zadataka sa stručnim uvjetima potrebnim za 

obavljanje tih poslova kao i druga pitanja od značaja za njegov rad.  

 

II. DJELOKRUG RADA VLASTITOG POGONA  

 

Članak 2. 

Djelokrug rada Vlastitog pogona određen je Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona.  

Vlastiti pogon nema svojstvo pravne osobe. Vlastiti pogon komunalne poslove obavlja 

samostalno u granicama utvrđenim Zakonom, drugim propisima i aktima Općine Nova 

Bukovica. 

 

III. UNUTARNJE USTROJSTVO  

 

Članak 3. 

Upravitelj Vlastitog pogona Općine Nova Bukovica kao organizacijske jedinice 

Jedinstvenog upravnog odjela je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.  

 

Članak 4. 

Upravitelj pogona organizira i vodi rad Vlastitog pogona, odgovara općinskom 

načelniku za materijalno i financijsko poslovanje Vlastitog pogona i za zakonitost rada 

Vlastitog pogona. Ugovore sa drugim fizičkim i pravnim osobama Upravitelj pogona može 

zaključiti isključivo na temelju ovlasti Općinskog načelnika  

 

Članak 5. 

Akti poslovanja Vlastitog pogona su godišnji plan i program rada Vlastitog pogona i 

sastavni su dio Programa održavanja komunalne infrastrukture, a izvješće o izvršenju 

godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona, obračuni i dr. je sastavni dio Izvješća o 

izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture.  

Upravitelj Vlastitog pogona dužan je Općinskom načelniku podnijeti izvješće o 

izvršenju godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona najkasnije do kraja ožujka tekuće 

godine za prethodnu kalendarsku godinu.  

 

Članak 6. 

Za nabavu i ugovaranje radova Upravitelj se mora pridržavati propisa o javnoj nabavi kao 

i ostalih propisa kojima je uređeno materijalno i financijsko poslovanje jedinica lokalne 

samouprave.  

 

IV. NAZIV RADNIH MJESTA, POPIS POSLOVA, STRUČNI I DRUGI UVJETI 

TE BROJ IZVRŠITELJA  

 

Članak 7. 

Poslove vlastitog pogona obavljaju službenici i namještenici prema odredbama ovog 

Pravilnika i prema rasporedu i opisu poslova utvrđenom Pravilnikom o unutarnjem redu u 
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Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nova Bukovica, kojim je utvrđen naziv radnog mjesta 

sa opisom poslova, stručnim i drugim uvjetima te broj izvršitelja, a kako slijedi:  

1.Upravitelj Vlastitog pogona-pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 1 djelatnik  

2.Komunalni radnik 1 djelatnik  

3.Domar-dostavljač 1 djelatnik 

 

Članak 8. 

Plaće i druga primanja namještenika Vlastitog pogona utvrđuju se na način propisan 

zakonskim odredbama i aktima Općine Nova Bukovica. 

Zadužuje se općinski načelnik  

Sredstva za plaće zaposlenih u Vlastitom pogonu osiguravaju se u Proračunu Općine 

Nova Bukovica.  

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 9. 

Službenici i namještenici zatečeni na radu u Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 

stupanja na snagu ovoga Pravilnika, nastavljaju raditi na svojim dotadašnjim radnim mjestima 

te zadržavaju plaće i druga prava prema dotadašnjim rješenjima, do donošenja rješenja o 

rasporedu na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom, Odlukom iz članka 2. ovog 

Pravilnika.i Pravilnikom o unutarnjem redu usklađenim s odredbama ovoga Pravilnika i 

Odluci iz članka 2. ovog Pravilnika. 

Na ostala prava i obveze iz radnih odnosa primjenjuju se odredbe Zakona o radu.  

 Zadužuje se općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica za 

provedbu ovog Pravilnika. 

 

Članak 10. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine 

Nova Bukovica.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: 363-01/20-01/07     Predsjednik Općinskog vijeća 

URBROJ: 2189/09-01-20-3       Franjo Kraljik v.r. 

Nova Bukovica, 17. kolovoza 2020. 

94.  Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 

broj  68/18), članka 5. i 9. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Općine 

Nova Bukovica“ broj 4/20) 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  25. sjednici održanoj 17. kolovoza 2020.  godine, donijelo  je 

 

O D L U K U 

o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog 

ugovora na području Općine Nova Bukovica 
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I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju 

pisanog ugovora, te uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda i javnog natječaja za 

povjeravanje tih djelatnosti na temelju pisanog ugovora na području Općine Nova Bukovica. 

 

 

II. ODREĐIVANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI 

 

Članak 2. 

Temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova pravnim i fizičkim osobama 

obavljaju se sljedeći poslovi: 

1. Održavanje nerazvrstanih cesta, 

2. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 

3. Veterinarsko-higijeničarski poslovi 

            4. Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta  

            5. Održavanje poljskih putova 

 6.Poslovi izgradnje, upravljanja i održavanja elektroničke komunikacijske 

infrastrukture i druge povezane opreme 

             

Rok na koji se povjeravaju pojedini komunalni poslovi navedeni u ovom članku 

određuje načelnik Općine Nova Bukovica odlukom iz članka 4. ove Odluke, maksimalno na 

rok od 4 godine. 

 

            Obim i cijena komunalnih poslova odrediti će se na osnovu Programa održavanja 

komunalne infrastruktura iz članka 73. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu i 

troškovnika načinjenog na temelju Programa održavanja komunalne infrastrukture za godinu 

u kojoj se zaključuje ugovor, a do isteka roka na koji je zaključen ugovor bit će utvrđeni 

naprijed navedenim Programom i troškovnicima za predmetne poslove. 

 

  

III. UVJETI I MJERILA ZA PROVEDBU POSTUPKA 

 

Članak 3. 

 Postupak podnošenja ponuda za obavljanje komunalnih poslova komunalnih 

djelatnosti iz članka 2. ove Odluke provodi se: 

 

- prikupljanjem ponuda , 

- objavom poziva za nadmetanje 

 

 Prikupljanjem ponuda pristupit će se kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti u 

jednom proračunskom razdoblju  ne prelazi vrijednost do 200.000,00 kuna bez PDV-a 

 

 U postupku prikupljanjem ponuda pozvat će se najmanje pet natjecatelja po vlastitom 

odabiru da dostave ponude sukladno dokumentaciji za nabavu roba, radova i usluga male 

vrijednosti. 
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 Objavi poziva za nadmetanje  pristupit će se kada vrijednost poslova komunalne 

djelatnosti u jednom proračunskom razdoblju prelazi vrijednost od 200.000,00 kuna bez  

PDV-a. 

 

Okviri za prikupljanje ponuda i objave poziva za nadmetanje u svrhu sklapanja pisanog 

ugovora za obavljanje predmetnih komunalnih djelatnosti sukladni su odredbama članka 18. 

stavka 3. Zakona o javnoj nabavi.  

 

Članak 4. 

Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili objave poziva za nadmetanje 

donosi izvršno tijelo. 

 

Postupak prikupljanja ponuda ili objavom poziva za nadmetanje iz članka 1. ove 

Odluke provodi Stručno povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda i javnog natječaja, 

koje imenuje načelnik. 

 

 Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana. 

 

Članak 5. 

 Prikupljanje ponuda provodi se pozivom za dostavu ponuda za najmanje 5 (pet) 

ponuditelja. 

 

 Poziv za dostavu ponude ponuditeljima upućuju Povjerenstva iz članka 4. ove Odluke. 

 

 Poziv za dostavu ponude mora sadržavati sve elemente koji su navedeni u članku 6. 

ove Odluke, a postupak otvaranja ponuda i utvrđivanja prijedloga izbora najpovoljnije ponude 

provode Povjerenstva iz članka 4. ove Odluke na način i u postupku navedenom u članku 9. 

ove Odluke. 

Članak 6. 

 Poziv za nadmetanje mora sadržavati: 

- djelatnost za koju se povjeravaju poslovi temeljem pisanog ugovora, 

- vrijeme na koje se sklapa ugovor, 

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, 

- način i rok plaćanja, 

- vrsta i opseg poslova, 

- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora, 

- način, mjesto i rok podnošenja ponude, 

- rok važenja ponude, 

- isprave koje su potrebne kao prilog ponude, 

- mjesto i vrijeme održavanja sjednice Stručnog povjerenstva za provedbu 

prikupljanja ponuda i javnog natječaja, 

- uvjeti za odabir najpovoljnije ponude. 

 

Poziv za nadmetanje iz stavka 1. ovog članka objaviti će se u Elektroničkom oglasniku 

javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN) i na oglasnoj ploči i na web 

stranici  Općine Nova Bukovica. 

 

Članak 7. 

1. Ponude se podnose u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici zapečaćenoj  neposredno 

pisarnici ili putem pošte preporučeno ili sa naznakom „NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ – 



  Broj 5                         Službeni glasnik                          Stranica 292 

 

naziv natječaja“ s naznakom prikupljanja ponuda ili poziva za nadmetanje na koji se odnosi, s 

adresom naručitelja i adresom ponuditelja, u roku od najmanje 15 dana dostave poziva iz 

članka 5. ili objave poziva za nadmetanje u EOJN iz članka 6.  

2.  Krajnji rok za dostavu ponuda ujedno je i rok za otvaranje ponuda. 

3.  Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj 

ponudi za isti predmet , grupu ili dio predmeta nabave. 

4.  Ponuda mora biti dostavljena najkasnije do datuma i u vrijeme određeno u dokumentaciji 

za prikupljanje ponuda ili objave poziva za nadmetanje. 

5.  Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju 

neotvorene. 

 

Članak 8. 

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeće isprave: 

- dokaz o registraciji za obavljanje komunalnih poslova koji su predmet 

prikupljanja ponuda ili javnog natječaja-izvod iz sudskog, strukovnog ili 

trgovačkog  registra 

- potvrda da nemaju dospjelih nepodmirenih obveza prema Općini Nova 

Bukovica 

- dokaz o financijskoj stabilnosti 

- dokaz o solventnosti 

- dokaz o nekažnjavanju 

- potvrda porezne uprave o podmirenju dospjelih obveza plaćanja poreza i 

doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 

- reference ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet 

prikupljanja ponuda ili javnog natječaja , 

- druge isprave koje utvrdi nadležno Povjerenstvo. 

 

Članak 9. 

 1.  Stručno povjerenstvo iz članka 4. ove Odluke provest će otvaranje pristiglih ponuda na 

sjednici koja će se održati u roku određenom u dokumentaciji za prikupljanje ponuda ili 

poziva za nadmetanje, odnosno na određenom mjestu sukladno datumu, u određeno vrijeme, 

po redoslijedu zaprimanja. 

2.  Otvaranju ponuda može biti nazočna ovlaštena osoba ponuditelja uz uvjet predočenja 

pisanog dokaza o ovlasti. 

3.  O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik i 

članovi povjerenstva te jedan od prisutnih ponuditelja kao ovjerovitelj zapisnika kojeg 

ponuditelji zajednički odrede 

4.ponuda koja ne sadrži isprave navedene u dokumentaciji za prikupljanje ponuda ili poziva 

za nadmetanje smatrati će se neprihvatljivom. 

5.  Na osnovu pristiglih ponuda stručno povjerenstvo iz članka 4. ove Odluke donijeti će 

Zaključak o prijedlogu za odabir ponude, te isti uputiti predstavničkom tijelu Općine Nova 

Bukovica, zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama koje uz njih prileže, radi 

donošenja Odluke o odabiru ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova 

na temelju Ugovora na vrijeme najdulje do četiri godine. 

6.  Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica može donijeti Odluku o odabiru i ako je prispjela 

samo jedna valjana ponuda. 

7. Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica može donijeti Odluku da se ne izabere ni jedna od 

ponuda pristiglih u postupku prikupljanja ponuda ili poziva za nadmetanje. 

8. Temeljem donošene Odluke o odabir, Općinski načelnik sklapa Ugovor sa najpovoljnijim 

ponuditeljem na rok ne duži od četiri godine. 
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IV. MJERILA ZA ODREĐIVANJE PONUDA 

 

                                                                    Članak 10. 

1. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda sa najvećim bodova prema slijedećim  

kriterijima 

-   najniža cijena                                                             bodova 70 

-   reference za obavljanje komunalnih poslova             bodova 30 

    -   popis opreme za obavljanje komunalnih poslova 

    -   broj i struktura djelatnika 

    -   uvjeti plaćanja 

    -   jamstveni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu 

 2.  Stručno povjerenstvo za provedbu i prikupljanje ponuda ili poziva za nadmetanje 

dokumentacijom će utvrditi koje će se od referenci koristiti i broj bodova za svaki od 

odabranih uvjeta. 

3.   Najpovoljnijoj ponudi pripada maksimalan broj bodova, a ostalim ponudama pripada 

razmjeran broj bodova po pojedinom kriteriju, a određuje se kako slijedi: 

 

a)   kriterij:najniža cijena (sveukupan iznos cijena-naznačenih u troškovniku odnosno zbroj 

svih cijena) 

                   BKC= BxNC/CP 

 

BKC – bodovi promatrane ponude po kriteriju najniže cijene 

B       -  max bodovi po pitanju cijene 

NC    -  najniža cijena od svih prihvatljivih ponuda izražena u kn bez PDV-a 

CP     -  cijena iz promatrane ponude izražena u kn bez PDV-a. 

 

b)   kriterij: promatrana referenca za obavljanje komunalnih poslova iz stavka 1. ovog članka 

      1.  kriterij kada se traži da promatrana referenca ima najveću vrijednost: 

                                BPK=BxPK/NPK 

 

BPK - bodovi promatrane ponude po kriteriju promatrane reference 

B      - max bodovi po promatranom kriteriju-referenci 

PK   - vrijednost iz promatrane ponude po referenci (jamstveni rok u mjesecima, plaćanje   

           Plaćanje izraženo u danima, broj djelatnika, količina opreme i dr.) 

NPK- najveća vrijednost promatrane reference po svim zaprimljenim prihvatljivim ponudama    

          (jamstveni rok u mjesecima, plaćanje izraženo u danima, broj djelatnika, količina  

           Opreme i dr.) 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

                                                            Članak 11. 

       Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju komunalnih 

djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Nova 

Bukovica  (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica br. 4/20). 

 

Članak 12. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine 

Nova Bukovica. 
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: 363-01/20-01/05      Predsjednik Općinskog vijeća 

URBROJ: 2189/09-01-20-7       Franjo Kraljik v.r. 

Nova Bukovica, 17. kolovoza 2020. 

        

95. Na temelju članka 59., i 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, br. 

68/18, 110/18, 32/20) i članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica Bukovica (“Službeni 

glasnik Općine Nova Bukovica” broj 1/13, 2/13, 1/15, 1/18 i 2/18), na svojoj 25. sjednici, 

održanoj dana 17. kolovoza 2020. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

 o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi  

 

Članak 1. 

Utvrđuje se svojstvo komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu 

Općine Nova Bukovica  na nekretninama navedenim u slijedećoj tablici: 

 
NAZIV 

KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE 

NAZIV 
ULICE 

NASELJE 
KATASTARSKA 

ČESTICA/ZEMLJIŠNOKNJIŽNA 
ČESTICA 

KATASTARSKA 
OPĆINA 

POVRŠINA 

Nerazvrstane ceste Poljski put 
Nova 

Bukovica 
786, 789 Gornja Bukovica 

513čhv, 1134čhv 

Nerazvrstane ceste Poljski put 
Nova 

Bukovica 
246/1,  
307/1 

Gornja Bukovica 
1011m2,  
956m2 

Nerazvrstane ceste Poljski put 
Nova 

Bukovica 
1404/2,  
1485/1b 

Nova Bukovica 
162čhv,  
112čhv 

Nogostup Nova Bukovica 
1997/1,  

1998,  
1999/1 

Nova Bukovica 
5086m2, 
3525m2, 
22425m2 

Nogostup Nova Bukovica 1997/2 Nova Bukovica   

514m2 

Sportsko igralište Nova Bukovica 24/3 Gornja Bukovica 353čhv 

Dječje igralište 
Vinogradska 

Nova Bukovica 1378/8 Nova Bukovica 
1jutro 1513čhv 

Dječje igralište Z. 
Frankopana 

Nova Bukovica 24/3 Gornja Bukovica 
353čhv 

Dječje igralište B. 
Antunovac 

Bukovački Antunovac 1267/192 Mikleuš 
6780m2 

Dječje igralište D. 
Bukovica 

Donja Bukovica 5/3 Donja Bukovica 
6901m2 

Dječje igralište 
Miljevci 

Miljevci 297/8 Miljevci 
310čhv 

Dječje igralište 
Bjelkovac 

Bjelkovac 781/190 Dobrović 
310čhv 

Spomenik Poginulim 
Hrvatskim 

braniteljima 
Nova Bukovica 284/2 Nova Bukovica 

2280m2 

Bista Dr. Franje 
Tuđmana 

Nova Bukovica 284/2 Nova Bukovica 
2280m2 

Križ poginulim 
braniteljima 

Nova Bukovica 1372/1 Nova Bukovica 
1 jutro 831čhv 

Križ u mjestu Nova Bukovica 301/1 Nova Bukovica 472čhv 
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Groblje Gornje Viljevo GORNJE VILJEVO 1991 Nova Bukovica 619čhv 

GROBLJE BJELKOVAC 
785/40,  
789/4 

Dobrović 
400čhv,  
1jutro 

Miljevci - Katoličko 
groblje 

MILJEVCI 
1034/3,  
1034/4,  
1035/1 

Miljevci 
426čhv, 
488čhv, 
914čhv 

Nova Bukovica - 
Katoličko groblje 

NOVA BUKOVICA 1372/1 Nova Bukovica 
1jutro 831 čhv 

 
Članak 2. 

Utvrđuje se svojstvo komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama 

navedenim u slijedećoj tablici: 
 
NAZIV 

KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE 

NAZIV ULICE NASELJE KATASTARSKA ČESTICA 
KATASTARSKA 

OPĆINA 

Nerazvrstane ceste Vinogradska Nova Bukovica 

2001, 2019, 1379/2, 1378/7, 
1378/8, 18/2, 2017, 2011, 

443, 444, 446, 447, 688/22, 
2052/2, 1377/4, 2052/3, 

1381/15, 2024, 2051, 
1376,2027,665/1, 666/3, 

670/2, 666/2, 670/1, 1375/7, 
1375/4, 2027, 688/2 687/1, 

2000/2, 960/1, 687/2, 687/3, 
687/4, 960/40, 2026, 

1374/27, 1375/3, 1374/11 

Nova Bukovica 

Nerazvrstane ceste 
Matije Gupca Nova Bukovica 1997/1, 2003/1 Nova Bukovica 

Nerazvrstane ceste 
Zrinskih Frankopana Nova Bukovica 

778/1, 792, 2007, 96, 796, 
793, 585/1, 794, 772/2b 

Gornja Bukovica 
Nova Bukovica 

Nerazvrstane ceste Zrinskih Frankopana 
odvojak 

Nova Bukovica 2008 Nova Bukovica 

Nerazvrstane ceste 

Tomislava Mikića Nova Bukovica 
129/1, 234/2, 236/4, 236/2, 
233/2, 233/1, 232/2, 231/5, 

232/3, 228/7 
Gornja Bukovica  

Nerazvrstane ceste 
Vitodraga Maračića Nova Bukovica 234/1 Gornja Bukovica 

Nerazvrstane ceste 

Božidara Ivoša Nova Bukovica 
245/5, 316/3, 316/4, 315/3, 

314/2, 314/1, 310/2 
Gornja Bukovica 

Nerazvrstane ceste 
Topolak Nova Bukovica 1986/23 Gornja Bukovica 

Nerazvrstane ceste 

Stara Crkva Nova Bukovica 
1373/1, 1373/6, 1373/3, 
1373/16, 1374/17, 2037, 

2040 
Nova Bukovica 

Nerazvrstane ceste 
Dravska ulica i javna 

rasvjeta 
Miljevci 333/1, 715 Miljevci 
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Nerazvrstane ceste 
Rasvjeta ulica Ivice 

Cicvarića i javna 
rasvjeta, 8 tijela 

Miljevci 911, 335, 874/1, 874/2 Miljevci 

Nerazvrstane ceste 
Poljski put Nova Bukovica 464/12 Gornja Bukovica 

Nerazvrstane ceste 
Poljski put Nova Bukovica 788/1b Gornja Bukovica 

Nerazvrstane ceste 
Poljski put Nova Bukovica 271/47, 276/1,  Gornja Bukovica 

Nerazvrstane ceste 
Poljski put Nova Bukovica 1986/100 Nova Bukovica 

Nerazvrstane ceste 
Poljski put Nova Bukovica 1385/2, 1388, 2053/1 Nova Bukovica 

Nerazvrstane ceste 
Poljski put Nova Bukovica 1484/3d Nova Bukovica 

Nerazvrstane ceste 
Poljski put Nova Bukovica 2057/2 Nova Bukovica 

Nerazvrstane ceste 
Poljski put Nova Bukovica 2055/1 Nova Bukovica 

Nerazvrstane ceste 
Poljski put Miljevci 910, 871/3 Miljevci 

Nogostup Nova Bukovica 2004, 1997/1 Nova Bukovica 

Nogostup Nova Bukovica 
2004, 2054/1, 1612/12, 

2054/2a 787/1, 234/2, 787/2 
Nova Bukovica  

Gornja Bukovica 

Nogostup Nova Bukovica 1997/1, 2003/1 Nova Bukovica 

Nogostup Nova Bukovica 778/1, 792 Nova Bukovica 

Nogostup Nova Bukovica 

131/1, 131/2, 243/1, 243/2, 
241/5, 241/3, 242/2, 242/3, 

242/4, 242/5, 240/2b, 
240/1b, 237/1b, 234/2, 

238/2a, 238/2b, 236/4, 236/2, 
233/2, 233/1, 232/3, 228/7 

Gornja Bukovica 

 
Sportski i 

rekreacijski 
prostori 

Sportsko igralište Miljevci 

874/1, 874/2, 876/2, 
872/1, 878/1, 879/1, 
880/1, 881/1, 882/1, 
882/2, 885, 884, 883 

Miljevci 

Sportski i 
rekreacijski 

prostori 
Dječje igralište Brezik Brezik 210/38, 210/170 Donja Bukovica 

Spomenici i 
vjerska obilježja 

Spomenik Poginulima u NOB-
u 

Dobrović 1/3 Dobrović 

Prikupljanje 
otpada  

Eko otok Nova Bukovica 2 Nova Bukovica 2003/1 Nova Bukovica 

Prikupljanje 
otpada  

Eko otok Nova Bukovica 3 Nova Bukovica 778/1 
Gornja 

Bukovica 



  Broj 5                         Službeni glasnik                          Stranica 297 

 

Prikupljanje 
otpada  

Eko otok Miljevci Miljevci 333/1 Miljevci 

Nova Bukovica - 
Židovsko groblje 

GROBLJE NOVA BUKOVICA 1372/2 Nova Bukovica 

Nova Bukovica - 
Pravoslavno 
groblje 

GROBLJE NOVA BUKOVICA 666 Gornja Bukovica 

Miljevci - 
Pravoslavno 
groblje 

GROBLJE MILJEVCI 873 Miljevci 

Groblje Donja 
Bukovica 
(Brezik) 

GROBLJE BREZIK 
465, 204, 210/19, 210/178, 
210/179, 210/180, 210/181 

Donja Bukovica 

Groblje 
Dobrović 

GROBLJE DOBROVIĆ 834/3 Dobrović 

Groblje 
Bukovački 
Antunovac 

GROBLJE BUKOVAČKI ANTUNOVAC 1267/79, 960/2, 1457/1 Mikleuš 

Rasvjeta Trg Dr. 
F. Tuđmana 

Javna rasvjeta, 9 tijela Nova Bukovica 284/2, 2004, 1998 Nova Bukovica 

Rasvjeta ulica 
Zrinskih 

Frankopana 
Javna rasvjeta, 19 tijela Nova Bukovica 

778/1, 792, 2007, 96, 796, 
793, 585/1, 794, 772/2b, 

2008 
Gornja Bukovica 

Nogostup Nova Bukovica Nova Bukovica 
784,779,781,782 

783,785-novo stanje 785/1 
Gornja Bukovica 

Nogostup Bukovački Antunovac Bukovački Antunovac 
1458 

1457/1, 1457/2 
Gornja Bukovica 

Mikleuš 

 
Članak 3. 

Ovu Odluku dužni su provesti Državna geodetska uprava, Područni ured za Katastar 

Virovitica, Ispostava Slatina i nadležni Općinski sudu u Slatini. 

Komunalna infrastruktura iz članka 2. ove Odluke za koju stvarno stanje ne odgovara 

podacima u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama, a primjenom odredbe članka 132. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu, evidentirati će se njeno stvarno stanie i povesti upis 

javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Nova Bukovica nakon 

odgovarajuće izrađenih i nadležnim tijelima dostavljenih geodetskih elaborata izvedenog 

stanja izrađenog sukladno zakonskim i podzakonskim propisima.  
 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Nova 

Bukovica“, a objavit će se i na službenoj internet stranici Općine Nova Bukovica. 

   

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: 363-02/20-01/01      Predsjednik Općinskog vijeća 

URBROJ: 2189/09-01-20-2       Franjo Kraljik v.r. 

Nova Bukovica, 17. kolovoza 2020. 
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

96.  Na temelju članka 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»NN» broj 68/2018.) i 

članka 44. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13, 

2/13, 1/15, 1/18, 2/18 i 10/19). Općinski načelnik Općine Nova Bukovica 20. lipnja 2020. 

godine, donosi 

SUGLASNOST 

na ponuđeni cjenik dimnjačarskih usluga 

 

I. 

 Tvrtci «SLATINA KOM» d.o.o. za komunalne djelatnosti, Slatina, Trg R. Boškovića 

16/b daje se suglasnost na cijene dimnjačarskih usluga navedene u cjeniku od 07. 04. 2020. 

godine kao sastavnom dijelu Ponude za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine 

Nova Bukovica. 

 

II. 

 Suglasnost se daje na cijene slijedećih dimnjačarskih usluga, kako slijedi:  

 

 

Red. 

br. 

 

NAZIV USLUGE 

 JEDIN. 

MJERE 

CIJENA 

BEZ PDV-A 

 

PDV 

CIJENA 

UKUPNO 

1. Čišćenje dimnjaka na kruta 

goriva  

 

kom 

 

24,00 

 

6,00 

 

30,00 

2. Čišćenje dimnjaka u zgradama u 

suvlasništvu vlasnika stambene 

zgrade (po dužnom metru) 

 

m 

 

3,50 

 

0,88 

 

4,38 

3. Čišćenje dimnjaka u 

industrijskim pogonima 

 

kom 

 

108,00 

 

27,00 

 

135,00 

4. Čišćenje plinoficiranih dimnjaka 

u domaćinstvu 

 

kom 

 

24,00 

 

6,00 

 

30,00 

5. Čišćenje plinoficiranih dimnjaka 

u suvlasništvu vlasnika 

stambene zgrade ( po dužnom 

metru) 

 

 

m 

 

 

6,00 

 

 

1,50 

 

 

7,50 

6. Čišćenje plinoficiranih dimnjaka 

u javnim poduzećima, 

poslovnim prostorima pravnih i 

fizičkih osoba (na kruto gorivo) 

 

 

kom 

 

 

80,00 

 

 

20,00 

 

 

100,00 

 

7. Čišćenje plinoficiranih dimnjaka 

u javnim poduzećima, 

poslovnim prostorima pravnih i 

fizičkih osoba 

 

 

kom 

 

 

80,00 

 

 

20,00 

 

 

100,00 

8. Za svaki pregled dimnjaka i 

dogradnji po svakom pregledu 

dimnjaka 

 

kom 

 

50,00 

 

12,50 

 

62,50 

9.  

Za svaki kat više 

 

kom 

 

5,00 

 

1,25 

 

6,25 

10. Izdavanje izvješća za dimnjake 

radi spajanja plinskih i drugih 
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tošila na iste  

A) za fizičke osobe 

B) za pravne osobe 

 

kom 

kom 

 

      160,00 

250,00 

 

40,00 

62,50 

 

200,00 

312,50 

11. Centralno etažno grijanje na 

kruto i tekuće gorivo od: 

- od 50 Kw do 100 Kw 

- do 250  Kw 

- do 500 Kw 

- do 1.000 Kw 

- preko 1.000 Kw 

 

 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

 

 

50,00 

75,00 

100,00 

125,00 

150,00 

 

 

12,50 

18,75 

25,00 

31,25 

37,50 

 

 

62,50 

93,75 

125,00 

156,25 

187,50 

12. Čišćenje žarnih i varnih cijevi u 

pećima centralnih grijanja (po 

dužnom metru) 

 

m 

 

5,00 

 

1,25 

 

6,25 

13.  Čišćenje dimnih komora od 

centralnog grijanja (po metru 

kvadratnom) 

 

m2 

 

50,00 

 

12,50 

 

62,50 

14. Čišćenje dimnih kanala od 

centralnog grijanja (po dužnom 

metru) 

 

m 

 

50,00 

 

12,50 

 

62,50 

15. Čišćenje dimnih cijevi (po 

dužnom metru) 

 

m 

 

5,00 

 

1,25 

 

6,25 

16. Čišćenje štednjaka: 

A) u javnim poduzećima 

B) u domaćinstvima 

 

kom 

kom 

 

50,00 

30,00 

 

12,50 

7,50 

 

62,50 

37,50 

17. Vađenje čađe iz dimnjaka te 

sakupljanje i zbrinjavanje iste 

 

kom 

 

29,00 

 

7,25 

 

36,25 

18. Ispaljivanje dimnjaka kom 120,00 30,00 150,00 

19. Za usluge koje nisu obuhvaćene 

u ovom Troškovniku naplaćivati 

će se po jednom radnom satu 

 

h 

 

60,00 

 

15,00 

 

75,00 

 

III. 

 Ova suglasnost stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Općine Nova 

Bukovica. 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: 311-02/20-01/01                      NAČELNIK 

URBROJ: 2189/09-02-20-6               Tomislav Bračun, prof. v.r. 

Nova Bukovica,  23.  lipnja 2020. 

 

97. 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 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 uslugu emitiranja reportaža  

        putem VTV d.o.o. Vinkovci-Plave televizije, od 01.07.2020. do 30.06.2021. godine 
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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),  proveden je postupak 

jednostavne nabava u predmetu usluge emitiranja reportaža o Općini Nova Bukovica. 

             Prihvaćena je ponuda VTV d.o.o. za proizvodnju, prijenos emitiranja televizijskog 

programa – Plava televizija, Vinkovci, Trg dr. Franje Tuđmana 2. 

 

                                                                     Članak 2.         

            Usluge iz članka 1. Ove Odluke temelje se na izradi audiovizualnih materijala o radu i 

događanjima na području Općine Nova Bukovice, a u svrhu javnog informiranja i prezentacije 

Općine te arhiviranja istih.  

            Temeljem prihvaćene Ponude broj: 146-A/2020-PTV od 30. lipnja 2020. godine,  

visina usluge iznose 12.000,00 kuna bez PDV-a. 

             Ponuda iz stavka 2. ovog članka je sastavni dio ove Odluke. 

 

                                                                    Članak 3. 

            Izvršitelj usluga će sa Općinom Nova Bukovica sklopiti ugovor na razdoblje od 01. 

srpnja 2020. do 30. lipnja 2021. godine. 

              

Članak 4. 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i  biti će objavljena u «Službenom 

glasniku» Općine Nova Bukovica.  

                                           

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: 382-02/20-01/01                                                                         NAČELNIK 

URBROJ:2189/09-02-20-2                                                           Tomislav Bračun, prof. v.r. 

Nova Bukovica, 30. lipnja 2020. 

 

98.  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 – Povezivanje sustava tehničke zaštite 

imovine korisnika i uvođenje informacijskih tehnologija za obavljanje komunalnog 

redarstva u Općini Nova Bukovica 

 

                                                                  I. 

Pokreće se  postupak jednostavne nabave s namjerom sklapanja Ugovora za povezivanje 

sustava tehničke zaštite imovine korisnika i uvođenje informacijskih tehnologija za obavljanje 

komunalnog redarstva u Općini Nova Bukovica. 

 

Naručitelj:  Općina Nova Bukovica, MB: 02580624,  OIB:72006805985 

Odgovorna osoba naručitelja: Tomislav Bračun, Načelnik 

Evidencijski broj nabave: JN-05-CAM/2020    

Predmet nabave: - Povezivanje sustava tehničke zaštite imovine korisnika i uvođenje 

informacijskih tehnologija za obavljanje komunalnog redarstva u Općini Nova Bukovica 

Procijenjena vrijednost izrade: 112.350,50 bez PDV-a   
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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. Blaženka Blažević, predsjednik 

2. Irena Stipanović, član 

3. Tomislav Dereš, član 

       

                                                                 III. 

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

 

                                    NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: 363-05/19-01/02                                                                         NAČELNIK                                                         

URBROJ: 2189/09-02-20-8                                                          Tomislav Bračun, prof. v.r. 

Nova Bukovica, 2. srpnja 2020. 

 

99.  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 financijskoj pomoći za liječenje 10-godišnje Marte Zuanović iz Čačinaca 

 

Članak 1. 

            Donosi se Odluka o financijskoj pomoći za liječenje 10-godišnje djevojčice, Marte  

Zuanović iz Čačinaca, u iznosu od 2.000,00 kuna.  

                                                                                

                                                                   Članak 2. 

                                                                Obrazloženje 

           Sredstva iz članka 1. Ove Odluke odobravaju se temeljem zamolbe Načelnika Općine 

Čačinci, gospodina Mirka Mališ, zaprimljene, 15.07.2020. godine.   Sredstva bi se namijenila 

za liječenje 10-godišnje  Marte Zuanović, djevojčice koja boluje od težeg oblika skolioze, 

odnosno deformacije kralježnice. Djevojčici je dijagnosticiran progresivan oblik skolioze što 

zahtjeva hitni kirurški zahvat.  

           Zbog svega navedenog a kako bi pomogli oboljeloj djevojčici, Načelnik donosi odluku 

o odobrenju financijske pomoći navedenoj u članku 1. Ove Odluke. 

         Sastavni dio ove Odluke je zamolba Načelnik Općine Čačinci gospodina Mirka Mališ.  

 

Članak 3. 

            Ova Odluka će biti objavljena u «Službenom glasniku» Općine Nova Bukovica.  
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: 551-06/20-01/05                                                                       NAČELNIK 

URBROJ:2189/09-02-20-2                                                           Tomislav Bračun, prof. v.r. 

Nova Bukovica, 15. srpnja 2020. 

 

100.  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), 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), a sukladno uvjetima i načinu 

korištenja sredstava za provođenje mjera za poticanje zapošljavanja - javni radovi  Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu, Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi  

 

                                                                O D L U K U 

              o uključivanju u Projekt javnih radova na revitalizaciji i održavanju 

                            javnih površina u Općini Nova Bukovica u 2020. godini 

 

Članak 1.  

      Donosi Odluka o uključivanju u Projekt  javnih radova na poslovima revitalizacije i 

održavanju javnih površina u Općini Nova Bukovica u 2020. godini.  

       Vezano uz navedene aktivnosti raspisati će se natječaje za prijam radnika/ca. 

       Financiranje javnih radova realizirati će se sredstvima Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje. 

                                                                   Članak 2.  

      Temeljem raspisanog natječaja te prispjelih ponuda za zapošljavanje, izvršiti će se odabir 

radnika, sukladan Projektu zapošljavanja na javnim radovima za područje Općine Nova 

Bukovica. 

                                                                   Članak 3. 

      Za postupak prikupljanja i odabira ponuda za zapošljavanje na javnim radovima imenuje 

se komisija u sastavu: 

1. Tomislav Dereš, predsjednik 

2. Igor Dejak, član  

3. Davor Pintarić, član 

                                                                   Članak 4. 

       Ova Odluka biti će objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Nova Bukovica.         

                                         

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: 112-03/20-01/02                                                                       NAČELNIK 

URBROJ:2189/09-02-20-2                                                           Tomislav Bračun, prof. v.r. 

Nova Bukovica, 16. srpnja 2020. 
 

101.   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 donaciji sredstava Ogranku Matice hrvatske Slatina 
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Članak 1. 

            Donosi se Odluka o donaciji  sredstava ogranku Matice hrvatske Slatina u svrhu  

izdavanja zbirke tradicijskih napjeva Virovitičko-podravske županije  „Hvatajte se u pleteno 

kolo“, Miroslave Hadžihusejnović Valašek, u iznosu od 1.500,00 kuna.                                                   

          

                                                                   Članak 2. 

                                                                Obrazloženje 

           Sredstva iz članka 1. Ove Odluke odobravaju se temeljem zaprimljene zamolbe, 

Predsjednice Ogranka Matice hrvatske u Slatini, od 06. srpnjag. sa obrazloženjem namjene 

utroška donirah sredstava. Kako je navedeno u članku 1. ove Odluke, sredstva bi se uložila za 

izdavanje zbirke tradicijskih napjeva Virovitičko-podravske županije, naslova „Hvatajte se u 

pleteno kolo“, autorice, Miroslave Hadžihusejnović Valašek.  

          Zbog iznimne važnosti predmetne zbirke u kojoj Nova Bukovica ima znatnu građu, 

Općinski načelnik donosi odluku o donaciji, kako je navedeno u članku 1. Ove Odluke.  

         Sastavni dio ove Odluke je Zamolba Predsjednice Ogranka Matice hrvatske u Slatini, 

gospođe Zorice Varga. 

Članak 3. 

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

         

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: 402-03/20-01/05                                                                       NAČELNIK 

URBROJ:2189/09-02-20-2                                                           Tomislav Bračun, prof. v.r. 

Nova Bukovica, 21. srpnja 2020. 
 

102.  Sukladno članku 3.  i 5.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 nogostupa 

u naselju Miljevci, ulica Dravska 

 

                                                                  I. 

       Pokreće se  postupak jednostavne nabave, Izgradnja nogostupa u naselju Miljevci, ulica 

Dravska. 

Naručitelj:  Općina Nova Bukovica, MB: 02580624,  OIB:72006805985 

Odgovorna osoba naručitelja: Tomislav Bračun, Načelnik 

Evidencijski broj nabave: JN-06-NMD/2020  

Predmet: izgradnja nogostupa u naselju Miljevci, ulica Dravska 

Procijenjena vrijednost: 270.073,50 kn bez PDV-a   

Odabrani postupak  nabave i zakonska osnova za provođenje postupaka  nabave: 

Provodi se postupak jednostavne nabave sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 

120/16) i Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica.  

                                                                 II. 

          Sukladno članku 3. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u (Službeni 

glasnik Općine Nova Bukovica 1/17), formira se Stručno povjerenstvo od tri člana koje 

provoditi predmetni postupak: 
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1. Tomislav Dereš, predsjednik 

2. Tomislav Bračun, član 

3. Blaženka Blažević, član 

       

                                                                 III. 

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

 

                                    NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: 361-02/20-01/04                                                                          NAČELNIK                                                         

URBROJ: 2189/09-02-20-4                                                          Tomislav Bračun, prof. v.r. 

Nova Bukovica, 24. srpnja 2020. 
 

103.  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 

 

O D L U K U 

o povjeravanju izvođenja radova na rušenju i demontaži društvenog doma 

u Gornjem Viljevu i nasipavanju poljskih putova šutom 

 

Članak 1. 

     Donosi se Odluka o povjeravanju izvođenja radova na rušenju i demontaži društvenog 

doma u Gornjem Viljevu i nasipavanju poljskih putova šutom , tvrtci IDM-GRADNJA, 

d.o.o.za instalacije i završne građevinske radove, Vladimira Nazora 39, Našice.    

     Prihvaćena cijena izvođenja radova iz stavka 1. Ovog članka iznosi 39.980,000 kuna bez 

PDV-a. 

                                                                    Članak 2. 

     Sastavni dio ove Odluke je ponuda tvrtke IDM-GRADNJA, d.o.o.za instalacije i završne 

građevinskeradove, Vladimira Nazora 39, Našice, broj 102-20 DB od 27.07.2020. 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 radova je 39.990,00 kuna (bez PDV-a) i ima 

status  vrijednosti jednostavne nabave za građevinske radove. Čitavi postupak nabave je 

vođen sukladno Pravilniku o nabavi roba, usluga i radova bagatelnih vrijednosti (Sl. glasnik 

Općine Nova Bukovica 1/17).  

            Proveden je postupak prikupljanja ponuda usmenim kontaktima sa potencijalnim  

izvođačima radova  vezanih za poslove rušenja i demontaže objekata kao i izvođenja 

zemljanih radova.   

      Predmetni zahvati se odnose na izradu demontažu i rušenje dotrajalog objekta društvenog 

doma u Gornjem Viljevu te istim građevinskim otpadom nasipavanje i poravnavanje poljskih 

putova.  
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      Naime na očišćenoj zemljišnoj čestici namjerava se gradnja novog društvenog doma. 

      Nakon provedenih kontakata s  izvođačima radova, pristigla je jedna ponuda za izvođenje 

predmetnih radova, koju je uputila tvrtka: 

- IDM-GRADNJA d.o.o.za instalacije i  

završne građevinske radove, V. Nazora 39, Našice ….39.980,00 kn  bez PDV-a 

 

Prispjela ponuda,  broj: 102-20 DB, od 27.07.2020. je pravovaljana i udovoljava  

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 utvrđenom, Stručno povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne nabave 

je predložilo Općinskom načelniku da izvođenje predmetnih radova rušenja i demontaže 

društvenog doma u Gornjem Viljevu i nasipavanja poljskih, povjeri, tvrtci IDM-GRADNJI, 

d.o.o. za instalacije i završne građevinske radove, Vladimira Nazora 39, Našice.    

  

         Uvažavajući zaključak Stručnog povjerenstva, Općinski načelnik donosi Odluku o 

odabiru, sukladno članku 1. ove Odluke.       

Članak 5. 

            Ova Odluka će se objaviti u «Službenom glasniku» Općine Nova Bukovica.      

                                   

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: 363-01/20-01/06                                                                      NAČELNIK 

URBROJ:2189/09-02-20-4                                                           Tomislav Bračun, prof. v.r. 

Nova Bukovica, 27.07. 2020. 
 

104.  Sukladno članku 3.  i 5.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- rušenje i demontaža 

društvenog doma u  Gornjem Viljevu i nasipavanje poljskih putova šutom 

  

 

                                                                  I. 

       Pokreće se  postupak jednostavne nabave,  rušenje i demontaža društvenog doma u  

Gornjem Viljevu i nasipavanje poljskih putova šutom. 

Naručitelj:  Općina Nova Bukovica, MB: 02580624,  OIB:72006805985 

Odgovorna osoba naručitelja: Tomislav Bračun, Načelnik 

Evidencijski broj nabave: JN-07-RDGV/2020  

Predmet: rušenje i demontaža društvenog doma u  Gornjem Viljevu i nasipavanje 

poljskih putova šutom 

Procijenjena vrijednost: 39.990,00 kn bez PDV-a   
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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. Jadranka Juršik, predsjednik 

2. Irena Stipanović, član 

3. Tomislav Bračun, član 

       

                                                                 III. 

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

 

                                    NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: 363-01/20-01/06                                                                          NAČELNIK                                                         

URBROJ: 2189/09-02-20-1                                                          Tomislav Bračun, prof. v.r. 

Nova Bukovica, 27. srpnja 2020.  
 

105. Sukladno članka 15. stavka  2. Zakona o javnoj nabavi (NN RH  broj 120/16), članka 5. 

Pravilnika o provođenju postupka  jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica (Sl.gl. 

Općine Nova Bukovica br. 1/17) i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Sl. glasnik 

Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13, 1/15 i 1/18), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 

 

                                                                O D L U K U 

o povjeravanju poslova za povezivanje sustava tehničke zaštite imovine korisnika i 

uvođenje informacijskih tehnologija za obavljanje komunalnog redarstva u Općini Nova 

Bukovica 

 

Članak 1. 

     Donosi se Odluka o povjeravanju poslova za povezivanje sustava tehničke zaštite imovine 

korisnika i uvođenje informacijskih tehnologija za obavljanje komunalnog redarstva u Općini 

Nova Bukovica, tvrtki Telital mobitel d.o.o., Ivane Brlić Mažuranić 1, 10000 Zagreb. 

Prihvaćena cijena za nabavu, iznosi 104.465,00 kuna bez PDV-a. 

 

                                                                    Članak 2. 

     Sastavni dio ove Odluke je ponuda tvrtke Telital mobitel d.o.o., Ivane Brlić Mažuranić 1, 

10000 Zagreb, broj JN-05-CAM/2020 od 17. srpnja 2020. godine.  

 

                                                                    Članak 3.  

     Predmet nabave je povezivanje sustava tehničke zaštite imovine korisnika i uvođenje 

informacijskih tehnologija za obavljanje komunalnog redarstva u Općini Nova Bukovica. 

 

                                                                   Članak 4.  

                                                                Obrazloženje 

            Proveden je postupak prikupljanja ponuda za povezivanje sustava tehničke zaštite 

imovine korisnika i uvođenje informacijskih tehnologija za obavljanje komunalnog redarstva 

u Općini Nova Bukovica. 
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. U točci 17. u Pozivu za dostavu ponuda ev. broj JN-05-CAM/2020, do krajnjeg roka za 

dostavu ponuda, 24. srpnja, 2020. zaprimljene su dvije ponude ponuditelja  

-  Telital mobitel d.o.o., Ivane Brlić Mažuranić 1, 10000 Zagreb, a koja zadovoljava 

kriterije natječaja.  

- Twin - prodaja i servis informatičke opreme, Ante Starčevića 3, 35400 Nova Gradiška, 

a koja ne zadovoljava kriterije natječaja 

     Slijedom navedenog a sukladno članka 298. stavka  1.  točci 3. Zakona o javnoj nabavi 

(Narodne novine RH  broj 120/16), članku 13. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne 

nabave u Općini Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica br. 1/17), 

uvažavajući zaključak Stručnog povjerenstva, Općinski načelnik donosi Odluku o odabiru, 

sukladno članku 1. Ove Odluke.       

Članak 5. 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u «Službenom 

glasniku» Općine Nova Bukovica.      

                                   

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: 363-05/19-01/02       NAČELNIK                                                          

URBROJ: 2189/09-02-20-13                                                        Tomislav Bračun, prof. v.r. 

Nova Bukovica, 28. srpnja 2020. 

 
106.  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 

 

O D L U K U 

o povjeravanju izvođenja dodatnih radova na izradi priključaka na 

kanalizaciji Novoj Bukovici, Kolodvorska i ulica Tomislava Mikića 

 

Članak 1. 

     Donosi se Odluka o povjeravanju izvođenja dodatnih radova na izradi priključaka na 

kanalizaciju u Novoj Bukovici, Kolodvorska i ulica Tomislava Mikića, tvrtci KARAŠICA-

VUČICA  d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo, Donji Miholjac, Trg Ante 

Starčevića 9.  

     Prihvaćena cijena izvođenja radova iz stavka 1. Ovog članka iznosi 6.693,30 kuna bez 

PDV-a. 

Članak 2. 

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

gospodarstvo i graditeljstvo,  broj 07-854/1-2020. od 06.08.2020. godine.  

 

Članak 3. 

    Predmetni radovi su planirani u okviru jednostavne nabave, procijenjene vrijednosti  manje 

od 20.000,00 kn bez PDV-a, sukladno članku 4. Pravilnika o provođenju postupka  

jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica (Sl.glasnik br. 1/17)  

 

Članak 4. 

            Ova Odluka će se objaviti u «Službenom glasniku» Općine Nova Bukovica.      
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: 361-02/20-01/09                                                                      NAČELNIK 

URBROJ:2189/09-02-20-2                                                          Tomislav Bračun, prof. v.r. 

Nova Bukovica, 06.08. 2020. 

 

107.  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 1/19 

),  Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 

 

O D L U K U 

o povjeravanju izvođenja građevinskih  radova na izgradnji 548 m nogostupa u 

naselju Miljevci, ulica Dravska 

 

Članak 1. 

           Donosi se Odluka o povjeravanju  izvođenja građevinskih radova na izgradnji 548  

metar nogostupa u naselju Miljevci, ulica Dravska,  tvrtci  CESTOGRADNJA d.o.o. 

Slatina, Vladimira Nazora 49. 

          

         Cijena radova po prihvaćenoj ponudi broj od 31. Srpnja 2020. godine, iznosi 247.466,00 

kn bez PDV-a. 

 

                                                                    Članak 2.  

           Predmetni radovi su planirani u okviru  vrijednosti jednostavne nabave za radove, 

sukladno članku 15.  Zakona o javnoj nabavi  (NN RH  broj 120/16)  i  članku 3. i 6. 

Pravilnika o postupku jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica (Sl. glasnik Općine Nova 

Bukovica br. 1/17). 

 

                                                                   Članak 3.  

                                                              Obrazloženje 

     Sukladno članku  6. Pravilnika  o postupku jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica 

(Sl. glasnik Općine Nova Bukovica br. 1 /17),  proveden je postupak prikupljanja ponuda na 

način da je na tri  adrese gospodarskih subjekata upućen poziv za dostavu  ponuda za 

izgradnju 548 metar asfaltirane nogostupa u naselju Miljevci, ulica Dravska.    

 

   Procijenjena vrijednost radova je  navedena u pozivu za dostavu ponuda i  iznosi  

270.073,50 bez PDV-a. 

 

Poziv za dostavu ponuda upućen je 24. 07. 2020. godine slijedećim izvođačima radova: 

- Karašica-Vučica d.d., Donji Miholjac, Trg A. Starčevića 9 

- CESTOGRADNJA d.o.o. slatina, Vladimira Nazora 49 

- IDM-GRADNJA d.o.o.za instalacije I završne građevinske radove,Našice, Vladimira 

Nazora 39 

Ponudu sa ponudbenim troškovnikom dostavila je tvrtka: 

                                       

- CESTOGRADNJA d.o.o. Slatina,  

Vladimira Nazora 49……………………………………… 247.466,00 kn bez PDV-a 

                                                                                                            309.332,50 kn sa PDV-om 
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  Ponuditelj je priložio svu traženu dokumentaciju navedenu u pozivu za dostavu  

ponuda. Ponuđena cijene radova  niže je od procijenjene vrijednosti iz natječajne 

dokumentacije, i kao takova je prihvatljiva.  

Sukladno članku 10. stavku 4. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u 

Općini Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 1/17), za odabir ponude 

dovoljna je jedna pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja. 

             Uzimajući u obzir navedeno,  Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka 

jednostavne nabave u predmetu izgradnje 548 m nogostupa u naselju Miljevci, ulica Dravska,  

predložilo je Općinskom načelniku da se radovi na izgradnji nogostupa povjere tvrtci 

CESTOGRADNJA d.o.o. Slatina, Vladimira Nazora 49. 

 

         Uvažavajući zaključak Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka 

jednostavne nabave, Općinski načelnik donosi Odluku o odabiru, sukladno članku 1. ove 

Odluke.  

      

Članak 4. 

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

                                           

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: 361-02/20-01/04                                                                        NAČELNIK 

URBROJ:2189/09-02-20- 10                                                        Tomislav Bračun, prof. v.r. 

Nova Bukovica, 07. kolovoza 2020. 

 

108.  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 i 123/17), 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), sukladno provedbi 

mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2020. godinu i Odluke o 

uključivanju u Program javnih radova na području Općine Nova Bukovica, Općinski načelnik 

donosi  

 

O D L U K U 

o izboru radnika na javnim radovima na određeno vrijeme 

u trajanju od 6 mjeseci 

 

Članak 1. 

       Prihvaća se prijedlog komisije za provođenje natječaja za prijem 2 radnika na javne 

radove kako slijedi: 

1. Zvonko Sirovica, Nova Bukovica, Vinogradska 8  

2. Nedeljko Popović, Gornje Viljevo 1 

 

       Dva  primljena radnika na javnim radovima, raspoređena su  prema Programu  javnih 

radova- „Revitalizaciji i održavanju javnih površina na području Općine Nova Bukovica. 

 

Članak 2. 

      Sa radnicima iz članka 1. ove Odluke Ugovore o radu na određeno vrijeme (u trajanju šest 

mjeseci) sklopiti će Načelnik Općine Nova Bukovica. 
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Članak 3. 

Obrazloženje 

Postupak predmetnog, natječaja proveden je temeljem Programa javnih radova Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje. Natječaj je objavljen na HZZ, Ispostava Slatina, dana 

 17. 07. 2020. godine. Temeljem natječaja iskazana je potreba za 2 radnika na određeno 

vrijeme u trajanju od šest mjeseci i to za aktivnosti iz Programa: 

- Revitalizacija i održavanje javnih površina 

 

Opći uvjeti za prijam: 

- da su prijavljeni na Hrvatski zavod za zapošljavanje  

- punoljetnost 

- hrvatsko državljanstvo 

- osnovna škola niži razredi, završena osnovna škola 

 

Prva ciljana skupina: 

 

1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to  

- bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i 

nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz 

hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u 

razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez 

upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve 

trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno 

privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava 

skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o 

drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u 

probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban 

joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi 

poboljšala izglede za  pristup stalnom zaposlenju,  

- osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,  

- osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.  

 

          Za navedenu I. skupinu Hrvatski zavod financira 100% minimalne bruto plaće 

uključivši i troškove putovanja, tako da će se i izbor radnika vezati uz statuse nezaposlenih iz 

prve skupine. 

Slijedom navedenog, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje biti će upućen zahtjev za  

100 %- tno financiranje troškova javnih radova u 2020. godini.   

Zaprimljene su 11 zamolbi, a uputili su ih:   

1. Zvonko Sirovica, Nova Bukovica, Vinogradska 8  

2. Stevo Šoić, Nova Bukovica, Kolodvorska 30 

3. Anđelko Lovro, Nova Bukovica, Kolodvorska 21 

4. Đurđica Torok, Miljevci, Kralja Tomislava 24A 

5. Slavko Hidek, Nova Bukovica, Vukovarska 24 

6. Kristina Župan, Bukovački Antunovac 123 

7. Marica Ćosić, Dobrović 55 

8. Nedeljko Popović, Gornje Viljevo 1 

9. Nada Vujasin, Bjelkovac 9 
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10. Anica Erdec, Miljevci, Kralja Tomislava 33 

11. Josip Bistrović, Nova Bukovica,  Zagrebačka 55 

 

 

      Radnici koji su udovoljavali uvjetima natječaja (vezano za  evidencije HZZ) 

1. Zvonko Sirovica, Nova Bukovica, Vinogradska 8  

2. Anđelko Lovro, Nova Bukovica, Kolodvorska 21 

3. Đurđica Torok, Miljevci, Kralja Tomislava 24A 

4. Kristina Župan, Bukovački Antunovac 123 

5. Marica Ćosić, Dobrović 55 

6. Nedeljko Popović, Gornje Viljevo 1 

7. Nada Vujasin, Bjelkovac 9 

8. Anica Erdec, Miljevci, Kralja Tomislava 33  

 

       Radnici koji nisu udovoljili uvjetima natječaja (vezano za  evidencije HZZ) 

1. Stevo Šoić, Nova Bukovica, Kolodvorska 30 

2. Slavko Hidek, Nova Bukovica, Vukovarska 24 

3. Josip Bistrović, Nova Bukovica, Zagrebačka 55 

 

             Od 8 ponuda koje zadovoljavaju uvjete natječaja Komisija odabire 2 ponude, 

koje je predložila Načelniku za donošenje Odluke o usvajanju: 

3. Zvonko Sirovica, Nova Bukovica, Vinogradska 8  

4. Nedeljko Popović, Gornje Viljevo 1 

 

       Na temelju iznijetog, odlučeno je u članku 1. ove Odluke. 

 

                                                                   Članak 4. 

       Ova Odluka  biti će objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Nova Bukovica. 

                                         

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: 112-03/20-01/02                                                                         NAČELNIK 

URBROJ:2189/09-02-20-19                                                        Tomislav Bračun, prof. v.r. 

Nova Bukovica, 10.  kolovoza 2020. godina 
 

109. Sukladno članku 28. stavku 1. Odluke o komunalnom redu za područje općine Nova 

Bukovica („Službeni glasnik“ Općine Nova Bukovica broj 6/19), članka 7. stavku 6. Odluke o 

Općinskim porezima  („Službeni glasnik“ Općine Nova Bukovica broj 10/19) a temeljem 

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 ), Općinski načelnik donosi  

 

O  D  L  U  K  U 

privremenom korištenju javne površine bez plaćanja naknade 
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Članak 1. 

Donosi se Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za privremeno korištenje javne 

površine za postavljanje štandova za prodaju robe široke potrošnje u naselju Nova Bukovica, 

ulica Vinogradska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Odredba stavka 1. Ovog članka primjenjivati će se dana, 15. kolovoza 2020. godine za  

Blagdan Velike Gospe i obilježavanje dana Općine Nova Bukovica. 

 

 Članak 2. 

Štandovi i zabavni parkovi moraju biti postavljen tako da svojim položajem, opremom 

i funkcionalnošću ne ugrožava korisnike usluga, te ostale prisutne sudionike. 

Nakon korištenja predmetne površine, korisnik  je obvezan istu ostaviti u urednom 

stanju, predviđenom Odlukom o komunalnom redu Općine Nove Bukovice.  

 

                                                             Članak 3. 

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

glasniku Općine Nova Bukovica. 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

KLASA: 363-01/20-01/08              OPĆINSKI NAČELNIK                                                   

URBROJ: 2189/09-02-20-1                          Tomislav Bračun, prof. v.r.                                                        

Nova Bukovica, 11.  kolovoza  2020. godine   
 

110. Temeljem članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova 

Bukovica“ broj 1/13, 2/13, 1/1, 1/18 i 2/18) i članka 4. Pravilnika o video nadzoru voditelja 

obrade Općine nova bukovica („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ broj 5/20), 

Općinski načelnik, donosi  

O D L U K U 

o imenovanju odgovorne osobe voditelja obrade 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom imenuje se odgovorna osoba kojoj se omogućuje pravo pristupa 

sustavu vidoenadzora i osobnim podacima prikupljenim putem videonadzora, sukladno 

odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, broj 42/18) 

i Pravilnika o video nadzoru voditelja obrade Općine nova bukovica („Službeni glasnik 

Općine Nova Bukovica“ broj 5/20). 

Članak 2. 

Odgovornom osobom iz članka 1. ove Odluke imenuje se djelatnik Općine Nova 

Bukovica, Jedinstvenog upravnog odjela raspoređen na radno mjesto :  Referent - Komunalni 

redar. 

Imenovana osoba iz stavka 1. ovog članka prilikom obavljanja poslova iz članka 1. 

ove Odluke dužna je pridržavati se odredbi Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka 

(»Narodne novine«, broj 42/18) i Pravilnika o video nadzoru voditelja obrade Općine nova 

bukovica („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ broj 5/20) i ostalih podzakonskih 

propisa. 
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Članak 3. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjelu za provedbu ove Odluke.  

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u «Službenom 

glasniku» Općine Nova Bukovica.  

 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: 004-01/20-01/01      NAČELNIK 

URBROJ: 2189/09-2-20-2     Tomislav Bračun, prof. v.r. 

Nova Bukovica, 18. kolovoza 2020. 

                

111. Na temelju odredaba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti 

pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, 

Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, broj 42/18) i čl. 40. 

Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13, 

1/15, 1/18 i 2/18), Općinski načelnik dana 17. kolovoza 2020. godine donosi sljedeći 

 

P r a v i l n i k 

o video nadzoru voditelja obrade  

Općine Nova Bukovica 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Videonadzor u smislu odredbi Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka 

(»Narodne novine«, broj 42/18) odnosi se na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka 

koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane. 

Voditelj obrade je Općina Nova Bukovica (dalje u tekstu: voditelj obrade) koji sam ili 

zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka. 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to 

jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod. 
 

II. OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM VIDEO NADZORA 

Članak 2. 

Obrada osobnih podataka putem video nadzora provodi se u svrhu koja je nužna i 

opravdana za zaštitu života i zdravlja ljudi i imovine u prostorima voditelja obrade i na javnim 

mjestima, s ciljem smanjenja izloženosti ljudi i imovine riziku od razbojstva, provala, nasilja, 

krađa, oštećenja, uništenja, uspostavljanja javnog reda i mira i sl., ako ne prevladavaju interesi 

ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem videonadzora. 

Videonadzorom obuhvaćene su vanjske površine: 

• zgrada Općine, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1462363761441&from=HR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1462363761441&from=HR
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• odlagališta (divlja, eko otoci i sl.), 

• groblja: Nova Bukovica: katoličko groblje, židovsko groblje, pravoslavno groblje; 

Miljevci: katoličko groblje; groblje Dobrović;  

• mjesni dom u Bukovačkom Antunovcu 

• javna površina u Vinogradskoj ulici, Nova Bukovica 

 

Članak 3. 

Voditelj obrade u suradnji sa izvršiteljem obrade označiti će objekt odnosno pojedine 

prostorije u njemu te vanjske površine objekta pod videonadzorom, a oznaka će biti vidljiva 

najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja. 

Obavijest o videonadzoru sadržava sve relevantne informacije sukladno odredbi članka 

13. Opće uredbe o zaštiti podataka,a posebno jednostavnu i lako razumljivu sliku uz tekst 

kojim se ispitanicima pružaju sljedeće informacije: 

– da je prostor pod videonadzorom, 

– podatke o voditelju obrade, 

– podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava. 

Članak 4. 

Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem videonadzora imaju odgovorna 

osoba voditelja obrade imenovana posebnom odlukom voditelja obrade.  

Navedena odgovorna osoba iz prethodnog stavka ne smije koristiti snimke iz sustava 

videonadzora suprotno svrsi nužnoj i opravdanoj za zaštitu osoba i imovine voditelja obrade. 

Članak 5. 

Sustav videonadzora je zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba.  

Voditelj obrade uspostavlja automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa 

snimkama video nadzora koji sadržava vrijeme i mjesto pristupa, kao i oznaku osoba koje su 

izvršile pristup podacima prikupljenim putem videonadzora putem šifriranih korisničkih 

podataka. 

Osim voditelja obrade pristup podacima imaju nadležna državna tijela u okviru 

obavljanja poslova iz svojeg zakonom utvrđenog djelokruga temeljem pisanog zahtjeva koji 

mora sadržavati svrhu i pravni temelj za korištenje osobnih podataka, o kojem pristupu se 

vodi posebna evidencija. 

Članak 6. 

Snimke dobivene putem videonadzora čuvaju se najviše šest mjeseci, osim ako je 

drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, 

arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.  

Snimke iz stavka 1. ovog članka kojima se dokazuje povreda svrhe nadzora pohranit će 

se na optički disk (CD, DVD i sl.) i čuvati sve dok za njima postoji potreba. 
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III. VIDEO NADZOR 

Članak 7. 

Zaposlenici su na primjeren način obaviješteni o postavljanju sustava videonadzora. 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 8. 

Na sva pitanja vezana uz zaštitu, prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka, 

koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka, 

odredbe Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostali pozitivni zakonski propisi 

RH koji uređuju provedbu Uredbe ili se odnose na osobne podatke. 

Članak 9. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Nova Bukovica i bit će dostupan javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na 

pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).  

 

OPĆINA NOVA BUKOVICA 

Općinski načelnik 

Tomislav Bračun, prof. v.r. 

 

 

__________________________________ 

(potpis i pečat) 

    

KLASA: 004-01/20-01/01        

URBROJ: 2189/09-02-20-1       

Nova Bukovica, kolovoz 2020. godine 

 

Dostaviti: 

1. Pismohrani 

2. Službeniku za zaštitu podataka 

3. Službenom glasniku Općine Nova Bukovica 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

I  Z  D  A  V  A  Č : 

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica 

Odgovorni urednik: Blaženka Blažević, Pročelnik 

Godišnja pretplata: 100.00 kuna. 


