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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
135.
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
ODLUKU
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.
Temeljem zaprimljenih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Nova Bukovica,
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja je dana 04. kolovoza 2021. godine održalo sjednicu,
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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.
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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
URBROJ:2189/09-01-21-9
Nova Bukovica, 09. kolovoza 2021. godine

PREDSJEDNIK
Franjo Kraljik v.r.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
136.
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 s Planom nabave za 2021. godinu i Odlukom o davanju
suglasnosti za provedbu operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje
lokanih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu, KLASA: 601-01/18-01/01, URBROJ: 2189/09-02-2153 od 9. srpnja 2021. Načelnik Općine Nova Bukovica donio je
ZAKLJUČAK
I.
Pokreće se otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja Ugovora o
javnoj nabavi radova – izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Novoj Bukovici.
Predmet nabave: Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Novoj Bukovici
Infrastrukturni objekt bit će ukupne bruto površine 525,43 m2. Predmetna zgrada je javne
namjene, društvene djelatnosti, predškolska ustanova – dječji vrtić. Dječji vrtić se sastoji od
tri skupine; jedna skupina djece jasličke i dvije skupine djece vrtićkedobi i projektiran je kao
područni vrtić. Broj i veličina prostorija i opreme projektirani susukladno Državnom
pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe.Građevina je jednoetažna, i
namijenjena je boravku jedne jasličke skupine (14 djece) i dvijevrtićke skupine (40 djece).
Glavni ulaz u građevinu je ostvaren s sjeveroistočne strane dvijema stepenicama, rampom
itrijemom. Ulaz za osoblje je također sa sjeveroistočne strane. Osnovni prostori i sklopovi se
nižu duž zajedničkog hodnika. Na taj način je ostvarena kružna komunikacija na nivou cijelog
dječjeg vrtića. Omogućeno je autonomno funkcioniranje zasebnih sklopova, tako se PVN (
prostor više namjena) može koristiti i kad dječji vrtić ne radi jer ima svoj ulaz sa jugoistočne
strane.
Predmet nabave je sufinanciran projekt naziva „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“
KLASA: 555-09/21-07/24 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: 51905/1-21-1 od 15. veljače 2021.
Naručitelj: Općina Nova Bukovica, MB: 02580624, OIB:72006805985
Odgovorna osoba naručitelja: Tomislav Bračun, Načelnik
Evidencijski broj nabave: EV:20/21
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Procijenjena vrijednost: 5.844.764,45HRK (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 i opremanje dječjeg vrtića u Novoj Bukovici, 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
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.
Ovim Zaključkom stavlja se van snage Zaključak od 4. lipnja 2021. g. KLASA: 601-01/1801/01, URBROJ: 2189/09-02-21-48.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 601-01/18-01/01
URBROJ: 2189/09-02-21-54
Nova Bukovica, 12. srpnja 2021.

NAČELNIK
Tomislav Bračun v.r.

137.
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 članku 54. Statuta Općine Nova Bukovica ("Službeni
glasnik Općine Nova Bukovica", broj 9/20), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi
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ODLUKU
o povjeravanju pružanja usluga –
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
Članak 1.
Donosi se Odluka o povjeravanju pružanja usluga – 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, tvrtci
PODUZETNIČKI INKUBATOR VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE d.o.o., Ulica
Poduzetnička zona II 18, (OIB:67202112648), iz Virovitice.
Prihvaćena cijena usluga iz stavka 1. Ovog članka iznosi 60.000,00 kuna bez PDV-a.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je ponuda tvrtke PODUZETNIČKI INKUBATOR
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE d.o.o., Ulica Poduzetnička zona II 18,
(OIB:67202112648), iz Virovitice, broj ponude: 35 od 12.07.2021. godine.
Članak 3.
Predmetne usluge su planirane u okviru jednostavne nabave, procijenjene vrijednosti veće
od 40.000,00 kn a manje od 200.000,00 kn bez PDV-a, sukladno članku 6. Pravilnika o
provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica (Sl.glasnik br. 1/17)
Članak 4.
Obrazloženje
Procijenjena vrijednost usluga – 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 je 65.000,00 kuna (bez
PDV-a) i ima status vrijednosti jednostavne nabave za usluge. 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 pozivom na dostavu ponude sa potencijalnim
ponuditeljima.
Nakon provedenih kontakata s potencijalnim ponuditeljima, pristigla je jedna ponuda za
predmetne usluge, koju je uputila tvrtka:
PODUZETNIČKI INKUBATOR VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE d.o.o.,
Ulica Poduzetnička zona II 18, (OIB:67202112648), ……..…. 60.000,00 bez PDV-a
Prispjela ponuda broj 35, od 12.07.2021. je pravovaljana i udovoljava
zahtjevima naručitelja.
Sukladno članku 6. stavku 2. Pravilnika o jednostavnoj nabavi u Općini Nova
Bukovica, za odabir ponude dovoljna je jedna pristigla ponuda u slučajima žurnosti koja
udovoljava uvjetima natječaja.
Sukladno utvrđenom, Stručno povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne nabave
je predložilo Općinskom načelniku da usluga – pripreme dokumentacije za prijavu na
operaciju 7.4.1. - Izgradnja dječjeg vrtića u Novoj Bukovici te usluga prijave na natječaj i
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naknadne dopune/obrazloženja vezano za odabir prijave od strane Agencije, povjeri tvrtci
PODUZETNIČKI INKUBATOR VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE d.o.o.,
Ulica Poduzetnička zona II 18, (OIB:67202112648)
Uvažavajući zaključak Stručnog povjerenstva, Općinski načelnik donosi Odluku o
povjeravanju, sukladno članku 1. ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka će se objaviti u «Službenom glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 601-01/21-01/03
URBROJ: 2189/09-02-21-6
Nova Bukovica, 13. srpnja 2021.

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.

138.
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
ODLUKU
o donaciji za sufinanciranje troškova liječenja
Članak 1.
Donosi se Odluka o izdvajanju sredstava za donaciju za sufinanciranje troškova
liječenja dječaka Antonia Varge u iznosu od 4.400,00 kuna.
Članak 2.
Obrazloženje
Sredstva iz članka 1. Ove Odluke odobravaju se temeljem zahtjeva Dragane
Majdandžić, bake Antonia Varge, zaprimljenog 21.07.2021. godine, u kojem se podnositeljica
obraća za financijsku pomoć za sufinanciranje troškova liječenja unuka Antonia Varge, u
iznosu od 4.400,00 kuna na račun podnositeljice IBAN: HR3024020063580067825 kod Erste
banke. Sredstva su osigurana na poziciji 37, konto 37212.
Po prihvaćenoj zamolbi, Općinski načelnik je odlučio sukladno članku 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka će biti objavljena u «Službenom glasniku» Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 402-07/21-01/07
URBROJ: 2189/09-02-21-4
Nova Bukovica, 26. srpanj 2021. godine

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r.
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139.
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 54. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik“ Općine Nova Bukovica broj
2/2021), Općinski načelnik donosi
O D L U K U
privremenom korištenju javne površine bez plaćanja naknade
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 2021. 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: 363-01/21-01/09
URBROJ: 2189/09-02-21-1
Nova Bukovica, 09. kolovoza 2021. godine

NAČELNIK
Tomislav Bračun v.r.

140.
Na temelju članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“
broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), a sukladno zahtjevu poslovnog subjekta EKO-FLOR PLUS
d.o.o. za izdavanje suglasnosti na promjenu cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluge povezane s
javnom uslugom s područja Općine Nova Bukovica, dana 2. kolovoza 2021. godine općinski
načelnik daje
SUGLASNOST
na primjenu cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluge povezane
s javnom uslugom
s područja Općine Nova Bukovica
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Točka 1.
Temeljem izvršne Odluke Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica o davanju koncesije za
obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpadate usluge povezane s javnom uslugom s područja Nova Bukovica
KLASA: UP/I-311-02/21-01/01; URBROJ: 2198/09-01-21-1 od 09. srpnja 2021. godine (u
nastavku teksta: Odluka), daje se suglasnost poslovnom subjektu EKO-FLOR PLUS d.o.o.,
OIB: 50730247993, Mokrice 180/C,Oroslavje, na primjenu cjenika za obavljanje javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluge
povezane s javnom uslugom s područja Općine Nova Bukovica, s primjenom od 01. rujna
2021. godine.
Točka 2.
Suglasnost iz prethodne točke daje se za prikupljanje miješanog komunalnog otpada,
biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada sukladno članku 3. Odluke, a prema
sljedećem cjeniku:

Kategorija korisnika

Fizičke osobe

Pravne osobe

Zapremnina
spremnika

Cijena obavezne minimalne
javne usluge za korisnike koji
ne kompostiraju biootpad u
vlastitom domaćinstvu (kn)

Cijena obavezne minimalne
javne usluge za korisnike koji
kompostiraju biootpad u
vlastitom domaćinstvu (kn)

Iznos bez
PDV-a

PDV

Iznos s
PDV-om

Iznos bez
PDV-a

PDV

Posuda 120 l

29,20

3,80

33,00

29,20

3,80

33,00

Posuda 240 l

58,41

7,59

66,00

58,41

7,59

Posuda 120 l

37,17

4,83

42,00

42,48

5,52

Posuda 240 l

50,44

6,56

57,00

58,41

Posuda 1100 l

264,00

34,32

298,32

264,00

Jedinična cijena za pražnjenje
volumena spremnika (kn)

Iznos s Iznos bez
PDV-om PDV-a

PDV

Iznos s
PDV-om

14,16

1,84

16,00

66,00

28,32

3,68

32,00

48,00

14,16

1,84

16,00

7,59

66,00

28,32

3,68

32,00

34,32

298,32

129,8

16,87

146,67

Točka 4.
Davatelju javne usluge (koncesionaru) ujedno se daje suglasnost za fakturiranje ugovorne
kazne u slučajevima i u iznosu kako je to utvrđeno Odlukom o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području
Općine Nova Bukovica i Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na
području Općine Nova Bukovica.
Točka 5.
Radi obveze osiguranja kontinuiteta javne usluge cjenik se primjenjuje od 01. rujna 2021.
godine.
Točka 6.
Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim
stranicama Općine Nova Bukovica te u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica.
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA:311-02/21-01/02
URBROJ:2189/09-02-21-2
Nova Bukovica, 2. kolovoza 2021

NAČELNIK
Tomislav Bračun v.r.

Broj 6

Službeni glasnik

Stranica 366

141.
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
ODLUKU
o glazbenom programu prigodom obilježavanja
Dana oćine
I.
Glazbeni sastav koji zastupa Stanko Šarić, Najbolji hrvatski tamburaši (dalje u tekstu
Izvođač) naručeni su kao izvođači glazbenog programa koji će se izvoditi 15. kolovoza 2021.
u Novoj Bukovici prigodom obilježavanja Dana općine. Program će započeti u 21 sat. a trajat
će do 24 sata.
II.
Općina Nova Bukovica se obvezuje za naručeni glazbeni program Izvođaču isplatiti
honorar od 28.000,00 kuna prema ispostavljenom računu.
III.
Općina Nova Bukovica će osigurati sve potrebne tehničke uvjete za izvođenje
naručenog programa, a Izvođač se obvezuje dogovoreni program izvesti profesionalno u
skladu s običajima struke.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Nova Bukovica
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA
KLASA: 612-03/21-01/01
URBROJ:2189/09-02-21-1
Nova Bukovica, 13. srpnja 2021.

NAČELNIK
Tomislav Bračun, prof. v.r

_________________________________________________________________________
I Z D A V A Č:
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica
Odgovorni urednik: Irena Stipanović, Pročelnica

