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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

119. 

 Na temelju članaka 36. i 37. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17), 

članka 28., 30. i 31. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 

94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 36. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik 

Općine Nova Bukovica, broj 2/2021), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 2. 

sjednici održanoj dana 9. srpnja 2021.godine, donosi sljedeću 

 

 

ODLUKU 

O DODJELI KONCESIJE 

za obavljanje javne usluge 

prikupljanja  miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te 

usluge povezane s javnom uslugom na području  

Općine Nova Bukovica 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva za 

dodjelu koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja  miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada te usluge povezane s javnom uslugom na području Općine 

Nova Bukovica, odabire ponudu Ponuda br.: 416/2021, ponuditelja Eko flor plus d.o.o., 

Mokrice 180c, 49243 Oroslavlje,OIB:50730247993 (u nastavku teksta: koncesionar) kao 

najpovoljniju ponudu i daje imenovanom ponuditelju koncesiju za obavljanje javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluge 

povezane s javnom uslugom na području Općine Nova Bukovica. 

 

Članak 2. 

Prava i obveze Općine Nova Bukovica kao davatelja predmetne koncesije i Eko flor plus 

d.o.o., Mokrice 180c, 49243 Oroslavlje, OIB:50730247993 kao koncesionara određena su 

Dokumentacijom za nadmetanje za dodjelu koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluge povezane s 

javnom uslugom na području Općine Nova Bukovica, evidencijski broj: K-1/21 i Ugovorom o 

koncesiji. 

Članak 3. 

(1) Predmet koncesije je obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge, te 

obavljanje usluge povezane s javnom uslugom - odvojeno sakupljanje komunalnog otpada 

putem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, spremnika na javnim površinama 

i kod korisnika usluge te odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, u 

obuhvatu kako slijedi:  

1. Javna usluga obuhvaća sljedeće: korisniku usluge osigurana je mogućnost odvojene 

predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu i korištenjem reciklažnog dvorišta 

(kada isto bude izgrađeno), mobilnog reciklažnog dvorišta te spremnika postavljenog na 

javnoj površini i odvoz krupnog (glomaznog) otpada. Odvojena primopredaja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada obavlja se putem spremnika 

kod korisnika usluge,na način da se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno od 

biootpada. Tipizirani/standardizirani spremnici za prikupljanje biorazgradivog 

komunalnog otpada – biootpada su smeđi plastični ili metalni spremnici volumena 80, 
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120, 240 i 1100 litara. Za prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada – otpadnog 

papira i kartona su PVC vreća i plastični ili metalni spremnici volumena 120 l;  

2. Usluga povezana sa javnom uslugom obuhvaća: sakupljanje reciklabilnog 

komunalnog otpadana lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge (Reciklabilni otpad 

od fizičkih osoba prikuplja se putem PVC vreća: za tekstil volumena 120 litara; za 

staklenu i metalnu ambalažu volumena 80 litara. Reciklabilni otpad od fizičkih osoba 

prikuplja se putem PVC vreća i kanti zapremnine 120 litara za plastiku. Reciklabilni 

otpad od pravnih osoba se ovisno o količini prikuplja putem PVC vreća koje osigurava 

davatelj usluge), sakupljanje otpadnog papira i kartona, metala, plastike, stakla i tekstila 

putem spremnika postavljenih na javnoj površini, sakupljanje krupnog (glomaznog) 

otpada u mobilnom reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na lokaciji obračunskog 

mjesta korisnika usluge, sakupljanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuje 

gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom 

dvorištu. 

(2) Sve usluge ovog predmeta koncesije navedene u stavku 1. ovog članka su sadržane u 

cijeni iz ponude Ponuditelja, osim usluga koje se pružaju na zahtjev korisnika usluge, sve 

sukladno prihvaćenim uvjetima iz Dokumentacija za nadmetanje od strane Ponuditelja. 

Koncesionar je dužan naplaćivati pruženu uslugu predmeta koncesije prema cijenama iz 

ponude. Cijenu usluge plaća korisnik usluge izravno koncesionaru na temelju ispostavljenog 

računa. 

(3) Koncesionar je dužan pri svakoj promjeni cijene svojih usluga pribaviti prethodnu 

suglasnost općinskog načelnika, a sve sukladno odredbama 33. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom. 

Članak 4. 

Koncesionar je dužan obavljati predmetnu javnu uslugu sukladno Dokumentaciji za 

nadmetanje i Ugovoru o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluge povezane s javnom 

uslugom na području Općine Nova Bukovica na području Općine Nova Bukovica (Nova 

Bukovica, Bukovački Antunovac, Bjelkovac, Brezik, Dobrović, Donja Bukovica, Miljevci, 

Gornje Viljevo). 

Članak 5. 

Koncesija se daje na rok od 5 (pet) godina računajući od dana stupanja na snagu ugovora o 

koncesiji. Rok se može produžiti ako je produženje nužno kao posljedica primjene članka 62. 

st. 4. Zakona o koncesiji, ali na rok ne dulji od 6 mjeseci 

 

Članak 6. 

Naknada za koncesiju iznosi 8,50 % prihoda (bez PDV-a) za obavljanje djelatnosti koja je 

predmet koncesije, a plaća se po obračunskim razdobljima utvrđenim u nastavku teksta. Prvo 

obračunsko razdoblje računa se od dana početka obavljanja usluge koja je predmet koncesije 

do 31.12.2021. (prvo obračunsko razdoblje), a plaća se najkasnije u roku od 30 dana od 

zadnjeg dana obračunskog razdoblja. Nakon prvog obračunskog razdoblja sljedeća razdoblja 

za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji se utvrđuju u 2 polugodišnja razdoblja (1.1.- 30.6. i 

1.7.- 31.12.), a plaćaju se najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka polugodišnjeg 

razdoblja.  
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Članak 7. 

(1) Koncesionar je obvezan s davateljem koncesije sklopiti Ugovor o koncesiji najkasnije u 

roku od trideset dana od dana izvršnosti odluke o dodjeli koncesije ili isteka razdoblja 

mirovanja (koje iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o davanju koncesije svakom 

ponuditelju). 

(2) U svrhu jamstva naplate naknade za koncesiju te naknade štete koja može nastati zbog 

neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji, Koncesionar se obvezuje davatelju koncesije u 

roku od 8 dana od dana potpisa ugovora o koncesiji dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje  

ugovora za slučaj  povrede ugovornih obveza u iznosu od 100.000,00 kn. Jamstvo za uredno 

ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza se dostavlja u obliku bjanko 

zadužnice, potvrđene od strane javnog bilježnika. Davatelj koncesije će jamstvo vratiti 

Koncesionaru po isteku ugovora o koncesiji. Umjesto dostave bjanko zadužnice, Koncesionar 

može na ime jamstva za uredno ispunjenje ugovora uplatiti novčani polog na račun davatelja 

koncesije. 

Članak 8. 

Ova Odluka se bez odgode, zajedno s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude, 

dostavlja ponuditeljima na dokaziv način. 

 

Članak 9. 

Ova odluka objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na 

internetskoj stranici Općine Nova Bukovica. 

 

Članak 10. 

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Nova Bukovica da na temelju ove Odluke s 

koncesionarom sklopi ugovor o koncesiji kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze 

davatelja koncesije i koncesionara. 

 

Obrazloženje 

Općina Nova Bukovica kao davatelj koncesije je na temelju 36. i 37. stavaka Zakona o 

koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17), članka 28., 30. i 31. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) pokrenula 

postupak slanjem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne usluge 

prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada sa područja Općine Nova Bukovica. 

 

Obavijest je objavljena 5.3.2021.godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike 

Hrvatske pod oznakom 2021/S 01K-0009133. Ispravak objave, broj objave: 2021/S 02K-

0012901, datum objave izmjene: 2.4.2021.godine. 

Javnom otvaranju pristiglih ponuda pristupilo se 20. travnja 2021.godine na adresi Trg dr. 

Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica, s početkom u 11:00 sati. 

 
Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda utvrđeno je da su prema objavljenoj Obavijesti o 

namjeri davanja koncesiji pristigle dvije ponude, i to tvrtki:  

1. SLATINA KOM d.o.o., Trg Ruđera Boškovića 16/B 

33520 Slatina, OIB:69440520360 

Ponuda br.: 1/2021 
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2. EKO FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C 

49243 Oroslavlje, OIB:50730247993 

Ponuda br.: 416/2021 

 

Stručno povjerenstvo utvrdilo je da je ponuda ponuditelja EKO FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 

180/C, 49243 Oroslavlje, OIB:50730247993, Ponuda br.: 416/2021, ocjenjena je kao 

ekonomski najpovoljnija. 

 

Stoga je na prijedlog Stručnog povjerenstva odlučeno kao u izreci ove Odluke. 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

Protiv ove Odluke se može izjaviti žalba. Rok za izjavljivanje žalbe je  deset (10) dana, i to od 

dana primitka odluke o davanju koncesije. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu 

postupaka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb, u pisanom obliku. Žalba se dostavlja 

neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima 

komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN 

RH. Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe dostaviti i Davatelju koncesije na 

dokaziv način u roku za žalbu. 

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom 

davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno naručitelju. 

Rok za izjavljivanje žalbe je  deset (10) dana, i to od dana: 

1. objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na sadržaj obavijesti  i 

dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji, 

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka, 

3.objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije, 

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje davatelja koncesije da odgovori na pravodobno 

dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije za nadmetanje 

te na postupak otvaranja ponuda, 

5. primitka odluke o davanju koncesije  ili odluke o poništenju u postupka davanja koncesije u 

odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja. 

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi 

postupka za prethodnu fazu. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: UP/I-311-02/21-01/01     PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2189/09-01-21-1      Franjo Kraljik v.r. 

Nova Bukovica, 9. srpnja 2021. 

 

120. 

 Na temelju članka 36. Statuta Općine Nova Bukovica ( „Službeni glasnik“ Općine 

Nova Bukovica 2/2021) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj  2. sjednici 

održanoj dana 9. srpnja 2021. godine  donijelo je   
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ODLUKU 

o davanju suglasnosti  za provedbu tipa operacije 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. 

 

Članak 1. 

(1) Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne 

samouprave unutar mjere 07„ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, 

podmjera 7.4 „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 

ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu“  za operaciju 7.4.1. „ ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI 

PROŠIRENJE LOKLANIH TEMELJNIH USLUGA  ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, 

UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU 

INFRASTRUKTURU“  iz programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. 

- 2020. po objavljenom Natječaju, KLASA: 440-12/14-01-01-01/0001, URBROJ: 343-

0100/01-20-397  od 07. lipnja 2021., Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju. 

 

(2) Naziv ulaganja je: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U NOVOJ BUKOVICI 

 

Članak 2. 

(1) Sastavni dio ove Odluke je prilog „Opis projekta /operacije“, prema sadržaju 

objavljenog Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz članka 1. ove Odluke, koji se ne objavljuje 

uz Odluku. 

(2) Daje se ovlast Načelniku za provedbu svih daljnjih postupaka, radnji, potpisivanja 

ugovora te donošenja akata i odluka i preuzimanja prava i obveza potrebnih za svrhu 

provedbe ove Odluke 

 

                                                                    Članak 3. 

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

Bukovica. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

  

KLASA: 601-01/18-01/01                  PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2189/09-01-21-53      Franjo Kraljik v.r. 

Nova Bukovica, 9. srpnja 2021. 

 

121. 

 Na temelju članka 36. Statuta Općine Nova Bukovica ( „Službeni glasnik“ Općine 

Nova Bukovica 2/2021) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj  2. sjednici 

održanoj dana 9. srpnja 2021. godine  donijelo je   

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti  za provedbu tipa operacije 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. 
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Članak 1. 

(2) Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne 

samouprave unutar mjere 07„ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, 

podmjera 7.4 „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 

ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu“  za operaciju 7.4.1. „ ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI 

PROŠIRENJE LOKLANIH TEMELJNIH USLUGA  ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, 

UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU 

INFRASTRUKTURU“  iz programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. 

- 2020. po objavljenom Natječaju, KLASA: 440-12/14-01-01-01/0001, URBROJ: 343-

0100/01-20-397  od 07. lipnja 2021., Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju. 

 

(2) Naziv ulaganja je: Rekonstrukcija i prenamjena gospodarske zgrade u Kulturni centar. 

 

Članak 2. 

(3) Sastavni dio ove Odluke je prilog „Opis projekta /operacije“, prema sadržaju 

objavljenog Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz članka 1. ove Odluke, koji se ne objavljuje 

uz Odluku. 

 

(4) Daje se ovlast Načelniku za provedbu svih daljnjih postupaka, radnji, potpisivanja 

ugovora te donošenja akata i odluka i preuzimanja prava i obveza potrebnih za svrhu 

provedbe ove Odluke. 

 

                                                                    Članak 3. 

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

Bukovica. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

  

KLASA: 361-02/21-01/05       PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2189/09-01-21-3       Franjo Kraljik v.r. 

Nova Bukovica, 9. srpnja 2021. 

 

122. 

 Na temelju članka 14. stavka 1. i 2. zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica 

prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19), a sukladno odredbama članka 35. Zakona 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 450/11, 144/12, 19/13, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 36. i 

52. stavak 1. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 

2/2021), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica je na 2. sjednici održanoj dana 9. srpnja 

2021. godine donijelo sljedeće 

R J E Š E NJ E 

o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda 
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Članak 1. 

Osniva se i imenuje Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ( dalje: 

Općinsko povjerenstvo). 

Članak 2. 

U Općinsko povjerenstvo imenuju se: 

1. Davor Dorčak 

2. Franjo Ivić   

3. Denis Malenjak        

4. Anica Milosavljević   

5. Slobodan Stjepanović 

 

Imenovani članovi iz stavka 1. ovog članka na prvoj održanoj sjednici većinom prisutnih 

članova izabiru predsjednika i zamjenika predsjednika.  

 

Članak 3. 

Članovi Općinskog povjerenstva imenuju se na razdoblje od četiri (4) godine. 

 

Članak 4. 

Općinsko povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke obavlja poslove utvrđene Zakonom o 

ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda člankom 14. stavkom 2. i godišnjim 

Planom djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Nova Bukovica obavljaju sljedeće 

poslove: 

- predlaže načelniku Općine Nova Bukovica proglašenje prirodne nepogode, 

- utvrđuje i provjerava visinu štete od prirodne nepogode za područje Općine Nova 

Bukovica, 

- unose podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta 

- unose i prosljeđuje putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom 

povjerenstvu, 

- raspoređuje dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomičnu sanaciju šteta 

od prirodnih nepogoda prema ovom Zakonu, 

- izrađuje izvješće o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći 

za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavlja ih 

županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda putem Registra 

šteta, 

- surađuje sa županijskim povjerenstvom u provedbi ovog Zakona, 

- donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti, 

- obavljaju druge poslove i aktivnosti iz svog djelokruga u suradnji sa županijskim 

povjerenstvom. 

Članak 5. 

Administrativne poslove (vođenje evidencija, zaprimanje dokumenata i akata i sl., osim 

stručnih poslova iz članka 4. ove Odluke)  za potrebe Povjerenstva obavlja Jedinstveni 

upravni odjel. 

Članak 6. 

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u proračunu Općine Nova Bukovica. 

Članovi Općinskog povjerenstva ostvaruju pravo na naknadu za svoj rad na održanoj sjednici 

sukladno Odluci o naknadi za rad vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća 

Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 2/2021). 

Ovlašćuje se općinski načelnik za donošenje posebne odluke o visini dodatka na naknadu za 

rad članova Općinskog povjerenstva obzirom na složenost poslova i osigurana sredstva u 

proračunu Općine Nova Bukovica 
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Članak 7. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Rješenje KLASA: 080-02/17-01/12, 

URBROJ: 2189/09-01-17-1 od 24. srpnja 2017.g. i  KLASA: 080-02/17-01/12, URBROJ: 

2189/09-01-19-2 od 16. prosinca 2019. godine. 

 

Članak 8. 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Nova 

Bukovica“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA:080-02/21-01/01       PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2189/09-01-21-1       Franjo Kraljik v.r. 

Nova Bukovica, 9. srpnja 2021. 

 

123. 

 Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17, 98/19) članka 48., 50.  i 52. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni 

glasnik Općine Nova Bukovica“ broj 2/2021) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 2. 

sjednici održanoj 09. srpnja 2021. godine donosi 

 

Rješenje 

o imenovanju članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

 

Članak 1. 

U Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost (u nastavku: Komisija) 

osnovanu člankom 48. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine 

Nova Bukovica“ broj 2/2021)  (u nastavku: Statut) imenuju se članovi: 

- Irena Stipanović, dipl.iur., predsjednik 

- Jadranka Juršik, oec., član, 

- Maja Kiš, struč.spec.oec, član. 

 

Članak 2. 

Članovi Komisije iz točke 1. ovog Rješenja imenuju se na razdoblje od četiri (4) 

godine. 

Članak 3. 

Komisija  iz točke 1. ovog Rješenja obavlja poslove utvrđene člankom 50. Statuta 

Općine. 

Članak 4. 

Administrativne poslove (vođenje evidencija, zaprimanje dokumenata i akata i sl., 

osim stručnih poslova)  za potrebe Komisije obavlja Jedinstveni upravni odjel. 

 

Članak 5. 

Sredstva za rad Komisije osiguravaju se u proračunu Općine Nova Bukovica. 

 

Članak 6. 

Članovi Općinskog komisije ostvaruju pravo na naknadu za svoj rad na održanoj 

sjednici sukladno Odluci o naknadi za rad vijećnicima i članovima radnih tijela 
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Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 

broj 2/2021). 

Ovlašćuje se općinski načelnik za donošenje posebne odluke o visini dodatka na 

naknadu za rad članova Komisije obzirom na složenost poslova i osigurana sredstva u 

proračunu Općine Nova Bukovica 

 

Članak 7. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Nova Bukovica. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: 080-02/21-01/01       PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2189/09-01-21-1       Franjo Kraljik v.r. 

Nova Bukovica, 09. srpanj 2021. godine 

 

124. 

 Temeljem članka 5. stavka 2. točke 2. i članka 6. stavka 2. Zakona o unapređenju 

poduzetničke infrastrukture (Narodne Novine  br. 93/13, 114/13.,  41/14. i 57/18) i članka 36. 

Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ broj 2/2021) 

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 2.  sjednici održanoj 9. srpnja 2021. g., donosi 

 

O D L U K U 

o osnivanju Poduzetničke zone Topolak 

 

Članak 1. 

 Ovom se Odlukom osniva „Poduzetnička zona Topolak“ koja se nalazi unutar 

obuhvata Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova 

Bukovica“, br. 7/2007, 3/2021.), ukupne površine 23,0423 ha. 

 

Članak 2. 

 Poduzetnička zona Topolak obuhvaća sljedeće površine označene kao: 

- k.č.br 1986/185 u k.o. Nova Bukovica, upisana u zk.ul. broj 1470 

- k.č.br. 1986/176 u k.o. Nova Bukovica koja se prema Identifikaciji čestica  Odjela za 

katastar nekretnina Slatina sastoji od sljedećih zemljišnoknjižnih čestica označenih kao: 

1986/101, 1986/102, 1986/103, 1986/106, 1986/146, 1986/147, 1986/148, 1986/152, 

1986/153, 1986/181 sve u zk.ul.br. 1470; 1986/180 u zk.ul.br. 811; 1986/184 u zk.ul.br. 1535 

i 1986/176 i 1986/145 sve u k.o. Nova Bukovica. 

 

Članak 3. 

 Dokumentima prostornog uređenja iz članka 1. ove Odluke detaljnije je uređena 

namjena prostora te način i uvjeti gradnje za sve planirane zahvate unutar zone.  

 

Sastavni dio ove Odluke čini prilog:  

- grafički prilog –granica obuhvata Poduzetničke zone Topolak .  

 

Prilog iz prethodnog stavka se ne objavljuje u „Službenom glasniku Općine Nova 

Bukovica“. 

Članak 4. 

 Nositelj i organizator razvoja Poduzetničke zone Topolak je Općina Nova Bukovica. 
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Ovlašćuje se općinski načelnik za poduzimanje svih daljnjih radnji te preuzimanje 

prava i obveza za provedbu ove Odluke i daljnje raspolaganje i upravljanje „Poduzetničkom 

zonom Topolak“.  

Članak 5. 

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

Općine Nova Bukovica ". 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

         

KLASA: 300-01/21-01/01       PREDSJEDNIK 

URBROJ:2189/09-01-21-1       Franjo Kraljik v.r. 

Nova Bukovica, 09.07.2021. 

 

125. 

Na temelju članka 2. – 7.  Zakona o plaćama u lokalanoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN, broj 28/10.) i članka 36. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik 

Općine Nova Bukovica“, broj  2/2021), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 2. sjednici 

održanoj dana  9. srpnja 2021. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o plaći i naknadama, te ostalim pravima Općinskog načelnika i privremenog 

zamjenika Općinskog načelnika Općine Nova Bukovica 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuje način određivanja plaće i naknada, te ostalih prava 

Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Nova Bukovica ( u nastavku 

teksta: dužnosnici), kojima se sredstva za plaće i ostale naknade osiguravaju u Proračunu 

Općine Nova Bukovica. 

Članak 2. 

 Plaću dužnosnika Općine Nova Bukovica čini umnožak koeficijenta i osnovice za 

obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše do 

20%. 

 Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za 

radni staž, utvrđen na temelju ove Odluke bio veći od zakonom propisanog ograničenja, 

dužnosniku se određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom zakonom. 

 

Članak 3. 

 Osnovica za obračun plaće dužnosnika utvrđuje se u visini osnovice za izračun plaća  

državnih dužnosnika sukladno Odluci o visini osnovice za obračun plaće državnih 

dužnosnika, koju donosi Vlada Republike Hrvatske. 

 

Članak 4. 

 Plaća Općinskog načelnika, bez uvećanja za radni staž, ne može iznositi više od 

umnoška koeficijenta 4,26 i osnovice iz članka 3. ove Odluke. 
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 Koeficijenti za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika može iznositi najviše do 

85% koeficijenta općinskog načelnika čiji je zamjenik. 

 

Članak 5. 

Koeficijenti za obračun plaća dužnosnika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno iznose: 

• za Općinskog načelnika ……………….….3,75. 

 

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava 

općinskog načelnika. 

Članak 6. 

Naknade za rad  općinskog načelnika i njegovog privremenog zamjenika, koji dužnost 

obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, iznose 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće 

odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun 

plaće. 

Članak 7. 

 Za vrijeme obnašanja dužnosti neovisno o tome da li dužnost obavljaju sa ili bez 

zasnivanja radnog odnosa, Općinski načelnik i privremeni zamjenik općinskog načelnika 

Općine Nova Bukovica, ne podliježu obvezi prisutnosti na radu u propisanom radnom 

vremenu. 

 Prava dužnosnika se ne smiju poistovjećivati sa pravima službenika i namještenika, 

stoga dužnosnici nemaju pravo na godišnji odmor, jubilarne nagrade, otpremnine, regres i sl. 

 Dužnosnici imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s 

obnašanjem dužnosti, a ona se odnose na naknadu dnevnica i ostalih putnih troškova za 

izvršen službeni put, pravo na korištenje službenog mobilnog telefona, kao i druge eventualne 

pogodnosti, propisane posebnim internim aktom. 

 Visina naknade za putne troškove iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje se u visini 

neoporezivog iznosa sukladno Pravilniku o porezu na dohodak, koji je na snazi na dan isplate. 

 

Članak 8. 

           Rješenje o plaći, naknadi i drugima pravima iz radnog odnosa  za Općinskog načelnika 

i  privremenog zamjenika općinskog načelnika donosi pročelnik Jedinstvenog odjela Općine 

Nova Bukovica. 

Članak 9. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti   Odluka o plaći i naknadama, te 

ostalim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Nova 

Bukovica, Klasa:120-02/17-01/01, Urbroj:2189/09-01-17-1, od 24. srpnja 2017.  

 

Članak 10. 

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Nova Bukovica”, a primjenjuje se od obračuna plaće za srpanj. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

KLASA:120-02/21-01/02                                                                      PREDSJEDNIK 

URBROJ:2189/09-01-21-1                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nova Bukovica, 9. srpnja 2021.                                                            Franjo Kraljik v.r. 
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126. 

Na temelju članka 31. stavaka 2. 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, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 36. Statuta Općine Nova 

Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ br. 2/2021) Općinsko vijeće Općine 

Nova Bukovica na svojoj 2. sjednici održanoj 9. srpnja 2021. godine, donijelo je 

 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke 

o naknadi za rad vijećnicima i članovima radnih tijela 

Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica 

 

Članak 1. 

U Odluci o naknadi za rad vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća 

Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općina Nova Bukovica“ br. 2/2021) članak 3. 

mijenja se u cijelosti i glasi: 

„Pravo na naknadu za rad u predstavničkom tijelu i radnim tijelima predstavničkog 

tijela predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća ostvaruju mjesečno u neto iznosu kako 

slijedi: 

- predsjedniku Općinskog vijeća                        750,00 kuna 

- potpredsjedniku Općinskog vijeća                   650,00 kuna.“ 

 

Članak 2. 

Članak 4. mijenja se u cijelosti i glasi:  

„Pravo na naknadu za rad u predstavničkom tijelu član Općinskog vijeća ostvaruje u 

mjesečnom neto iznosu od 500,00 kuna. 

Pravo na naknadu troškova za rad članova radnih tijela Općinskog vijeća iz članka 48. 

i članka 52. stavak 1. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik“ Općina Nova 

Bukovica br. 2/2021) (u nastavku teksta: Statut) ostvaruju kada su prisutni sjednici tijela 

kojeg su članovi u neto iznosu od 170,00 kuna po sjednici. 

Pravo na naknadu troškova za rad ostvaruju članovi povjerenstva, osnovanih temeljem 

članka 52. stavak 2. Statuta i zakonskih propisa kada je osnivanje u ovlasti općinskog 

načelnika, a u visini sukladno posebnoj odluci koju donosi općinski načelnik. 

Pravo na naknadu za rad i sudjelovanje na sjednicama općinskog vijeća ostvaruju 

službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela u visini od 100,00 kuna neto po 

sjednici. 

Ukupna ostvarena godišnja neto naknada po članu općinskog vijeća za rad u 

općinskom vijeću i radnim tijelima općinskog vijeća ne smije iznositi više od: 

a) za člana općinskog vijeća – 6.000,00 kuna, 

b) za predsjednika općinskog vijeća – 9.000,00 kuna, 

c) za potpredsjednika općinskog vijeća - 7.800,00 kuna.“ 

 

Članak 3. 

U članku 5. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za obračun, isplatu i vođenje evidencije o 

iznosima ukupno isplaćenih naknadama utvrđenih ovom Odlukom, pri čemu vodi 

računa o najvišim iznosima utvrđenim člankom 4. stavak 5. ove Odluke.  

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u Službenom glasniku 

Općine Nova Bukovica. 
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: 121-01/21-01/01               PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2189/09-01-21-1            OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nova Bukovica, 9. srpnja 2021.                           Franjo Kraljik v.r. 

 

127. 

Na temelju članaka 9. i 36. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine 

Nova Bukovica broj 2/21) i članaka 4., 5. i 13. Odluke o javnim priznanjima Općine Nova 

Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Nova 

Bukovica na svojoj 3. sjednici održanoj 09. kolovoza 2021. godine, donosi 

 

O D L U K U 

o dodjeli javnih priznanja Općine Nova Bukovica u 2021. godini 

 

Članak 1. 

          Dodjeljuju se javna priznanja Općine Nova Bukovica za 2021. godinu slijedećim 

pojedincima: 

1. „ZLATNA PLAKETA OPĆINE NOVA BUKOVICA“  dodjeljuje se: 

-  Blaženki Blažević 

2. „ZAHVALNICA OPĆINE NOVA BUKOVICA „ dodjeljuje se: 

- Meter Darku 

- Tudić Ivanu 

- Tandarić Antunu 

- Cicvarić Antunu 

- Mandić Josipu 

- Bašić Darku 

- D`ovidio Dini 

- Šimek Josipu 

- Čip Ivici 

 Članak 2. 

           Uručenje javnih priznanja izvršiti će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine 

Nova Bukovica, prigodom obilježavanja Dana Općine Nova Bukovica u kolovozu 2021. 

godine, povodom blagdana Uznesenja blažene Djevice Marije. 

          Javna priznanja Općine Nova Bukovica za 2021. godinu uručiti će Općinski načelnik u 

skladu s Odlukom o javnim priznanjima Općine Nova Bukovica. 

 

                                                             Članak 3. 

                                                        Obrazloženje 

Temeljem članka 8. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 

Bukovica broj 2/21) i članka 6. Odluke o javnim priznanjima Općine Nova Bukovica 

(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 5/21), Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja 

je 19. srpnja 2021. godine objavilo Javni poziv zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama 

da dostave prijedloge i poticaje za dodjelu javnih priznanja Općine Nova Bukovica u 2021. 

godini (KLASA:061-01/21-01/01, URBROJ:2189/09-01-21-3). 

      Javni poziv je objavljen 19. srpnja 2021. godine na službenoj stranici Općine Nova 

Bukovica i na oglasnoj ploči. Rok prijave je bio do 03. kolovoza 2021. godine. 
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Temeljem zaprimljenih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Nova Bukovica, 

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja je dana 04. kolovoza  2021. godine održalo sjednicu, 

analiziralo zaprimljene prijedloge i predložilo slijedeće na usvajanje Općinskom vijeću 

Općine Nova Bukovica:  

1. ZLATNA PLAKETA OPĆINE NOVA BUKOVICA 

Predlagač: gospodin Tomislav Bračun, Nova Bukovica 

Predložena: gospođa Blaženka Blažević, bivša pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Nova Bukovica 

               Blaženki Blažević predlaže se dodjela javnog priznanja –Zlatne plakete Općine 

Nova Bukovica zbog svog profesionalnog i predanog rada, a u isto vrijeme izuzetnog 

ljudskog odnosa sa mještanima, djelatnicima, zbog svoje pozitivne i radne energije 

kojom je dala veliki doprinos razvoju i napretku naše općine i pojedinaca. Osoba je 

izuzetnog ugleda u našoj sredini. Nije štedjela svoje privatno vrijeme, a svoja znanja i 

vještine nesebično je dijelila mlađim djelatnicima i svima zainteresiranima. 

2. ZAHVALNICA OPĆINE NOVA BUKOVICA 

Predlagač: DVD Nova Bukovica Brezik  

Predloženi:  

- Tudić Ivan 

- Tandarić Antun 

- Cicvarić Antun 

- Mandić Josip 

- Bašić Darko 

- Dino D`ovidio 

- Josip Šimek 

- Ivica Čip 

Navedene osobe su svojim kontinuiranim radom kroz dugi niz godina u vatrogastvu 

doprinijele razvitku i unaprjeđenju svoje zajednice te dale trajne i izuzetne rezultate 

javnim radom na volonterskoj osnovi. Radi se o pojedincima koji u svojoj životnoj i 

radnoj sredini uživaju ugled uzorna, čestitog, vrijednog čovjeka i građanina. 

Predlagač: gospođa Anica Milosavljević, Bjelkovac  

Predložen: gospodin Darko Meter, Nova Bukovica 

Darko Meter je dugi niz godina vodio klub hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a, 

obilježavao sve bitne datume iz povijesti Domovinskog rata, pomagao branitelja pri 

ostvarivanju svojih prava, te predstavljao i promovirao našu Općinu na susretima braniteljskih 

udruga u Virovitičko-podravskoj županiji i šire. 

 

 

 



  Broj  5                       Službeni glasnik                          Stranica 348 

 

Članak 4. 

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

Bukovica. 

                                OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

 KLASA:061-01/21-01/01                                                                       PREDSJEDNIK                                                       

 URBROJ:2189/09-01-21-9                                                                     Franjo Kraljik v.r.                                       

 Nova Bukovica, 09. kolovoza 2021. godine 

 

128. 

 Na temelju članka 52. stavak 1.  Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik 

Općine Nova Bukovica br.2/2021) i članka 31. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nova 

Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica br.2/2021), Općinsko vijeće Općine Nova 

Bukovica na 2. sjednici održanoj 9. srpnja 2021. godine, donosi  

 

R J E Š E N J E 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja 

 

Članak 1. 

Osniva se  i imenuje Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja:  

1. Marijan Dorčak 

2. Josip Gumbarević 

3. Maja Kiš  

4. Darko Meter 

5. Anica Milosavljević.  

Članak 2. 

Povjerenstvo iz članka 1. ovog Rješenja osniva se kao stalno radno tijelo i imenuje se na 

razdoblje od 4 godine.  

Imenovani članovi iz članka 1. ovog Rješenja na prvoj održanoj sjednici većinom prisutnih 

članova izabiru predsjednika i zamjenika predsjednika. 

 

Članak 3. 

Povjerenstvo obavlja poslove određene odredbama Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Nova Bukovica i Odluke o javnim priznanjima Općine Nova Bukovica.  

Administrativne poslove (vođenje evidencija, zaprimanje dokumenata i sl.) osim poslova 

utvrđenih stavkom 1. ovog članka obavlja za potrebe Povjerenstva obavlja Jedinstveni 

upravni odjel. 

Članak 4. 

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u proračunu Općine Nova Bukovica. 

Članovi Povjerenstva ostvaruju pravo na naknadu za svoj rad sukladno Odluci o naknadi za 

rad vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica. 

 

Članak 5. 

Ovo Rješenje objavit će se u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

KLASA: 080-02/21-01/01        PREDSJEDNIK 

URBROJ: 2189/09-01-21-2       Franjo Kraljik v.r. 

Nova Bukovica, 9. srpnja 2021.  
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

129. 

 Temeljem članka 6., 14. i 197. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 

120/16), članka 54. Statuta Općine Nova bukovica ("Službeni glasnik Općine Nova 

Bukovica", broj 2/2021), a u skladu Planom nabave za 2021. godinu , Načelnik Općine Nova 

Bukovica donio je  

 

Z A K L J U Č A K 

 

I. 

       Pokreće se otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja Ugovor o 

javnoj nabavi radova – izgradnja dječjeg vrtića u Novoj Bukovici, 1. faza. 

Predmet nabave:  Izgradnja dječjeg vrtića u Novoj Bukovici, 1. faza. 

Predmet nabave je odobren projekt naziva „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“ 

KLASA: 555-09/21-07/24 sufinanciran temeljem Odluke Središnjeg državnog ureda za 

demografiju i mlade, KLASA: 011-02/21-01/26, URBROJ: 519-02/1-21-1 od 3. svibnja 2021. 

i Ugovora o sufinanciranju, broj:91-21 od 4. lipnja 2021. sklopljenog između Općine Nova 

Bukovica i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a prema Programu podrške 

poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021.g. KLASA: 555-09/21-07/2, 

URBROJ: 519-05/1-21-1 od 15. veljače 2021. 

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

Odgovorna osoba naručitelja: Tomislav Bračun, Načelnik 

Evidencijski broj nabave: EV:20/21        

Procijenjena vrijednost: 912.495,00 kuna bez PDV-a 

Osigurana sredstva nalaze se u Proračunu Naručitelja za 2021. godinu na kontu 42123 „Dječji 

vrtić Nova Bukovica“.  

Odabrani postupak javne nabave i zakonska osnova za provođenje postupaka javne 

nabave: Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja Ugovor o javnoj nabavi 

radova – izgradnja dječjeg vrtića u Novoj Bukovici, 1. faza, u kojem su određeni svi uvjeti 

za sklapanje ugovora o javnoj nabavi temeljem članka 312. Zakona o javnoj nabavi 

(„Narodne novine“,  broj  120/16). 

Sukladno članku 197. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“,  broj  120/16) i članka 

19. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne 

novine, broj 65/17, 75/20), formira se Stručno povjerenstvo od tri člana koje provoditi 

predmetni postupak: 

1. Tomislav Dereš, predsjednik 

2. Irena Stipanović, član 

3. Jadranka Juršik, član 

II. 

Predstavnici naručitelja, nisu u sukobu interesa u smislu članka 75.-83.. Zakona o javnoj 

nabavi. Ovlašteni predstavnici naručitelja su odgovorni za pravodobno i zakonito provođenje 

postupka javne nabave odnosno: 

- za obavljanje svih pripremnih radnji i pripremu dokumentacije, u svrhu pravovremenog  i 

pravilnog provođenja postupka nabave  

- za pripremu i provedbu postupka nabave,  za dostavu odgovarajuće objave u elektronički 

oglasnik javne nabave, za prikupljanje i otvaranje  ponuda, vođenje zapisnika o postupku 
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nabave, za ocjenjivanje, analizu i usporedbu ponuda te za utvrđivanje i upućivanje prijedloga 

za odabir najpovoljnije ponude, za poštivanje svih zakonskih rokova u pogledu dostave 

obavijesti ponuditeljima o izabranoj ponudi, ulaganja pravnih lijekova i sklapanja ugovora o 

nabavi   

- za uredno i ažurno vođenje, kompletiranje i čuvanje dokumentacije postupka nabave u 

zakonom propisanom  roku         

III. 

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

 

                                    NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: 601-01/18-01/01                                                                                NAČELNIK                                                         

URBROJ: 2189/09-02-21-48                                                                  Tomislav Bračun v.r. 

Nova Bukovica, 4. lipnja 2021. 

 

130. 

 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) i članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni 

glasnik“ Općine Nova Bukovica broj 2/21), Općinski načelnik donosi  

 

O D L U K U 

o sufinanciranju projektnog prijedloga „Aktivno u sokaku“ 

                  

Članak 1. 

            Donosi se Odluka o izdvajanju sredstava za sufinanciranje projektnog prijedloga 

„Aktivno u sokaku“, udruge MNK Apokalipsa Nova Bukovica, prijavljenog na Javni poziv za 

podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata Zaklade „Hrvatska 

za djecu“ od 17. svibnja 2021. godine u iznosu 5.000,00 kuna. 

   

Članak 2. 

Obrazloženje 

 

           Sredstva iz članka 1. Ove Odluke odobravaju se u slučaju uspješne prijave na Javni 

poziv i odobrenja sredstava Zaklade „Hrvatska za djecu“. 

Članak 3. 

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

 

                                        NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: 402-03/21-01/07                                                                    NAČELNIK 

URBROJ:2189/09-02-21-1                                                           Tomislav Bračun, prof. v.r. 

Nova Bukovica, 15. lipanj 2021. godine 

 

131. 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 

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

123/17,  98/19,  144/20), članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine 

Nova Bukovica broj 2/21), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 

 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40763
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46702
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O D L U K U 

o sufinanciranju ljetovanja na otoku Čiovu 

                                        

                                                                          I 

            Odobrava se sufinanciranje sedam učenika s područja Općine Nova Bukovica na 

otoku Čiovu iz Proračuna Općine Nova Bukovica u iznosu od 3.500,00 kuna. 

 

II 

Sredstva su odobrena na osnovu zaprimljenog zahtjeva Hrvatskog crvenog križa, 

Gradsko društvo Slatina, od 24. svibnja 2021. godine. 

 

III 

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

glasniku Općine Nova Bukovica 

 

                                           NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: 402-03/21-01/06              NAČELNIK 

URBROJ: 2189/09-02-21-3 

Nova Bukovica, 15. lipanj 2021.                                                 Tomislav Bračun, prof. v.r. 

 

132. 

 Temeljem članka 21. stavka 5. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 

82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica ("Službeni glasnik 

Općine Nova Bukovica“ broj 2/21), Općinski načelnik Općine Nova Bukovica donosi 

 

POSLOVNIK O RADU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE 

OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Stožera civilne zaštite Općine Nova Bukovica (u 

nastavku: Stožer), koji je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i 

aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

 

Članak 2. 

Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja 

o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne 

zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove 

informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite. 

 

ORGANIZACIJA RADA STOŽERA 

Članak 3. 

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, a u slučaju njegove spriječenosti ili 

odsutnosti  zamjenik načelnika Stožera. 

Kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima općinski načelnik. 
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Članak 4. 

Stožer održava sjednice u zgradi općine, a po potrebi Stožer se može sastati i na drugim 

lokacijama, o čemu odlučuje načelnik Stožera. 

Sjednice se održavaju u pravilu dva puta godišnje, a u svim drugim slučajevima kada to 

nalaže važnost situacije. 

Članak 5. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica obavlja administrativne i tehničke poslove 

te osigurava uvjete za rad Stožera civilne zaštite. 

 

Članak 6. 

Pozivanje članova Stožera civilne zaštite provodi se sukladno Planu djelovanja civilne zaštite 

Općine Nova Bukovica. 

Ovisno o okolnostima i procjenama o mogućnosti nastanka katastrofe ili velike nesreće, 

načelnik Stožera može staviti Stožer u stanje pripravnosti i po potrebi sazvati sjednicu 

Stožera. 

Članak 7. 

Načelnik Stožera predsjedava sjednicama i utvrđuje prijedlog dnevnog reda. 

Svi članovi Stožera imaju pravo predložiti izmjenu ili dopunu dnevnog reda, uz obrazloženje 

prijedloga. 

U slučaju spriječenosti načelnika, sjednicom predsjedava zamjenik načelnika Stožera. 

U slučaju spriječenosti načelnika i zamjenika stožera, sjednicom predsjedava član Stožera 

kojeg odredi načelnik. 

Članak 8. 

Stožer donosi zaključke: 

- kada utvrđuje određeni stav o pitanjima iz područja civilne zaštite, 

- kada utvrđuje zadaće za članove Stožera i druge fizičke i pravne osobe iz članka 11. 

Ovog Poslovnika. 

Načelnik Stožera definira prijedloge i zaključke nakon rasprave po određenoj točki dnevnog 

reda. 

Članovi stožera izjašnjavaju se o prijedlozima i zaključcima Stožera. 

Članak 9. 

Stožer, u pravilu, obavlja zadaće uz nazočnost većine članova Stožera, a ovisno o vrsti ugroze 

može obavljati poslove i zadaće u užem sastavu, o čemu odlučuje načelnik Stožera. 

 

Članak 10. 

Radi umanjivanja mogućih posljedica velike nesreće i katastrofe načelnik Stožera može izdati 

usmeni nalog ili donijeti odluku za preventivno provođenje prisilne evakuacije. 
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Načelnik Stožera dužan je za usmene naloge iz stavka 1. ovoga Poslovnika donijeti odluku u 

pisanom obliku, najkasnije u roku od 24 sata od izdavanja usmenog naloga. 

Odluka iz stavka 2. ovoga poslovnika mora sadržavati odredbe o nositelju provedbe, mjerama, 

vremenu i prostoru na kojem se provodi mjera prisilne evakuacije. 

Članak 11. 

Stožer može od znanstvenih i drugih institucija, zavoda, javnih poduzeća i ustanova tražiti 

pružanje stručne pomoći i savjeta, radi poduzimanja učinkovitih operativnih mjera za zaštitu 

pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, građana, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša. 

Na sjednice Stožera mogu biti pozvani čelnici vijeća mjesnih odbora radi sudjelovanja u 

razmatranju pojedinih pitanja od interesa za pripremu i provedbu mjera civilne zaštite na 

njihovom području. 

Članak 12. 

Načelnik Stožera određuje Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog 

događaja iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u 

suradnji s Stožerom usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

Članak 13. 

O radu na sjednici vodi se zapisnik u koji se unosi evidencija nazočnih, zaključci, prijedlozi i 

druga važna pitanja sa sjednice Stožera. 

Zapisnik iz stavka 1. ovog članka potpisuje načelnik Stožera. 

Svaki član stožera ima pravo tražiti da se njegove izjave i prijedlozi unesu u zapisnik. 

Članak 14. 

Za djelovanje Stožera, načelnik Stožera može tražiti potrebne obavijesti i izvješća od tijela, 

operativnih snaga i sudionika civilne zaštite i pravnih osoba koji su zaduženi za provedbu 

mjera civilne zaštite. 

Članak 15. 

Stožer osigurava javnost svoga rada. 

Načelnik Stožera može iznimno isključiti javnost sa sjednice Stožera kada to zahtjeva priroda 

pitanja koje se razmatra. 

ZAKLJUČNE ODREDBE 

Članak 16. 

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja. 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

KLASA: 810-01/21-01/04      OPĆINSKI NAČELNIK 

URBROJ: 2189/09-02-21-1               Tomislav Bračun, prof. v.r. 

Nova Bukovica, 16. lipanj 2021. godine 
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133. 

 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) i članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni 

glasnik“ Općine Nova Bukovica broj 2/21), Općinski načelnik donosi  

 

O D L U K U 

o financiranju priključka na vodovodnu mrežu 

DVD-a Nova Bukovica Brezik 

                  

Članak 1. 

            Donosi se Odluka o izdvajanju sredstava za financiranje priključka na vodovodnu 

mrežu, udruge DVD-a Nova Bukovica Brezik, za poslovni objekt (garaža za vatrogasna 

vozila) na adresi: Zagrebačka 1, Nova Bukovica u iznosu 18.059,18 kuna s PDV-om. 

   

Članak 2. 

Obrazloženje 

           Sredstva iz članka 1. Ove Odluke odobravaju se temeljem zahtjeva DVD-a Nova 

Bukovica Brezik, za financiranje priključka na vodovodnu mrežu, zaprimljenog 23.06.2021. 

godine i temeljem Ponude-predračuna tvrtke Komrad d.o.o. broj: 88/NVEL/1. 

 

Članak 3. 

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

 

                                        NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: 402-04/21-01/02                                                                    NAČELNIK 

URBROJ:2189/09-02-21-2                                                      Tomislav Bračun, prof. v.r. 

Nova Bukovica, 24. lipanj 2021. godine 

 

134. 

 Sukladno članku 3. i 5.Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini 

Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica br. 1/17), članku 54. Statuta Općine 

Nova Bukovica ("Službeni glasnik Općine Nova Bukovica", broj 9/20), a  u skladu s Planom 

nabave za 2021. godinu, Načelnik Općine Nova Bukovica donosi 

                                                     

Z A K L J U Č A K 

o pokretanju postupka jednostavne nabave za uslugu – pripreme dokumentacije za 

prijavu na operaciju 7.4.1. - Izgradnja dječjeg vrtića u Novoj Bukovici te usluga prijave 

na natječaj  i naknadne dopune/obrazloženja vezano za odabir  

prijave od strane Agencije  

 

                                                                  I. 

       Pokreće se žurni postupak jednostavne nabave,  usluga – priprema dokumentacije na 

prijavu na operaciju 7.4.1. - Izgradnja dječjeg vrtića u Novoj Bukovici te usluga prijave na 

natječaj  i naknadne dopune/obrazloženja vezano za odabir prijave od strane Agencije.  

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

Odgovorna osoba naručitelja: Tomislav Bračun, Načelnik 

Evidencijski broj nabave: JN-06-PDP2021 
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Predmet: usluga – priprema dokumentacije na prijavu na operaciju 7.4.1. - Izgradnja dječjeg 

vrtića u Novoj Bukovici te usluga prijave na natječaj  i naknadne dopune/obrazloženja vezano 

za odabir prijave od strane Agencije  

Procijenjena vrijednost: 65.000,00 kn bez PDV-a   

Odabrani postupak  nabave i zakonska osnova za provođenje postupaka  nabave: 

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

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

 

                                                                 II. 

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

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

provoditi predmetni postupak: 

 

1. Tomislav Dereš, predsjednik 

2. Irena Stipanović, član 

3. Maja Kiš, član 

       

                                                                 III. 

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

 

                                    NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 

KLASA: 601-01/21-01/03                                                                          NAČELNIK                                                         

URBROJ: 2189/09-02-21-1                                                          Tomislav Bračun, prof. v.r. 

Nova Bukovica, 2. srpnja 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
_________________________________________________________________________ 

 

I  Z  D  A  V  A  Č : 

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica 

Odgovorni urednik: Irena Stipanović, Pročelnica 

 


