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AKTI OPĆINSKOG NAĈELNIKA
1.
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine broj 86/08 i 61/11, 04/18, 112/19), članka 40.
Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13,
1/15, 1/18, 2/18, 10/19) na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, a u skladu s
Proračunom Općine Nova Bukovica za 2021. godinu, Općinski načelnik Općine Nova
Bukovica, donosi
PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2021. GODINU
Ĉlanak 1.
Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica za
2021. godinu, (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrĎuje se prijam službenika i namještenika u
Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica.
Ĉlanak 2.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na
neodreĎeno vrijeme odgovarajuće stručne spreme i struke za 2021. godinu prikazani su u
Tablici 1. koja se nalazi u privitku ovog Plana i čini njegov sastavni dio.
Postupak prijma u službu provodi se u skladu s zakonskim odredbama i odredbama
ovog Plana, osim prijma u službu na odreĎeno vrijeme i popune radnog mjesta koje je ostalo
upražnjeno nakon donošenja ovog Plana.
Ĉlanak 3.
Ovaj Plan objavljuje se u Službenim glasniku Općine Nova Bukovica.
NAĈELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:112-01/20-01/01
URBROJ:2189/09-02-20-2
Nova Bukovica, 28. prosinca 2020. godine

NAĈELNIK
Tomislav Braĉun, prof. v.r.

Tablica 1.
PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2021. GODINU
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3.

4.

5.

6.
7.

Viši referent za
financije i
računovodstvo
Referent za opće i
računovodstvene
poslove
Komunalni redar

Vlastiti pogon
Domar-dostavljač
Komunalni radnik
UKUPNO
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specijalist pravne ili
ekonomske struke
Sveučilišni prvostupnik ili
stručni prvostupnik
ekonomskog usmjerenja
Srednja stručna sprema,
SSS, gimnazijsko,
ekonomsko usmjerenje
Srednja stručna sprema,
SSS, gimnazijskog ili
strukovnog usmjerenja
NSS
NSS
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1
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0

1
1
7

0
1
6
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2.
Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne Novine broj
157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19) i članka 40. Statuta Općine Nova
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13, 1/15, 1/18 i 2/18),
Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o ostvarivanju prava na novĉanu pomoć roditeljima za novoroĊeno dijete
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom utvrĎuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć
roditeljima za novoroĎeno dijete (u daljnjem tekstu: pomoć), te visina i oblik pomoći u 2021.
godini.
Ĉlanak 2.
Pravo na pomoć pripada roditeljima, skrbnicima ili posvojiteljima novoroĎenog djeteta
kada oba roditelja u vrijeme roĎenja djeteta imaju prebivalište i boravište na području Općine
Nova Bukovica (uz iznimku samohranog roditelja, odnosno roditelja koji nije sklopio brak) i
sve obveze prema Općini Nova Bukovica po bilo kojoj osnovi trebaju biti podmirene u
vrijeme podnošenja zahtjeva.
Ĉlanak 3.
Roditelji ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 3.000,00 kuna za
novoroĎeno dijete. Sredstva za isplatu jednokratne pomoći za novoroĎeno dijete osigurana su
u Proračunu Općine Nova Bukovica u 2021. godini.
Ĉlanak 4.
Pravo na pomoć ostvaruje se na zahtjev roditelja, skrbnika ili posvojitelja
novoroĎenog djeteta, s priloženom potrebnom dokumentacijom:
- izvadak iz matice roĎenih za dijete,
- potvrda o prebivalištu djeteta (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
- rješenje o skrbništvu (koje prilaže skrbnik) odnosno odluka o zasnivanju posvojenja
(ukoliko se radi o posvojenju),
- potvrdu o prebivalištu od oba roditelja, skrbnika ili posvojitelja (uvjerenje o prebivalištu,
kopija osobne iskaznice, potvrda o prebivalištu e-graĎanin),
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- broj računa na koji će se izvršiti uplata.
Zahtjev iz prethodnog stavka podnosi se u pismenom obliku Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Nova Bukovica, na za to propisanom obrascu ili zahtjevu preuzetog iz sustava
e-NovoroĎenče, u roku od šest mjeseci od dana roĎenja djeteta, putem urudžbenog zapisnika.
O zahtjevu iz stavka 1. ovog članka odlučuje Rješenjem Jedinstveni upravni odjel
Općine Nova Bukovica. U slučaju da se u postupku utvrdi dugovanje iz članka 2. ove Odluke,
podnositelju zahtjeva će se omogućiti primjeran rok za podmirenje obveze prije donošenja
rješenja.
Jedinstveni upravni odjel u provedbi postupka za utvrĎivanje prava za isplatu
jednokratne pomoći za novoroĎeno dijete može osim obvezne dokumentacije iz stavka 1.
ovog članka od podnositelja zahtjeva zatražiti i izjavu ili uvjerenje o boravištu za oba roditelja
(skrbnika) odnosno samohranog roditelja radi utvrĎivanja uvjeta iz članka 1. ove Odluke.
Ĉlanak 5.
Pomoć se isplaćuje u novcu izravno na broj račun roditelja, skrbnika ili posvojitelja
navedenog u zahtjevu iz prethodnog članka.
Ĉlanak 6.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Općine Nova
Bukovica, a primjenjuje se od 01.siječnja 2021. godine.
NAĈELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 551-06/20-01/08
URBROJ: 2189/09-02-20-1
Nova Bukovica, 29. prosinca 2020. godine

NAĈELNIK
Tomislav Braĉun, prof. v.r.

3.
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 III Odluke o nužnim
epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne
epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti covid-19 putem
okupljanja (Narodne novine br.: 131/20) i točke I. Odluke o izmjeni Odluke o nužnim
epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne
epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti covid-19 putem
okupljanja (Narodne novine br.: 2/21) Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
ODLUKU
o mjerama potpore gospodarstvenicima na podruĉju Općine Nova Bukovica uslijed
epidemije koronavirusa – COVID-19
Ĉlanak 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 potpore
gospodarstvenicima na području Općine Nova Bukovica uslijed epidemije koronavirusa –
COVID-19.
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Odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, obustavljen je rad
ugostiteljskim objektima.
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 utvrĎena im je obustava rada, a za koje se utvrĎuje,
temeljem vlastitih evidencija, oslobaĎanje plaćanja komunalne naknade za mjesec siječanj
2021. godine su:
a) Caffe bar „Kod Rude“, Nova Bukovica, Vukovarska 54, OIB 19354915381, Klasa: UP/I363-03/19-01/02 (0010
b) Jozing jdoo, Nova Bukovica, Zagrebačka 4, OIB 78290241963, Klasa: UP/I-363-03/1901/02 (0015)
U slučaju utvrĎenja novih obveznika, donijet će se dopuna ovoj Odluci.
Ĉlanak 2.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica.
Ĉlanak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Nova
Bukovica“.
NAĈELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 363-03/21-01/01
URBROJ:2189/09-02-21-1
Nova Bukovica, 02. sijeĉanj 2021.

NAĈELNIK
Tomislav Braĉun,prof. v.r.
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I Z D A V A Ĉ:
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica
Odgovorni urednik: Irena Stipanović, Pročelnik

