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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
118. 

Na temelju članka 92. i 163. postavka 11. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 
144/21), članka 48. stavka 3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 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) i članka 36. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine 
Nova Bukovica broj  2/2021), u svezi s člankom 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20) Općinsko 
Vijeće Općine Nova Bukovica na 14. sjednici održanoj dana 29. studenog 2022. godine, donosi 

 
Odluku o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza 

I. 

 Prihvaća se prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica za otpis 
nenaplativih potraživanja. 

         II. 

 Odobrava se otpis nenaplativih potraživanja Općine Nova Bukovica prema vrstama, 
godinama i iznosima, kako slijedi: 

1. Komunalna naknada od pravnih i fizičkih osoba-
obrtnika za  poslovni prostor 337.323,90 

2. Komunalna naknada od fizičkih osoba 297.781,53 
3. Zakup poslovnog prostora 16.189,46 
SVEUKUPNO 651.294,89 

 

III. 

 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da temeljem ove Odluke izvrši otpis nenaplativih 
potraživanja radi nastupanja zastare prava na naplatu duga komunalne naknade  i zakupa 
poslovnog prostora te izvrši evidentiranje promjena u poslovnim knjigama Općine Nova Bukovica 
za obveznike i u visini sukladno članku II. i IV. ove Odluke.  

         IV. 

 Sastavni dio ove Odluke su analitički pregledi potraživanja, koja se predlažu za otpis, po 
iznosima i obveznicama prema šifri korisnika, uz kraće obrazloženje razloga za otpis, koji se neće 
objaviti u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica. 

V. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

KLASA: 415-01/22-01/02       Predsjednik 
URBROJ: 2189-9-01-22-3       Franjo Kraljik v.r. 
Nova Bukovica, 29. studenog 2022. Godine 
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119. 

Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i 
članka 36. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica br. 2/21), 
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 14. sjednici, održanoj 29. studenog 2022. 
godine, donosi 

IZVJEŠĆE  
O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 

2021. GODINU 
 I STANJU PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA 

ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2021. GODINU 

UVOD 

Zaštita od požara uređena je Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10) 
(u daljnjem tekstu: Zakon) i predstavlja sustav koji se sastoji od planiranja, propisivanja i 
provođenja kao i financiranja mjera zaštite od požara te ustrojavanja subjekata koji provode 
zaštitu od požara. Zaštitu od požara provode, osim fizičkih i pravnih osoba, i pravne osobe i 
udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost civilne zaštite kao i jedinice lokalne te 
područne (regionalne) samouprave. Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su djelovati na način kojim ne mogu izazvati 
požar. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, temeljem članka 13. stavka 1. 
Zakona, donose Plan zaštite od požara za svoje područje na temelju Procjene ugroženosti od 
požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice. 
Planom zaštite od požara općine i gradovi definiraju subjekte odgovorne za provođenje vatrogasne 
djelatnosti. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju Procjene ugroženosti 
donose Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje za čiju provedbu 
će osigurati financijska sredstva. Godišnji provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara 
gradova i općina donose se na temelju godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara 
Županije. 

Sukladno članku 13. stavak 8. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 
jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe 
Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara. 

PLANSKI DOKUMENTI U PODRUČJU ZAŠTITE OD POŽARA  

Dokumenti zaštite od požara  Općine Nova Bukovica kojima se uređuju organizacija i 
mjere zaštite od požara su Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od 
požara Općine Nova Bukovica.  

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica je na 27. sjednici održanoj 30.11.2020. godine 
donijelo Odluku o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara („Službeni 
glasnik Općine Nova Bukovica“, broj 9/20). 

Načelnik Općine Nova Bukovica donio je Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Općinu Novu Bukovicu u 2021. godini. 

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica je na svojoj 29. sjednici održanoj 22.02.2021. 
godine, donijelo Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Nova 
Bukovica za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“, broj 2/21). 
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ORGANIZACIJA VATROGASTVA 

Prema Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19 i 144/22), na području 
Općine Nova Bukovica vatrogasnu djelatnost provodi Dobrovoljno vatrogasno društvo Nova 
Bukovica Brezik. 

STANJE PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA 
ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2021. GODINU 

a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i  
tehnološke eksplozije, Općina Nova Bukovica osigurava potreban broj operativnih 
vatrogasaca. DVD Nova Bukovica Brezik broji 20 operativnih vatrogasaca. 

b) DVD Nova Bukovica Brezik osigurava djelotvornu i pravodobnu operativnost vatrogasne 
postrojbe kao i cjelovitu prostornu pokrivenost Općine Nova Bukovica u slučaju požara i 
eksplozija, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanja tehničke 
pomoći u nezgodama i opasnim situacijama. 

c) DVD Nova Bukovica Brezik ima dežurnog jednog vatrogasca (zapovjednika ili zamjenika 
zapovjednika) u dnevnom rasporedu rada koji prima dojave o intervencijama i podiže 
operativni sastav DVD-a Nova Bukovica Brezik. 

d) Obzirom na epidemiološku situaciju uzrokovanu koronavirusom, vatrogasne postrojbe nisu 
bile u mogućnosti organizirati planirane pokazne vatrogasne vježbe niti postrojavanje, ali 
DVD Nova Bukovica Brezik sudjelovala je u vatrogasnoj vježbi VZ VPŽ. 

e) DVD Nova Bukovica Brezik održava sjednice zapovjedništava vatrogasnih postrojbi te na 
istima usklađuju operativne planove za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara s 
operativnim planom Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije. 

f) DVD Nova Bukovica organizira osposobljavanja i usavršavanja za vatrogasce uz pomoć i 
organizaciju Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije. Tijekom 2021. godine, 
osposobljavanje se održavalo u manjem opsegu. 

g) Općina Nova Bukovica je u 2021. godini provela usklađivanje Procjene ugroženosti od požara 
i tehnološke eksplozije te Plan zaštite od požara u skladu s člankom 13. Zakona s 
novonastalim uvjetima.  

h) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica je na 27. sjednici održanoj dana 30.11.2020. godine, 
donijelo Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2021. godinu („Službeni 
glasnik Općine Nova Bukovica“, broj 09/20) i na 8. sjednici održanoj dana 21.12.2021. 
Izmjene Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2021. godinu („Službeni 
glasnik Općine Nova Bukovica“, broj 11/21).Za potrebe provedbe aktivnosti u zaštiti od 
požara, civilnoj zaštiti te drugih aktivnosti u području sigurnosti na području Općine Nova 
Bukovica za 2021. godinu, osigurano je ukupno 238.000,00 kuna. 

i) Općina Nova Bukovica ima sklopljen Ugovor s tvrtkom Slatina kom d.o.o. za obavljanje 
dimnjačarskih uslugama svom području.  

j) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica je na svojoj 23. sjednici održanoj dana 20.03.2020. 
godine, donijelo Odluku agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje, održavanje 
poljoprivrednih rudina i posebnih mjera zaštite od požara na području Općine Nova Bukovica 
(„Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ broj 3/20). Navedenom Odlukom zabranjeno je 
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spaljivanje korova i biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu u razdoblju od 01.06.-30.09. 
tekuće godine. 

k) Na području Općine Nova Bukovica nema odlagalište otpada, otpad se sakuplja sukladno 
Ugovoru o koncesiji s Eko flor plus d.o.o od 13.08.2021.g. Do tad je otpad sakupljala tvrtka 
Slatina kom d.o.o. iz Slatine temeljem Ugovora o koncesiji. 

l) Općinski načelnik Općine Nova Bukovica donio je dana 19. veljače 2021. godine Plan 
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i 
širenja požara („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“, broj 2/21). 

ZAKLJUČAK 

Stanje zaštite od požara na području Općine Nova Bukovica je zadovoljavajuće, a kako bi 
se isto i održalo potrebno je provoditi odredbe Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 
eksplozija, Plana zaštite od požara Općine Nova Bukovica te provoditi edukaciju stanovništva o 
opasnosti nastanka požara kao i preventivnom djelovanju. 

S ciljem podizanja operativne spremnosti vatrogasnih postrojbi potrebno je kontinuirano 
provoditi osposobljavanje i usavršavanje pripadnika istih te pristupiti nabavci nove opreme i 
sredstava kao i održavanju postojeće.  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

KLASA: 214-01/21-01/03       Predsjednik 
URBROJ: 2189-9-01-22-2         Franjo Kraljik v.r. 
Nova Bukovica, 29.11.2022.g. 
 
120. 

Na temelju članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 
68/18, 110/18, 32/20) i članka 36. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica broj 2/2021), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica, na 14. sjednici održanoj 29. 
studenog 2022.godine donijelo je  

ODLUKU 
o vrijednosti boda komunalne naknade 

  
Članak 1. 

 Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u visini od 0,64 eura po četvornome metru 
(m²) nekretnine, a primjenjuje se  od 1. siječnja 2023. godine. 
  

Članak 2. 
 Vrijednost boda komunalne naknade (B) iz članka 1. ove odluke jednak je godišnjoj visini 
komunalne naknade po četvornome metru (m²) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni.  
Vrijednost boda komunalne naknade iznosi isto za sve zone. 

 
Članak 3. 

Vrijednost boda komunalne naknade (B)  iz članka 1. ove odluke iznosi 0,05 eura mjesečno po 
četvornom metru (m2) korisne površine kada se komunalna naknada obračunava i plaća o 
obrocima. 

Članak 4. 
 Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda komunalne 
naknade („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ br. 8/2018). 
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Članak 5. 

 Ova će odluka biti objavljena u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica, a stupa na snagu 1. 
siječnja 2023. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 363-03/22-01/07        Predsjednik 
URBROJ: 2189-9-01-22-2         Franjo Kraljik v.r. 
Nova Bukovica,  29. studenog 2022. Godine 
 
121. 

Temeljem članka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 
101/17, 114/22) i članka 36. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica“ broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica, na 14. sjednici održanoj 29. 
studenog 2022. godine, donijelo je  

O D L U K U 
o općinskim porezima  

 
I. Opće odredbe  

Članak 1. 
       Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza, obveznici plaćanja, porezne stope i osnovica te 
način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji su vlastiti izvori prihoda Općine Nova Bukovica. 
 

Članak 2. 
Općini Nova Bukovica pripadaju sljedeći porezi:  
1. porez na potrošnju,  
2. porez na kuće za odmor,  
3. porez na korištenje javnih površina.  
 

Članak 3. 
Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 
ženski rod. 
 
II. Porez na potrošnju 

Članak 4. 
(1)  Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.   
(2) Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, 
nadležna ispostava Porezne uprave. 
 
III. Porez na kuće za odmor  

      Članak 5. 
(1) Porez na kuće za odmor plaća se u godišnjem iznosu od 0,70 eura po četvornom metru korisne 
površine. 
(2) Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja Ministarstvo 
financija, nadležna ispostava Porezne uprave. 
 
IV.  Porez na korištenje javnih površina  

Članak 6. 
(1) Porez na korištenje javnih površina plaća se za javne površine u vlasništvu Općine Nova 
Bukovica. 
(2) Pod javnim površinama podrazumijevaju se ulice, trgovi, ceste, putovi, parkirališta, nogostupi, 
prijelazi, zelene površine kojima je vlasnik i ima pravo upravljanja Općina Nova Bukovica, što je 
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pobliže definirano odredbama Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 6/19), kao i način i uvjeti korištenja. 
(3) Porez za korištenje javnih površina plaća se ovisno o vrstama djelatnosti i zonama na području 
Općine Nova Bukovica, a određene su prema stupnju izgrađenosti komunalne infrastrukture, kako 
slijedi: 
I . ZONA  

a)  za postavljanje kioska u godišnjem iznosu ................................................. 31,00 eur/m2 

b)  za postavljanje ljetnih vrtova, terasa ugostiteljskih radnji 
u razdoblju od 15.4. do 15. 10. u godišnjem iznosu od...................................  23,00  eur/m2 

c)  za korištenje javnih površina po izdanom odobrenju 

ispred poslovnih prostorija ( lokala), godišnje................................................. 19,00  eur/m2 

d) za postavljanje reklamnih panoa, u godišnjem iznosu 
korištene površine.............................................................................................. 26,00 eur/m2 

  II. ZONA  
e) za postavljanje kioska u godišnjem iznosu ................................................  23,00 eur/m2 
f) za postavljanje ljetnih vrtova, terasa ugostiteljskih radnji 
u razdoblju od 15.4. do 15. 10. u godišnjem iznosu od....................................... 9,00 eur/m2 

g) za korištenje javnih površina po izdanom odobrenju 
ispred poslovnih prostorija ( lokala), godišnje.............................................. 9,00 eur/m2 

h) za postavljanje reklamnih panoa, u godišnjem iznosu 
korištene površine...............................................................................................19,00 eur/m2  

III. ZONA 
i) za postavljanje kioska u godišnjem iznosu ................................................. 23,00 eur/m2 
j) za postavljanje ljetnih vrtova, terasa ugostiteljskih radnji 
u razdoblju od 15.4. do 15. 10. u godišnjem iznosu od...................................... 6,00  eur/m2 

k) za korištenje javnih površina po izdanom odobrenju 
ispred poslovnih prostorija ( lokala), godišnje.................................................... 6,00 eur/m2 

l) za postavljanje reklamnih panoa, u godišnjem iznosu 
            korištene površine.................................................................................. 13,00 eur/m2 

 (4) Porez na korištenje javnih površina po danu, te za ostalo korištenje javnih površina na 
području Općine Nova Bukovica, bez obzira na zone, a prema izdanom odobrenju, plaća se u 
iznosu: 
a ) za postavljanje zabavnih parkova, cirkusa (i sl.), održavanje skupova u  

      dnevnom iznosu ovisno o korištenoj površini: 
      - do 10 m2.................................................................................................. 19,00 eur/m2 

      - do 20 m2.................................................................................................. 39,00 eur/m2 

      - do 100 m2................................................................................................ 79,00 eur/m2 

    - preko 100 m2........................................................................................... 159,00 eur/m2 

b)   za prodaju sa štanda robe široke  potrošnje 
            u dnevnom iznosu................................................................................... 3,00 eur/m2 

c)   za postavljanje automata za sladoled, pečenje kestenja, 
      kokica i slično u mjesečnom iznosu od..........................................................6,00 eur/m2 

d)   za sezonsku prodaju voća i povrća na odobrenim javnim 
      površinama, dnevno........................................................................................3,00 eur/m2 

e)   za prigodnu prodaju božićnih drvaca na odobrenim 
      javnim površinama, dnevno.......................................................................... 3,00 eur/m2 

f)   za otkos livada, ispašu i drugo, godišnje..................................................... 13,00 eur/m2 

g)  za korištenje javnih površina i neizgrađenog 
     građevinskog zemljišta za poslovne svrhe  
           (otvorena skladišta i slično), godišnje.................................................... 0,80 eur/m2 

h) za pokretnu prodaju putem vozila plaća se porez u paušalnom iznosu od 135,00 eura po vozilu 
godišnje, 20,00 eura po vozilu mjesečno, odnosno 5,00 eura po vozilu dnevno. 
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Članak 7. 

1) Poslove utvrđivanja poreza i donošenja rješenja o porezu za korištenje javne površine vodi  
Jedinstveni upravni odjel u čijem djelokrugu su i komunalni poslovi, te vrši i nadzor nad 
provedbom korištenja javne površine. 
(2) Praćenje i evidenciju naplate vodi upravni odjel u čijem djelokrugu su poslovi financija. 
(3) Obveznik je dužan platiti porez prije izdavanja rješenja kojim se odobrava korištenje javne 
površine, osim za postavljanje terase na području Općine Nova Bukovica. 

 
Članak 8. 

Od plaćanja poreza za korištenje javne površine iz članka 6. ove Odluke oslobođeni su: 
- političke stranke, političke inicijative, nezavisne liste te referendumske inicijative, 
- sportski klubovi, 
- organizatori sportskih i humanitarnih akcija, 
- ustanove i trgovačka društva kojih je Općina osnivač, 
- organizatori programa koji imaju za cilj promicanje humanitarnih, sportskih, kulturnih, 

tradicijskih i sličnih sadržaja, a kojih je pokrovitelj, organizator ili suorganizator Općina 
Nova Bukovica, Županija ili Republika Hrvatska te za projekte i programe udruga i ostalih 
neprofitnih organizacija koji su su/financirani i od interesa za Općinu Nova Bukovica te 
nemaju komercijalni karakter. 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 9. 
Na utvrđivanje, naplatu, povrat poreza, žalbeni postupak, zastaru i prekršajni postupak primjenjuju 
se odredbe zakona kojim je uređen opći porezni postupak, osim ako je Zakonom o porezu na 
dohodak i Zakonom o lokalnim porezima drugačije određeno u kojem slučaju se primjenjuju 
odredbe tih zakona. 

Članak 10. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima („Službeni 
glasnik Općine Nova Bukovica“, broj 10/2019). 

 
Članak 11. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica i mrežnim 
stranicama Porezne uprave. 

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 01.01.2023. godine. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 410-07/19-01/02         Predsjednik  
URBROJ: 2189-9-01-22-8        Franjo Kraljik v.r. 
Nova Bukovica, 29. studenog 2022. Godine 
 
122. 

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16., 114/22) i 
članka 36. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ broj 
2/2021), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 14. sjednici održanoj 29. studenog 
2022., donosi 

Pravilnik 
o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica 
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I. Opće odredbe 
 
Članak 1. 
(1) Ovim Pravilnikom o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica (u 
daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se postupak nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti 
nabave manje od 200.000,00 kn / 26.544,56 eura1 bez PDV te postupak nabave radova 
procijenjene vrijednosti nabave manje od 500.000,00 kn / 66.361,40 eura bez PDV (u daljnjem 
tekstu: Jednostavna nabava), a na koje se ne primjenjuju odredbe zakonskih propisa iz područja o 
javnoj nabavi. 
 
II. Predmet nabave 

Članak 2. 
(1) Predmet nabave će se u postupku nabave opisati na jasan, nedvojben, potpun i neutralan 
način koji osigurava usporedivost prispjelih ponuda u smislu pregleda uvjeta i zahtjeva koji su 
predmetom Jednostavne nabave. 
(2) U opisu predmeta nabave, iz stavka 1. ovoga članka: 
- ne smije se pogodovati određenom gospodarskom subjektu odnosno ponuditelju, 
- navode se sve okolnosti koje su značajne za izradu ponude i izvršenje ugovora (mjesto 
izvršenja, rokovi izvršenja, posebni uvjeti u pogledu načina izvršenja predmeta nabave i 
slično), 
-definiraju se svi elementi predmeta nabave a koji predstavljaju tehničku, tehnološku, 
oblikovnu, funkcionalnu ili drugu bitnu odredivu cjelinu. 
(3) Procijenjena vrijednost nabave, u trenutku početka postupka Jednostavne nabave, mora 
biti valjano i primjenjivo određena pri čemu se izračunavanje temelji na ukupnom iznosu, bez 
poreza na dodanu vrijednost uključujući sve opcije i moguća obnavljanja ugovora o nabavi. 
 
III. Pokretanje i priprema postupka Jednostavne nabave 
 
                                                                         Članak 3. 
(1) Jednostavnu nabavu za Općinu Novu Bukovicu, kao javnog naručitelja, provodi Stručno 
povjerenstvo za nabavu koje imenuje Općinski načelnik Općine Nova Bukovica. 
(2) Stručno povjerenstvo za nabavu iz prethodnog stavka ima najmanje dva člana 
naručitelja i najmanje jednog člana organizacijske jedinice za koju se provodi postupak 
nabave. (od kojih najmanje jedna mora imati odgovarajuću certifikaciju za provedbu postupka 
nabave.). 
(3) Postupak Jednostavne nabave pokreće se: 
- pod uvjetom da su planirana i osigurana financijska sredstva za predmet nabave uvršten u  
Plan nabave za proračunsku godinu, 
-temeljem zaključka Općinskog načelnika Općine Nova Bukovica u kojoj moraju biti definirani 
svi elementi postupka Jednostavne nabave i 
-kad je imenovano Stručno povjerenstvo za nabavu iz stavka 1. ovog članka. 
 
IV. Provedba postupka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kn / 2.654,46 
eura bez PDV-a 
 

Članak 4. 
 

(1) Nabava roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kuna / 2.654,46 eura, 
naručitelj provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu po vlastitom izboru. 
(2) Narudžbenica iz stavka 1. ovog članka obavezno mora sadržavati podatke o naručitelju (OIB i 

                                                           
1 Fiksni tečaj konverzije 1kn=7,53450 eura, primjenjuje se kroz cijeli sadržaj akta 
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adresa), isporučitelju (adresa, OIB),  redni broj narudžbenice, naziv robe/radova/usluge uz 
specifikaciju jedinica mjere, količine, jediničnih cijena i ukupnih cijena, potpis i pečat 
odgovorne osobe naručitelja, datum ispostavljanja narudžbenice, a može sadržavati i podatke 
o mjestu i roku isporuke, načinu i roku plaćanja i slično. 
 
V. Provedba postupka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn / 2.654,46 
eura do 40.000,00 kn / 5. 308,91 eura  bez PDV-a 
 

Članak 5. 
 

(1) Predmet nabave roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn/ 2.654,46 eura 
do 40.000,00 kn / 5. 308,91 eura  bez PDV-a,  poziv na dostavu ponude može se zatražiti: 
-osobni i li telefonski, 
- elektroničkom poštom ili 
- u pisanom obliku od jednog ili više gospodarskih subjekata 
- a dodatno se može i objaviti na mrežnim stranicama Općine https://www.novabukovica.hr pod 
Javna nabava. 
 
(2) Postupak prikupljanja ponuda te prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude provodi 
Stručno povjerenstvo za nabavu. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude 
upućuje Općinskom načelniku na usvajanje. 
 
(3) Rok za dostavu ponuda ne smije biti duži od osam (8) dana od dana upućivanja poziva 
 
(4) Za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim 
uvjetima naručitelja 
 
(5) Nakon odabira najpovoljnije ponude izdaje se narudžbenica koja sadrži podatke: 
- o naručitelju robe ili usluge (adresu, OIB) 
-o isporučitelju robe ili usluge (adresu, OIB) 
- redni broj narudžbenice 
-datum ispostavljanja narudžbenice 
-vrsta roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, 
jediničnih cijena te ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, 
-rok i način plaćanja 
-poziciju proračuna s koje će se izvršiti plaćanje 
-potpis i pečat ovlaštenog predstavnika naručitelja. 
 
(6) Narudžbenicu izdaje i evidenciju o njima vodi Jedinstveni upravni odjel javnog 
naručitelja. 
 
VI. Provedba postupka Jednostavne nabave procijenjene vrijednosti od 40.000,00 kn / 5. 308,91 
eura bez PDV-a a manje od 200.000,00 kn / 26.544,56 eura bez PDV-a za robe i usluge odnosno 
za manje od 500.000,00 kn/ 66.361,40 eura za radove 
 

Članak 6. 
 

(1) Poziv za dostavu ponuda za nabavu procijenjene vrijednosti od 40.000,00 kn / 5. 308,91 eura  
bez PDV-a, a manje od 200.000,00 kn / 26.544,56 eura bez PDV-a za robe i usluge odnosno za 
manje od 500.000,00 kn / 66.361,40 eura za radove, upućuje se istovremeno na najmanje tri 
gospodarska subjekta po izboru javnog  naručitelja na način koji omogućuje dokazivanje da ju je 
gospodarski subjekt zaprimio (dostavnica, povratnica, kopija izvješća o uspješnom slanju 
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telefaksom, izvješće o pročitano elektroničkoj pošti i slično), a dodatno se može objaviti i na 
mrežnim stranicama Općine https://www.novabukovica.hr pod Javna nabava. 
 
(2) Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, Poziv na dostavu 
ponuda može se uputiti najmanje 1 (jednom) gospodarskom subjektu, u slučajevima žurnosti: 
- kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite isključivih prava i na temelju 
isključivih prava na temelju posebnih zakona i dr. propisa, 
- potrebe za odvjetničkim uslugama, javnobilježničkim, zdravstvenim, obrazovanim, usluga 
hotelskog smještaja, restoranskih usluga,  usluge cateringa, konzultantskim, konzervatorskim 
uslugama ili uslugama vještaka, 
- kad je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a povezanih 
funkcionalnih ili prostornih cjelina, 
- kada u postupku prikupljanja ponuda nije dostavljena nijedna ponuda, a postupak jednostavne 
nabave se ponavlja,  
- kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost te u ostalim slučajevima po odluci 
javnog odnosno sektorskog naručitelja. 
 

Članak 7. 
 

(1) Poziv na dostavu ponuda minimalno mora sadržavati: 
-naziv naručitelja, 
-naziv i adresu potencijalnog ponuditelja, 
-opis predmeta nabave, 
-rok za dostavu ponude (datum i vrijeme), 
-uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispunjavati, 
-način dostave ponude, 
-adresu na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je to potrebno, 
-adresu na koju se ponude dostavljaju, 
-broj telefona i elektroničke adrese za kontakt. 
 
(2) U Pozivu za dostavu ponuda mogu se odrediti i osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti 
gospodarskih subjekata, traženje jamstva ovisno o složenosti predmeta nabave i o procijenjenoj 
vrijednosti te druge odredbe primjenjujući na odgovarajući način odredbe  
važećeg Zakona o javnoj nabavi. 
 
VII. Način i rok dostave ponuda 
 

Članak 8. 
 

(1) Dostava ponuda vrši se: 
-na način određen u pozivu za dostavu ponuda i 
-u pravilu unutar roka od 20 dana pri čemu najmanji rok može biti tri (3) dana od dana kojim 
se dokazuje da je gospodarski subjekt zaprimio poziv za dostavu ponuda, a koji se određuje 
ovisno o složenosti predmeta nabave kako bi se omogućilo potencijalnim ponuditeljima 
dostavljanje ponuda u uvjetima iz poziva za dostavu ponuda. Rok za dostavu ponuda uređuje 
se u Pozivu za dostavu ponuda. 
 
(2) Ponude u papirnatom pisanom obliku dostavljaju se izravno na urudžbeni upisnik 
naručitelja ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu naručitelja u zatvorenoj 
omotnici na kojoj mora biti naznačen naziv ponuditelja i adresa primatelja (naručitelja) te 
naziv predmeta nabave. 
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(3) Ako se dostavljanje ponuda vrši elektroničkom poštom ili telefaksom naručitelj će stvoriti 
uvjete za očuvanje integriteta podataka i tajnost ponude ponuditelja. 
 
(4) Ponude prispjele nakon roka za dostavu zaprimiti će se i vratiti ponuditelju neotvorene, 
odnosno o tome obavijestiti ponuditelja elektroničkom poštom ili telefaksom ako je ponuda 
stigla elektroničkom poštom ili telefaksom. 
 
(5) Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva u skladu s ovim Pravilnikom ponuditelji mogu 
dostaviti u neovjerenoj preslici pri čemu se neovjerena preslika smatra i neovjereni ispis 
elektroničke isprave uz uvjet da je izabrani ponuditelj obvezan dostaviti naručitelju originale 
na uvid ako se to od njega traži. 
 
VII. Otvaranje, pregled i ocjena ponuda 
 

Članak 9. 
 

(1) Po isteku roka određenog u Pozivu za dostavu ponuda, stručno povjerenstvo za 
nabavu, imenovano sukladno odredbi članka 3. ovog Pravilnika, otvara pristigle 
ponude neposredno nakon isteka roka za dostavu ponuda prema redoslijedu zaprimanja. 
 
(2) Otvaranje ponuda iz prethodnog stavka ovoga članka nije javno, osim ukoliko je u Pozivu za 
dostavu ponuda predviđeno javno otvaranje ponuda. 
 

Članak10. 
 

(1) Stručno povjerenstvo za nabavu pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz 
Poziva za dostavu ponuda. 
 
(2) O postupku otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, osim u slučaju iz stavka 2. članka 6. 
ovog Pravilnika, sastavlja se Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda koji sadržava: 
-podatke o ponuditeljima, 
-podatke da li ponude odgovaraju opisu predmeta nabave i/ili navođenje svih elemenata u 
kojima ponuda odstupa od traženih 
-podatke o cijeni svake ponude, 
-podatke o rokovima i ostalim bitnim uvjetima iz ponude te 
-podatke o odabranom ponuditelju i razloge odabira odnosno poništenja postupka nabave. 
 
(3) Kao najpovoljnija ponuda izabire se samo ponuda ponuditelja koji je ispunio sve uvjete iz 
Poziva za dostavu ponuda. 
 
(4) za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim 
uvjetima naručitelja 
 
(5) Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda sadrži prijedlog odgovornoj osobi javnog 
naručitelja za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. 
 
(6) Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda će Stručno povjerenstvo za nabavu odmah a 
najduže u roku od dva dana dostaviti odgovornoj osobi javnog naručitelja. 
 
VIII. Kriterij za odabir ponude 
 

Članak 11. 
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(1) Kriteriji za odabir ponude su: 
- najniža cijena  ili 
- ekonomski najpovoljnija ponuda. 
 
(2) Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda, osim kriterija cijene mogu se 
koristiti i različiti kriteriji povezani sa predmetom nabave, npr. kvaliteta, tehničke prednosti, 
estetske i funkcionalne osobine ili rok izvršenja i drugo, te je u zapisniku o otvaranju, 
pregledu i ocjeni ponuda potrebno obrazložiti izabranu ponudu. 
 
IX. Kriterij za odabir ponude 

Članak 12. 
 

(1) Na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda utvrđenog u Zapisniku o otvaranju, 
pregledu i ocjeni ponuda odgovorna osoba javnog naručitelja donosi Odluku o odabiru  
najpovoljnije ponude. 
 
(2) Ako su dvije ili više ponuda jednako rangirane odgovorna osoba iz prethodnog stavka će  
odabrati ponudu koja je ranije zaprimljena. 
 
(3) Odluku o odabiru najpovoljnije ponude potpisuje odgovorna osoba iz stavka (1) ovoga 
članka. 
 
(4) Odluku o odabiru najpovoljnije ponude odgovorna osoba iz stavka (1) ovoga članka 
donijeti će u roku od 10 dana računajući od dana utvrđenog za predaju ponuda. 
 
(5) Ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku nabave će se u roku od tri dana od dana 
donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude proslijediti Obavijest o rezultatima provedene 
nabave.  
 
X. Donošenje odluke o poništenju 
 

Članak 13. 
 

Javni naručitelj zadržava pravo poništiti postupak Jednostavne nabave, prije i nakon roka za 
dostavu ponuda bez posebnog pisanog obrazloženja. 
 
XI. Sklapanje ugovora o nabavi 
 

Članak 14. 
 

(1) Nakon donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude sa odabranim najpovoljnijim 
ponuditeljem zaključiti će se odgovarajući ugovor ili izdati narudžbenica koja sadržava sve 
bitne elemente ugovora. 
(2) U pravilu se: 
-za nabavu procijenjene vrijednosti manje od 40.000,00 kn / 5. 308,91 eura bez PDV-a izdaje 
samo narudžbenica a - za nabave procijenjene vrijednosti od 40.000,00 kn / 5. 308,91 eura  bez 
PDV-a a manje od 200.000,00 kn / 26.544,56 eura bez PDV-a za robe i usluge odnosno za manje 
od 500.000,00 kn/ 66.361,40 eura za radove sastavlja se ugovor o javnoj nabavi. 
(3) Općina je obvezna voditi registar sklopljenih ugovora jednostavne nabave i objaviti ga na 
mrežnim stranicama Općine – Javna nabava.  
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XII. Izuzeće od primjene Pravilnika 
 

Članak 15. 
 
Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na nabavu knjiga, stručne literature, časopisa,reprezentacije, 
promocija, isključivih prava i sl. 
 
XIII. Prijelazne i završne odredbe 
 

Članak 16. 
 
(1) Sve izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti način kao i ovaj Pravilnik. 
(2) Svi postupci koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika završit će se po 
odredbama Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica 
KLASA: 011-01/17-01/01, URBROJ: 2189/09-02-17-1 od 12.01.2017.g po kojem su započeti.  
(3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku 
Općine Nova Bukovica, a objavit će se i na web stranici Općine Nova Bukovica, 
www.novabukovica.hr. 
 

Članak 17. 
 

Na sve ono što nije propisano ovim Pravilnikom mogu se primijeniti odredbe Zakona o javnoj 
nabavi. 
 

Članak 18. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Nova 
Bukovica. 
Stupanjem na snagu ovog Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova 
Bukovica KLASA: 011-01/17-01/01, URBROJ: 2189/09-02-17-1 od 12.01.2017.g. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
  
KLASA: 406-01/22-01/03          Predsjednik 
 URBROJ: 2189-9-01-22-2        Franjo Kraljik v.r. 
Nova Bukovica, 29. studenog 2022. godine 
 
123. 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine», 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-pročišćeni tekst, 144/20) i članaka 15. i 18. Zakona o upravljanju 
državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 
14. sjednici održanoj 29. 11. 2022. godine, donosi 

ODLUKU 
O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM 

U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVA BUKOVICA 
ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2029. GODINE 

I. 
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Usvaja se Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nova Bukovica za razdoblje 

od 2023. do 2029. (dalje u tekstu: Strategija) u skladu sa člancima 15. i 18. Zakona o upravljanju 
državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18) donesena za razdoblje od sedam godina u 
kojoj su određeni dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom, uzimajući u obzir 
gospodarske i razvojne interese Općine Nova Bukovica i Republike Hrvatske. Strategija je 
izrađena i prema preporukama provedene revizije za Općinu Nova Bukovica navedenim u 
Izvješću o obavljenoj reviziji – upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave na području Virovitičko-podravske županije. 

II. 

Strategija se objavljuje u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica i na službenim 
Internetskim stranicama Općine Nova Bukovica u skladu sa čl. 10. st. 1. toč. 4. Zakona o pravu na 
pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22). 

III. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

KLASA: 008-02/22-01/07         Predsjednik 
URBROJ:2189-9-01-22-2        Franjo Kraljik v.r. 
Nova Bukovica, 29.11.2022. 
 
124. 

Na temelju članaka 48. 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, 
98/19, 144/20), članka 36. Statuta Općine Nova Bukovica (»Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica«, broj 2/21) i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nova Bukovica za 
razdoblje od 2023. do 2029. godine (»Službeni glasnik Općine Nova Bukovica«, broj 7/22), 
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 14. sjednici održanoj dana 29.11.2022. godine, donosi 

ODLUKU 
O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM 

U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2023. GODINU 

I. 

Ovom Odlukom usvaja se Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nova 
Bukovica za 2023. godinu kojim se određuju:  

 kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Općine Nova Bukovica, 
 provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, 
 detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Nova 

Bukovica, 
 godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Nova 

Bukovica. 

II. 
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Zakon o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18) propisuje 

donošenje Godišnjeg plana upravljanja imovinom do 30. studenog tekuće godine za sljedeću 
godinu. 

III. 

Načelnik jednom godišnje podnosi Općinskom vijeću Izvješće o provedbi Godišnjeg plana 
upravljanja imovinom do 30. rujna tekuće godine za prethodnu godinu. 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Nova Bukovica, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Nova Bukovica i dostupna je 
javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 
25/13, 85/15, 69/22). 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

KLASA:008-02/22-01/08        Predsjednik  
URBROJ:2189-9-01-22-2        Franjo Kraljik v.r. 
Nova Bukovica, 29. Studenog 2022. 
 
125. 

Na temelju članka 36. Statuta Općine Nova Bukovica ("Službeni  glasnik Općine Nova 
Bukovica" 2/2021) u svezi sa člankom 387. stavak 1. i člankom 457. Zakona o trgovačkim 
društvima ("Narodne novine" broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 
146/2008, 137/2009, 125/2011, 152/2011, 111/2012, 68/2013, 110/2015  40/2019 i 34/22), ) 
Općinsko vijeće općine Nova Bukovica na 14. sjednici  održanoj 29. studenog 2022.godine, 
donijelo je  

Odluka o pristupanju novog člana i povećanju 
temeljnog kapitala trgovačkog društva ELKOMNET d.o.o.  

 
Članak 1. 

Utvrđuje se da su Općina Crnac, OIB: 33857361165 Crnac, Zrinska 2, Općina Čačinci, OIB: 
02807547937 Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2, Općina Čađavica, OIB: 94900102502 
Čađavica, Kolodvorska 2, Općina Mikleuš, OIB: 86852314680  Mikleuš, Nikole Šubića Zrinskog 
93, Općina Nova Bukovica, OIB: 72006805985  Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1,  
Općina Sopje, OIB: 14591526070  Sopje, Kralja Tomislava 20, Općina Voćin, OIB: 02755972251 
Voćin, Trg Gospe Voćinske, 11 Općina Zdenci, OIB: 40420358048  Zdenci, Školska 1, članovi 
trgovačkog društva  ELKOMNET d.o.o. - trgovačko društvo za upravljanje sustavom elektroničke 
komunikacijske mreže sa sjedištem u Voćinu, (Općina Voćin), Trg Gospe Voćinske 11  upisanog 
u Sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 
010123478, OIB 64498817988. 

Članak 2. 
Utvrđuje se da temeljni kapital ELKOMNET d.o.o. - trgovačko društvo za upravljanje sustavom 
elektroničke komunikacijske mreže  sa sjedištem u Voćinu, (Općina Voćin), Trg Gospe Voćinske 
11  iznosi 20.800,00 kuna u novcu. 

Članak 3. 
(1) Utvrđuje se da je Virovitičko-podravska županija odlukom Županijske skupštine Virovitičko-
podravske županije od 24. listopada 2022.godine  pristupila Društvu  stvaranjem novog poslovnog 
udjela uplatom od 20.000,00 kuna u novcu te će sukladno  uplaćenom udjelu u novcu udio 
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Virovitičko-podravske županije u ukupnom temeljnom kapitalu utvrdit će se Izmjenama 
Društvenog ugovora  o osnivanju Društva. 
 
(2) Utvrđuje se da Općina Nova Bukovica prihvaća  pristupanje Virovitičko-podravske županije 
Društvu  kao novog člana na način određen  ovom Odlukom.    
(3) Ovom Odlukom daje se suglasnost na povećanje temeljnog kapitala Društva  na način da se 
temeljni kapital poveća: 
-sa iznosa od 20.800,00 kuna  
-za iznos od 20.000,00 kuna  
-na iznos od 40.800,00 kuna  
(4) Temeljni kapital Društva ELKOMNET d.o.o. povećava se pristupanjem Virovitičko-podravske 
županije kao novog člana  uplatom novog uloga u novcu za novi poslovni udio u nominalnom 
iznosu od 20.000,00 kuna, koji unos uloga je u cijelosti u roku od 30 (trideset) dana od dana 
stupanja na snagu ove Odluke, te prije podnošenja prijave za upis povećanja temeljnog kapitala 
obvezna izvršiti uplatom za novi  poslovni udio. 
 

Članak 4. 
Uplatu novčanog uloga u temeljni kapital Društva ELKOMNET d.o.o., obveznik iz članka 3. 
stavak 2. izvršit će na račun Društva ELKOMNET d.o.o., otvoren kod Zagrebačke banke d.d., 
IBAN:  HR1023600001102933064 uz naznaku Uplata novčanog uloga VIROVITIČKO-
PODRAVSKE ŽUPANIJE u temeljni kapital trgovačkog društva ELKOMNET. 
 

Članak 5. 
Virovitičko-podravska županija, Virovitica, Ljudevita Patačića 1,OIB 93362201007  će  nakon 
uplate uloga na račun ELOKOMNET d.o.o.  preuzeti poslovni udio u Društvu davanjem izjave o 
preuzimanju poslovnog udjela sa svim pravima i obvezama koje proizlaze na temelju preuzimanja 
novog poslovnog udjela sukladno čl. 457. st. 5. Zakona o trgovačkim društvima   
 

Članak 6. 
Međusobna prava, obveze i odgovornosti članova društva  regulirat će se društvenim ugovorom 
kojim će se izvršiti usklađivanje sa Zakonom o trgovačkim društvima.  
 

Članak 7. 
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Nova Bukovica  na poduzimanje svih radnji i potpisa 
odluka i akata u  svrhu provedbe ove Odluke. 
 

Članak 8. 
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica i stupa na snagu prvog 
dana od dana objave. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 900-03/18-01/01         Predsjednik 
URBROJ: 2189-9-01-22-13        Franjo Kraljik v.r. 
Nova Bukovica,  29. studenog 2022 .g. 
 
126. 

Na temelju članka 36. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 2/21) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na svojoj 14. sjednici održanoj 29. 
studenog 2022. godine, donosi  
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Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga 
i preporuka danih u reviziji  

 
I 

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji 
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica 
lokalne samouprave na području Virovitičko-podravske županije u 2017. i 2018. godini.  

 
II 

Izvješće se nalazi u privitku zaključka, a biti će objavljeno na mrežnim stranicama općine. 
Ovaj Zaključak biti će objavljen u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA: 041-01/18-01/05                                                                         PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2189-9-01-22-28                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 29. studenog 2022.                                                            Franjo Kraljik v.r. 
 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
127. 

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 ("Službeni glasnik 
Općine Nova Bukovica" broj 1/17) i članku 54. Statuta Općine Nova Bukovica ("Službeni glasnik 
Općine Nova Bukovica", broj 2/21), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 
 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave 

za usluge - Izrada projektne dokumentacije za Multifunkcionalni centar u Novoj Bukovici 
 

Članak 1. 
     Donosi se Odluka o povjeravanju usluge izrade projektne dokumentacije za Multifunkcionalni 
centar u Novoj Bukovici, tvrtki URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA 
ŽELJKO ŠAPONJA. OIB; OIB:92755191271 Slatina, Matije Gupca 159.  
     Prihvaćena cijena radova iz stavka 1. Ovog članka iznosi 196.100,00 kuna bez PDV-a. 
 
                                                                    Članak 2. 
     Sastavni dio ove Odluke je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 7.listopada 2022.g. 
  
                                                                    Članak 3.  
    Predmetne usluge su planirani 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 usluge izrade projektne dokumentacije za Multifunkcionalni centar u 
Novoj Bukovici je 199.920,00 kuna (bez PDV-a) i ima status  vrijednosti jednostavne nabave za 
usluge. Čitavi postupak nabave je vođen sukladno Pravilnika o provođenju postupka  
jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica ("Službeni glasnik Općine Nova Bukovica" broj 
1/17).      
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     Proveden je postupak prikupljanja ponuda pozivom na dostavu ponude sa potencijalnim 

ponuditeljima. 
      Nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda s potencijalnim ponuditeljima, pristigla je 
jedna ponuda, a koju je uputila tvrtka: 
 
URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA ŽELJKO ŠAPONJA. OIB; 
OIB:92755191271 Slatina, Matije Gupca 159 ………………….196.100,00 bez PDV-a 
 
       Stručno povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne nabave provelo je pregled i ocjenu 
pristigle ponude. Prispjela ponuda je pravovaljana i udovoljava svim zahtjevima naručitelja.  
        Pravilnikom o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica ("Službeni 
glasnik Općine Nova Bukovica" broj 1/17) za provedbu postupka Jednostavne nabave 
procijenjene vrijednosti od 40.000,00 kn bez PDV-a a manje od 200.000,00 kn bez PDV-a za robe 
i usluge odnosno, manje od 500.000,00 kn za radove, člankom 10. stavak 4  propisano je da je za 
odabir ponude dovoljna jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima 
naručitelja. 
 
        Sukladno utvrđenom Općinski načelnik usluge izrade projektne dokumentacije za 
Multifunkcionalni centar u Novoj Bukovici povjerava gospodarskom subjektu URED 
OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA ŽELJKO ŠAPONJA. OIB; 
OIB:92755191271 Slatina, Matije Gupca 159, a uvažavajući zaključak Stručnog povjerenstva, 
sukladno članku 1. i 2. ove Odluke.       
 

Članak 5. 
         Ova Odluka će se objaviti u «Službenom glasniku» Općine Nova Bukovica, bez priloga.      
                                   

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 361-03/22-01/01         Načelnik 
URBROJ: 2189-9-02-22-10       Tomislav Bračun, prof. v.r. 
U Novoj Bukovici, 10. listopada 2022.  
 
128. 

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) i članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 
2/21 ), načelnik Općine Nova Bukovica donosi 
 

O D L U K U 
o sufinanciranju Programa rada predškole za djecu u godini 

 prije polaska u osnovnu školu u pedagoškoj godini 2022./2023. 
 

Članak 1. 
 Općina Nova Bukovaca sufinancirati će Program rada predškole za djecu u godini prije 
polaska u osnovnu školu u pedagoškoj godini 2022./2023. u Osnovnoj školi Vladimira Nazora u 
Novoj Bukovici. 

Članak 2. 
 Općina Nova Bukovica sklopit će Ugovor o djelu u svrhu provedbe Programa rada  
predškolskog odgoja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Novoj Bukovici za razdoblje od 03. 
listopada 2022. do 31. svibnja 2023. godine u trajanju 250 sati, s voditeljem/icom programa.  
 

Članak 3. 
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 Ukupan iznos troška za provedbu programa rada predškolskog odgoja za trajanje od 250 
sati utvrđuje se u neto iznosu od 20.650,00 kuna. 

Ostali uvjeti provođenja Programa rada predškolskog odgoja podrobnije će se urediti 
Ugovorom. 

Članak 4. 
 Sredstva za realizaciju ove Odluke isplatit će se iz Proračuna Općine Nova Bukovica. 
 

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u Službenom glasniku 
Općine Nova Bukovica.  
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 601-01/22-01/03                                                                       NAČELNIK 
URBROJ:2189-9-02-22-2        
Nova Bukovica, 14. listopada 2022.g.              Tomislav Bračun, prof. v.r. 
 
129. 

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, 98/19 i 144/20) 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 jubilarnih obljetnica OŠ 

Vladimira Nazora Nova Bukovica 
 
                                                                         Članak 1.   
                     Odobravaju se sredstva Osnovnoj školi Vladimira Nazora Nova Bukovica, 
namijenjena za sufinanciranje jubilarnih obljetnica pod nazivom „165 - škola za 5!“. 
                    Visina odobrenih sredstava iznosi 10.000,00 kuna i osigurana su u Proračunu Općine 
Nova Bukovica za 2022. godinu. 
                                                                          Članak 2. 
                                                                      Obrazloženje 
                      Osnovna škola „Vladimira Nazora“ iz Nove Bukovice je 14. listopada 2022. 
podnijela zahtjev za sufinanciranje jubilarnih obljetnica „165 – škola za 5!“ u iznosu od 10.000,00 
kuna. 
                      Obilježavaju se sljedeće obljetnice: 165 godina od prvog spomena organizacije 
školstva na ovom području, 155 godina od službenog otvaranja škole u Novoj Bukovici, 110 
godina naše sadašnje školske zgrade, 55 godina škola nosi ime Vladimira Nazora, 10 godina od 
izgradnje novog dijela matične zgrade i 10 godina literarnog natječaja Dan pjesnika. Sredstva bi se 
utrošila u realizaciju prethodno navedenih aktivnosti. Odobrena sredstva biti će isplaćena na 
IBAN HR1423600001800010009, model HR68 s pozivom na broj primatelja 7323-11192058378-
1302. 
                                                                        Članak 3. 
               Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasniku 
Općine Nova Bukovica. 
                                                   NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 402-07/22-01/18                                                                      NAČELNIK 
URBROJ: 2189-9-02-22-2                                                         Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica, 14. listopada 2022.g.         
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130. 
Na temelju članka 21. stavka 1.  točka 1., članka 23. stavka 1. i članka 48. i 49. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine„ broj 68/18, 110/18, 32/20), članka 3. i 4.  Odluke o 
određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na 
području Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 3/21) i članka 54. 
Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 2/2021), Općinski 
načelnik Općine Nova Bukovica,  donosi 

O D L U K U 

o objavi poziva za prikupljanje ponuda za obavljanje poslova zimske službe  na 
nerazvrstanim cestama  na području Općine Nova Bukovica 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom objavljuje se prikupljanje ponuda za obavljanje poslova zimskog 
održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Nova Bukovica za razdoblje od  jedne godine. 
Poslovi se odnose na komunalnu djelatnost koja se financira iz Proračuna Općine a povjeriti će se 
fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora. 
 
                                                                   Članak 2. 
            Poslovi iz članka 1. Ove Odluke odnose na čišćenje snijega i posipanje te propuštanje vode 
sa kolnika i zimskom periodu na nerazvrstanim cestama na području Općine Nova bukovica, 
sukladno Izvedbenom programom rada zimske službe u Općini Nova Bukovica u sezoni 
2022./2023. godine, KLASA:340-03/22-01/01, URBROJ: 2189-9-02-22-1 od 17. listopada 2022.  

 Procijenjena vrijednost predmeta je 24.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (bez 
PDV-a), a osigurat će se u Proračunu Općine Nova Bukovica. 

CPV – 45233141-9, Evidencijski broj nabave: 21/2022 

Članak 3. 
 Postupak izrade poziva i prikupljanje ponuda za radove iz članka 1. ove Odluke provest će 
Povjerenstvo za provedbu postupka, a imenuje ga Općinski načelnik u slijedećem sastavu: 

- Tomislav Dereš, predsjednik 
- Maja Kiš, član 
- Irena Stipanović, član    
Zadatak Povjerenstva je da provodi postupak prikupljanja ponuda za obavljanje poslova 

zimskog održavanja na nerazvrstanim cestama: izrađuje i upućuje poziv za dostavu ponuda 
ponuditeljima, provodi otvaranje ponuda, vodi zapisnik u tijeku postupka otvaranja pristiglih 
ponuda, te donosi zaključak o prijedlogu za odabir, te isti upućuje Općinskom načelniku na 
donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Povjerenstvo iznosi obrazloženja o svim 
pristiglim ponudama i razlozima zbog kojih se predlaže odabir između pristiglih ponuda.  

Članak 4. 
 Prikupljanje ponuda Povjerenstvo će obaviti u roku od 6 dana od dana otpreme poziva. 
Krajnji rok za dostavu ponuda ujedno je i rok za otvaranje ponuda.  

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Nova Bukovica. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:   340-03/22-01/01         Načelnik 
URBROJ: 2189-9-02-22-2       Tomislav Bračun, prof. v.r. 
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Nova Bukovica, 17.  listopada 2022. 
 
131. 
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 ("Službeni glasnik 
Općine Nova Bukovica" broj 1/17) i članku 54. Statuta Općine Nova Bukovica ("Službeni glasnik 
Općine Nova Bukovica", broj 2/21), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 
 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave 

za usluge - Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju pješačko-
biciklističke staze između Nove Bukovice i Miljevaca 

 
Članak 1. 

     Donosi se Odluka o povjeravanju usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju i 
rekonstrukciju pješačko-biciklističke staze između Nove Bukovice i Miljevaca, tvrtki URED 
OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA ŽELJKO ŠAPONJA. OIB; 
OIB:92755191271 Slatina, Matije Gupca 159.  
     Prihvaćena cijena radova iz stavka 1. Ovog članka iznosi 197.200,00 kuna bez PDV-a. 
 
                                                                    Članak 2. 
     Sastavni dio ove Odluke je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 18. listopada 2022.g. 
  
                                                                    Članak 3.  
    Predmetne usluge su planirani 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 usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju 

pješačko-biciklističke staze između Nove Bukovice i Miljevaca je 198.900,00 kuna (bez PDV-a) 
i ima status  vrijednosti jednostavne nabave za usluge. Čitavi postupak nabave je vođen sukladno 
Pravilnika o provođenju postupka  jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica ("Službeni 
glasnik Općine Nova Bukovica" broj 1/17).      

     Proveden je postupak prikupljanja ponuda pozivom na dostavu ponude sa potencijalnim  
ponuditeljima. 
      Nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda s potencijalnim ponuditeljima, pristigla je 
jedna ponuda, a koju je uputila tvrtka: 
 
URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA ŽELJKO ŠAPONJA. OIB; 
OIB:92755191271 Slatina, Matije Gupca 159 ………………….197.200,00 bez PDV-a 
 
       Stručno povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne nabave provelo je pregled i ocjenu 
pristigle ponude. Prispjela ponuda je pravovaljana i udovoljava svim zahtjevima naručitelja.  
        Pravilnikom o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica ("Službeni 
glasnik Općine Nova Bukovica" broj 1/17) za provedbu postupka Jednostavne nabave 
procijenjene vrijednosti od 40.000,00 kn bez PDV-a a manje od 200.000,00 kn bez PDV-a za robe 
i usluge odnosno, manje od 500.000,00 kn za radove, člankom 10. stavak 4  propisano je da je za 
odabir ponude dovoljna jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima 
naručitelja. 
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        Sukladno utvrđenom Općinski načelnik usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju i 
rekonstrukciju pješačko-biciklističke staze između Nove Bukovice i Miljevaca povjerava 
gospodarskom subjektu URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA ŽELJKO 
ŠAPONJA. OIB; OIB:92755191271 Slatina, Matije Gupca 159, a uvažavajući zaključak Stručnog 
povjerenstva, sukladno članku 1. i 2. ove Odluke.       
 

Članak 5. 
         Ova Odluka će se objaviti u «Službenom glasniku» Općine Nova Bukovica, bez priloga.      
                                   

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 363-01/22-01/03               Općinski načelnik                                                        
URBROJ: 2189-9-02-22-20       Tomislav Bračun, prof. v.r.  
U Novoj Bukovici, 18. listopada 2022. 
 
132. 
Na temelju članka 14. Odluke o stipendiji Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica broj 6/17 i 9/19) i članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine 
Nova Bukovica broj 2/21) Načelnik Općine Nova Bukovica donosi 
                                                                                    

Odluku o deficitarnim zanimanjima 
 

Članak 1. 
 Na temelju podataka dobivenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, deficitarnim 
zanimanjima, kao jednim od kriterija za dodjelu stipendija Općine Nova Bukovica za akademsku 
godinu 2022./2023., smatraju se ova zanimanja: 
  

1. Strojarstvo 
2. Elektrotehnika 
3. Sestrinstvo 
4. Medicina 
5. Veterinarska medicina 
6. Građevinarstvo 
7. Računarstvo 
8. Farmacija 
9. Dentalna medicina 
10. Učiteljski studij 
11. Engleski jezik i književnost 
12. Njemački jezik i književnost 
13. Matematika 
14. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 
15. Arhitektura 
16. Pedagogija 
17. Glazbena pedagogija 
18. Edukacijska rehabilitacija 
19. Logopedija 
20. Socijalni rad 
21. Psihologija 

Članak 2. 
 Ova Odluka biti će objavljena na internetskoj stranici Općine Nova Bukovica 
www.novabukovica.hr, na oglasnoj ploči Općine Nova Bukovica i u Službenom glasniku Općine 
Nova Bukovica. 
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

                                                                             
KLASA: 604-02/22-01/01      NAČELNIK 
URBROJ: 2189-9-02-22-3     Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica, 26. listopada 2022. godine  
 
133. 

Temeljem članka 13. Pravilnika o polaganju državnog ispita (NN 70/20, 29,21 i 39/22) i 
članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica br. 2/21) 
Načelnik Općine Nova Bukovica donosi   
 

O D L U K U  
o imenovanju ispitnog koordinatora 

za pristup i rad u ADI sustavu 
 

Članak 1. 
Ovom odlukom imenuje se Maja Kiš, Nova Bukovica, za ispitnog koordinatora kao osobe 

ovlaštene za pristup i rad u ADI sustavu za Općinu Nova Bukovica.  
 

Članak 2. 
Ispitni koordinatori imenuju se iz reda osoba koje u JPT obavljaju poslove razvoja i 

upravljanja ljudskim potencijalima. Ispitni koordinator je dužan prijaviti kandidata za polaganje 
Ispita, zaprimati akte u svezi s polaganjem Ispita, te unositi statusne promjene kandidata u ADI 
sustav. 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku općine 

Nova Bukovica, a objaviti će se i na internetskim stranicama Općine Nova Bukovica.  
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 133-02/22-01/01         Načelnik 
URBROJ: 2189-9-02-22-3       Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica, 24.10.2022. g. 
 
134. 

Na temelju članka 6. i 11. Odluke o stipendiji Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik 
Općine Nova Bukovica, broj 6/17 i 9/19) i članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni 
glasnik Općine Nova Bukovica 2/21) Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 

 
O D L U K U 

o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija  
Općine Nova Bukovica za akademsku godinu 2022./2023. 

 
Članak  1. 

Raspisuje se natječaj za dodjelu 5 (pet) stipendija Općine Nova Bukovica za redovne 
studente sa prebivalištem na području Općine Nova Bukovica za akademsku 2022./2023. godinu. 

 
Članak 2. 

Pojedinačni iznos stipendije iznosi 800,00 kuna (106,18 eura) mjesečno. 
 

Članak 3. 
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Stipendije se dodjeljuju sve do kraja školovanja odnosno do završetka posljednjeg 

semestra pod uvjetom da stipendisti redovito upisuju svaku akademsku godinu. 
 

Članak 4. 
Natječaj će se objaviti na Oglasnoj ploči Općine Nova Bukovica i na internet stranici 

Općine Nova Bukovica www.novabukovica.hr.  
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Nova Bukovica“. 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 604-02/22-01/01                                                                         NAČELNIK 
URBROJ: 2189-9-02-22-4                                                           Tomislav Bračun, prof. v.r.    
Nova Bukovica, 27. listopada 2022. godine 
 
135. 

Temeljem članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica br. 2/21) Načelnik Općine Nova Bukovica donosi   
 

O D L U K U  
o imenovanju predstavnika za koordinaciju, 
pripremu i realizaciju predmeta Sporazuma 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom imenuje se Tomislav Dereš, komunalni redar, mob: 0992548239, email: 
tomislav.deres@gmail.com, za predstavnika za koordinaciju, pripremu i realizaciju predmeta 
Sporazuma o dodjeli računalne opreme koju će koristiti službenici upravnih tijela nakon 
zaključenih okvirnih sporazuma te zaključenih ugovora po provedenom otvorenom postupku 
javne nabave „Računala i računalna oprema“. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku općine 

Nova Bukovica. 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 030-03/22-01/01         Načelnik 
URBROJ: 2189-9-02-22-3       Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica, 27.10.2022. g. 
 
136. 

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, 98/19 i 144/20) 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 troškova organizacije 

gostovanja na međunarodnom festivalu folklora 
KUD-u Lipa Nova Bukovica 
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                                                                         Članak 1.   
                     Odobravaju se sredstva Kulturno umjetničkom društvu „Lipa“ Nova Bukovica, 
namijenjena za sufinanciranje organizacije gostovanja na međunarodnom festivalu folklora u 
Ohridu. 
                    Visina odobrenih sredstava iznosi 4.000,00 kuna i osigurana su u Proračunu Općine 
Nova Bukovica za 2022. godinu. 
                                                                          Članak 2. 
                                                                      Obrazloženje 
                      Kulturno umjetničko društvo „Lipa“ Nova Bukovica je 28. listopada 2022. podnio 
zahtjev za sufinanciranje financijsku potporu nastalu troškovima na gostovanju na 16. 
međunarodnom festivalu folklora „Ohridski biser“ koji je održan u Ohridu u Republici Sjevernoj 
Makedoniji od 15. do 19. srpnja ove godine. Odobrena sredstva biti će isplaćena na IBAN 
HR8023400091110621629. 
                                                                        Članak 3. 
               Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasniku 
Općine Nova Bukovica. 
                                                   NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 402-07/22-01/19                                                                      NAČELNIK 
URBROJ: 2189-9-02-22-2                                                         Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica, 28. listopada 2022.g. 
 
137. 
Na temelju članka 302. Zakona o javnoj nabavi („Narodne nov ine“ broj 120/1 6, 114/22) i članka 
54. stavak 1. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica" broj 2/21) 
Općinski načelnik Općine Nova Bukovica dana 31.listopada 2022. godine, donosi 
 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude 
 u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja Ugovora o 
javnoj nabavi – Opremanje vanjskog dječjeg igrališta dječjeg vrtića u Novoj Bukovici - 

Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića 
 

Članak 1. 
U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja Ugovora o javnoj 
nabavi – Opremanje vanjskog dječjeg igrališta dječjeg vrtića u Novoj Bukovici - Projekt ulaganja 
u objekte dječjih vrtića, koji se vodi pod evidencijskim brojem 38/2022. odabire se kao 
najpovoljnija ponuda ponuditelja Lumeg-inj.d.o.o., Rudeški odvojak 7, 10145 Zagreb, 
Hrvatska, OIB: 95981977661, oznake 147-22 od 18.10.2022 koja u potpunosti zadovoljava 
uvjete iz dokumentacije o nabavi i koja je prema kriteriju za odabir ocijenjena kao ekonomski 
najpovoljnija s ukupnim brojem od 100 bodova te ukupnom cijenom ponude u iznosu od 
355.760,03kuna, odnosno 284.608,02 kuna (bez PDV-a). 
Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda sa sljedećim relativnim značajem pojedinih 
kriterija: 
Cijena ponude - 90 bodova 
Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka 10 bodova. 
 

Članak 2. 
Sukladno članku 306. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne nov ine“ broj 120/1 6, 114/22, 
u nastavku teksta: ZJN 2016) rok mirovanja iznosi 15 dana od dana dostave odluke o odabiru. 
 

Članak 3. 
Po izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o javnoj nabavi robe. 
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Obrazloženje 

Općina Nova Bukovica 33518 Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, O1B: 72006805985, 
kao javni naručitelj donio je Zaključak o pokretanju postupka, KLASA: 601-01/22-01/02, 
URBROJ: 2189-9-02-22-10 od 23. rujna 2022.g. kojim je pokrenut postupak i imenovano Stručno 
povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka javne nabave iz točke 1. ove Odluke. 
Odgovorna osoba Naručitelja je općinski načelnik Tomislav Bračun, prof. 
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) je iznosila 336.749,00 kn. 
Postupak javne nabave proveden je temeljeni članka 86. ZJN 2016 putem otvorenog postupka. 
Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike 
Hrvatske: 

- Datum slanja Obavijesti o nadmetanju:27.9. 2022. godine, 
- Datum objave Obavijesti o nadmetanju:28.9.2022. godine, 
- Broj Obavijesti o nadmetanju:2022/S 0F2-0038171. 

 
Do-isteka roka za dostavu ponuda koji je bio  18. listopada  2022. godine do 10:00 sati ponudu je 
dostavilo 2 (dva) gospodarska subjekta/ ponuditelja prema rednom broju iz Upisnika o zaprimanju 
elektronički dostavljenih ponuda: 
 

Red 
broj 

Naziv, adresa , sjedište i MB/OIB 
ponuditelja 

Oznaka koju je 
dodijelio GS 

Vrijeme 
zaprimanja (datum, 

sat) 

1. 
Lumeg-inj.d.o.o., Rudeški odvojak 7 
10145 Zagreb, Hrvatska, 
OIB:95981977661 

147-22 18.10.2022. 
8:14:31 

2. 

ADRIA SPORT SERVIS d.o.o., 
Ilica 425 
10090 Zagreb, Hrvatska, 
OIB:85281473755 

101 18.10.2022. 
8:34:48 

 
Sukladno članku 295. stavku 1. ZJN 2016, odbijaju se  ponude ponuditelja kako slijedi: 
 
Temeljem članka 295. i 291., stavka 4., ZJN 2016, ponuda Ponuditelja ADRIA SPORT SERVIS 
d.o.o.,Ilica 425, 10090 Zagreb, Hrvatska, je NEPRAVILNA jer ponuditelj nije dokazao ispunjenje 
zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija, a što je isto vidljivo u točki 
16.  Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda (u prilogu). 
 
Kao kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude (ENP), sukladno dokumentaciji o nabavi 
određen je: 

Redni broj Kriterij Broj bodova 

1. Cijena ponude (C)  90 

2. Jamstveni rok (JR) 10 

 MAKSIMALNI BROJ BODOVA  100 
 
Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir: 
 
Rang Broj ponude PONUDITELJ BODOVI  

1. 1. 
Lumeg-inj.d.o.o., Rudeški odvojak 
7, 10145 Zagreb, Hrvatska 

100,00 
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Slijedom navedenog, kao ekonomski najpovoljnija u otvorenom postupku javne nabave male 
vrijednosti za – Opremanje vanjskog dječjeg igrališta dječjeg vrtića u Novoj Bukovici - Projekt 
ulaganja u objekte dječjih vrtića, odabire se ponuda: 

Ponuditelj: Cijena ponude bez PDV-
a 

PDV Cijena ponude s PDV-
om 

Lumeg-inj.d.o.o., Rudeški 
odvojak 7, 10145 Zagreb, 
Hrvatska, OIB: 95981977661 

284.608,02 71.152,01 355.760,03 

 
Razlozi za odabir: Lumeg-inj.d.o.o., Rudeški odvojak 7, 10145 Zagreb, Hrvatska, OIB: 
95981977661 je dostavio valjanu ponudu koja ispunjava uvjete naručitelja iz Dokumentacije o 
nabavi te je prema kriteriju za odabir ponude ekonomski najpovoljnija ponuda. 
 
Predmet nabave iz ove Odluke je sufinanciran projektom „Projekt ulaganja u objekt dječjeg 
vrtića“ (u nastavku teksta: Projekt) sredstvima Središnjeg državnog ureda za provođenje 
Programa, a osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu (Narodne 
novine 140/2021), aktivnost A 934005 – Podrška pristupačnosti kulturnih, sportskih i socijalnih 
usluga, a prema Ugovoru o sufinanciranju sklopljenog između Središnjeg državnog ureda za 
demografiju i mlade i Općine Nova Bukovica dana 15. rujna 2022.g. 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 
(DKOM) u roku od 10 dana od dana primitka ove Odluke. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku i 
dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima 
komunikacija putem međusobno povezanih informacijskih sustava DKOM-a i EOJN. Istodobno s 
dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan dostaviti na dokaziv način primjerak 
žalbe naručitelju na adresu Općina Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana I. 33518 Nova 
Bukovica. 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 601-01/22-01/02         Načelnik 
 URBROJ: 2189-9-02-22-26       Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica,  31. listopada 2022 .g. 
 
138. 
Na temelju članka 48., 49. i 50. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine  broj 68/18, 
110/18, 32/20), članka 3. i 5. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati 
na temelju pisanog ugovora na području Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica“, broj 3/21) , Općinski načelnik Općine Nova Bukovica dana  28. listopada  2022. 
godine, donosi 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova zimskog održavanja - zimske službe 

na nerazvrstanim cestama na području Općine Nova Bukovica 
za razdoblje od jedne godine 

 
I. 

1. Na temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda za obavljanje poslova održavanja 
nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska služba na području općine Nova Bukovica za 
2022/2023, prihvaća se  ponuda gospodarskog subjekta, ponuditelja Vučna služba Anđelić, obrt za 
vuču vozila i trgovinu, Donja Motičina, I. Mažuranića 27 OIB: 31405920481 zastupan po vlasniku 
Goran Anđelić. Ponuda od 24.10.2022. je ukupnog iznosa od 23.995,00 kn / 3.184,68 eura bez 
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PDV-a, odnosno 29.993,75 kn / 3.980,85 eura s PDV-om (prema fiksnom tečaju konverzije u 
iznosu 1 EUR = 7,53450 kuna). 

2.  Ponuda od 24. listopada 2022. gospodarskog subjekta Vučna služba Anđelić, obrt za 
vuču vozila i trgovinu, Donja Motičina, I. Mažuranića 27 OIB: 31405920481 zastupanog po 
vlasniku Goran Anđelić je pravovaljana i ispunjava sve uvjete iz upućenog Poziva za prikupljanje 
ponuda.  

3. Temeljem upućenog poziva za prikupljanje ponuda prispjela je jedna ponuda od 
ponuditelja, gospodarskog subjekta. Sukladno članku 9. stavku 6. Odluke o određivanju 
komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora na području Općine Nova 
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 3/21), Općinski načelnik može donijeti 
odluku o odabiru i ako je prispjela samo jedna valjana ponuda.  

4.  Poslovi zimskog održavanja na nerazvrstanim cestama na području Općine Nova 
Bukovica, obavljati će se na rok od 1 godine od dana potpisivanja ugovora. Sukladno članku 9. 
stavku 8. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora 
na području Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ broj 3/21), 
Načelnik Općine Nova Bukovica sklapa ugovor sa odabranim ponuditeljem. 

                                                                          II. 
                                                              OBRAZLOŽENJE 

     Općinski načelnik je 17. listopada 2022. godine donio Odluku o objavi poziva za prikupljanje 
ponuda za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska služba 
na području općine Nova Bukovica za 2021/2022, za razdoblje od jedne godine od potpisivanja 
ugovora. 

     Postupak je proveden  temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“,  broj 
68/18, 110/18, 32/20), i odredbi Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu 
obavljati na temelju ugovora na području Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica“, broj 3/21)  i članka 1. 2. i 3. Odluke o objavi  poziva za prikupljanja ponuda za 
obavljanje poslova zimske službe na nerazvrstanim cestama na području Općine Nova Bukovica, 
na razdoblje od jedne godine. 

     Dužina nerazvrstanih cesta je 8739,05 m. Poziv za prikupljanje ponuda je 18. listopada 2022.  
upućen na tri adrese gospodarskih subjekata za dostavljanje ponuda obavljanja poslova zimskog 
održavanja - zimske službe na nerazvrstanim  cestama na području Općine Nova Bukovica 

            Poziv za dostavu ponuda poslan je na adrese tri gospodarska subjekta kako slijedi: 
1. SLATINA KOM d.o.o za komunalne djelatnosti, Ruđera Boškovića 16B, Slatina  
2. Vučna služba Anđelić, obrt za vuču vozila I trgovinu, vl. Goran Anđelić, Donja 

Motičina, I. Mažuranića 27 
3. PRO BAU, obrt za građevinske radove, vl. Darko Nekić. Đurđenovačka ulica 76, 

VUČJAK FERIČANAČKI 
 
     Ponudu je uputio jedan ponuditelj:  

-  Vučna služba Anđelić, obrt za vuču vozila I trgovinu, vl. Goran Anđelić, Donja Motičina, 
I. Mažuranića 27.               

Nakon otvaranja pristigle ponude Povjerenstvo  utvrđuje da je  ponuda pravovaljana i da 
sadrži sve element iz poziva za dostavu ponude.  

 
Ponuda Ponuditelja od 24.10.2022. je ukupnog iznosa od 23.995,00 kn / 3.184,68 eur bez 

PDV-a, odnosno 29.993,75 kn / 3.980,85 eur s PDV-om, a sadrži cjenik po jednom zahvatu 
(izlasku na teren) i cijenu za dežurstvo s uključenih 35 efektivnih radnih sati stroja u 
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jednokratnom iznosu, za sva naselja u kojima se vrše usluge zimskog održavanja sve prema 
sljedećem troškovniku: 

 
            U svojoj ponudi pod Prilogom II. Ponuditelj je potvrdio je nepromjenjivost cijene usluga 
za vrijeme trajanja ugovora u vremenu od jedne godine (prilog Izjava od 24.10. 2022.).        

Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, 
br. 57/22 i 88/22 – ispr.) uz primjenu općih pravila za preračunavanje i zaokruživanje utvrđena je 
obveza dvojnog iskazivanje, a prilikom preračunavanja uvijek se mora koristiti isključivo puni 
iznos fiksnog tečaja konverzije u iznosu 1 EUR = 7,53450 kuna kojeg je utvrdilo Vijeće EU, a 
potvrdila Vlada Republike Hrvatske. 

Prema postavljenim uvjetima iz poziva za dostavu ponuda, dostavljena je adekvatna 
dokumentacija i prihvatljiv troškovnik usluga održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima 
te dostavljena ponuda nije veća od procijenjene vrijednosti iz upućenog Poziva za prikupljanje 
ponuda. 

Sukladno članku 9. stavku 6. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu 
obavljati na temelju ugovora na području Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica“, broj 3/21), Općinski načelnik može donijeti odluku o odabiru i ako je prispjela samo 
jedna valjana ponuda.  

Slijedom navedenog, odnosno zaprimanja jedne valjane ponude nema osnova za 
provođenje postupka vrednovanja ponuda, sukladno članku 10. Odluke o  određivanju komunalnih 
djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora na području Općine Nova Bukovica. 

Svoj Zaključak o prijedlogu za odabir, Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanje 
ponuda obavljanje poslova zimske službe, je uputilo  Načelniku na daljnju raspravu i proceduru: 

Dio 
troškovnik
a 

Br. 
stavke 

Vrsta radova 

Cijena u 
kunama/eurim

a  
(bez PDV-a) 

Iznos PDV-a 
kuna/euro 

UKUPNO 
kuna/euro 

I. Dežurstvo 
I.1. Dežurstvo 

(s uključenih 35 sati 
efektivnog rada stroja) 

23.270,00/3088,
46 

5.817,50/772,11 29.087,50/3.860,5
7 

II. Poslovi 
zimskog 

održavanja 

II.1. RALIČENJE 
SNJEŽNIM 

PLUGOM / obračun 
po satu efektivnog 

rada stroja 

250,00/33,18 62,50/8,30 312,50/41,48 

II.2. RALIČENJE + 
POSIPANJE/obračun 

po satu efektivnog 
rada stroja 

350,00/46,45 87,50/11,61 437,50/58,06 

II.3. SAMO 
POSIPANJE/obračun 

po satu efektivnog 
rada stroja 

100,00/13,27 25,00/3,32 125,00/16,59 

II.4. Prijevoz materijala 
/obračun po 

prijeđenom kilometru 

25,00/3,32 6,25/0,83 31,25/4,15 

UKUPNO 
23.995,00/3.184
,68 

5.998,75/  
796,17 

29.993,75/3.980,8
5 
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“Vezano uz svu zaprimljenu dokumentaciju uvjetovanu pozivom za prikupljanje ponuda, 

ponuda Ponuditelja - Vučna služba Anđelić, obrt za vuču vozila I trgovinu, vl. Goran Anđelić, 
Donja Motičina, I. Mažuranića 27  je prihvatljiva.” 

Prava i obveze između Općine Nova Bukovica i odabranog ponuditelja Vučna služba Anđelić, 
obrt za vuču vozila i trgovinu, vl. Goran Anđelić, Donja Motičina, I. Mažuranića 27, utvrdit će se 
Ugovorom sukladno navedenim elementima te odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i 
Odluci o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora 
na području Općine Nova Bukovica.  

          Na temelju iznijetog, Općinski načelnik Općine Nova Bukovica, odlučio je kao u točki I. 
stavku 1. ove Odluke. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:340-03/22-01/01         Načelnik 
URBROJ: 2189-9-02-22-10       Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica, 28. listopada 2022. 
 
139. 

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, 98/19 i 144/20) 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 dodjeli sredstava  
HVIDR-a Slatina 

                 
Članak 1. 

Udruzi HVIDR-a Slatina odobravaju se sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna (132,72 eura) 
za obilježavanje Dana HVIDR-e. 

Članak 2. 
Obrazloženje 

           Sredstva iz članka 1. Ove Odluke odobravaju se temeljem zamolbe Udruge HVIDR-a 
Slatina od 26. rujna 2022. godine, za financijsku potporu u povodu obilježavanja Dana HVIDR-a, 
u iznosu od 1.000,00 kuna (132,72 eura) na račun udruge HVIDR-a Slatina: 
HR6223900011100179254. Sredstva su osigurana na poziciji 47/9, konto 38119. 
          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: 402-07/22-01/17                                                                    NAČELNIK 
URBROJ:2189-9-02-22-2                                                         Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica, 09. studeni 2022. godine 
 
140. 

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, 98/19 i 144/20) i članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik“ 
Općine Nova Bukovica broj 2/21), Općinski načelnik donosi  
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O D L U K U 

o sufinanciranju memorijalnog 
ultramaratona Virovitica-Vukovar 

                 
Članak 1. 

Udruzi maratonaca VPŽ „Glasnici istine“ odobravaju se sredstva u iznosu od 1.000,00 
kuna (132,72 eura) za organizaciju tradicionalnog memorijalnog ultramaratona Virovitica-
Vukovar. 

Članak 2. 
Obrazloženje 

           Sredstva iz članka 1. Ove Odluke odobravaju se temeljem zamolbe Udruge maratonaca 
VPŽ „Glasnici istine“ od 10. studenog 2022. godine, za financijsku potporu povodom 
organiziranja tradicionalnog memorijalnog ultramaratona u povodu sjećanja na žrtvu Vukovara, 
na relaciji od Virovitice do Vukovara dana 17. i 18.11.2022.g., u iznosu od 1.000,00 kuna (132,72 
eura) na račun udruge maratonaca VPŽ „Glasnici istine“: HR9224120091120011776.  
          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: 402-07/22-01/21                                                                    NAČELNIK 
URBROJ:2189-9-02-22-2                                                         Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica, 10. studeni 2022. godine 
 
141. 
Sukladno članku 3. 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 2/2021), a u skladu s Planom nabave 
za 2022. godinu, Načelnik Općine Nova Bukovica donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 Pokreće se otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja 
Ugovorojavnojnabavi  – Izgradnja dječjih igrališta. 
Naručitelj:  Općina Nova Bukovica, MB: 02580624,  OIB:72006805985 
Odgovorna osoba naručitelja:Tomislav Bračun, Načelnik 
Evidencijski broj nabave: 18/2022 
Predmet nabave:Izgradnja dječjih igrališta u naseljima Miljevci na kč.br. 33 K.O. Miljevci i 
naselju Dobrović na kč.br. 1/2 K.O. Dobrović. 

CPV:37535200-9 

Procijenjena vrijednost: 112.800,00kn bez PDV-a odnosno nakon konverzije prema tečaju 
konverzije 7,53450 kn za 1 euro iznosi 14.971,13 eura bez PDV-a. 
Odabrani postupak javne nabave i zakonska osnova za provođenje postupaka javne nabave: 
Provodi sepostupak jednostavne nabave sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) 
iPravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica.Sukladno članku 
197. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“,  broj  120/16) i članka 19. Pravilnika o 
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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. Irena Stipanović, predsjednik 
2. Tomislav Dereš, član 
3. Maja Kiš, 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 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.   

III. 
       Ovaj Zaključak bit će objavljen u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica. 
 
                                    NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 361-01/22-01/02        NAČELNIK                                           
URBROJ: 2189-9-02-22-1                        Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica, 8. studeni 2022. 
 
142. 

Temeljem članka 24. Odluke o dodjeli stipendije na području Općine Nova Bukovica 
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 6/17 i 9/19) i članka 54. Statuta Općine Nova 
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 2/21), Načelnik Općine Nova Bukovica, 
na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendije Općine Nova Bukovica, donosi 
 

O D L U K U 
o dodjeli stipendije Općine Nova Bukovica 

za akademsku 2022./2023. godinu 
 

Članak 1. 
Za akademsku godinu 2022./2023., stipendije Općine Nova Bukovica dodjeljuju se 

sljedećim studentima: 
1. Marija Grdić, upisana kao redovna studentica na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku, preddiplomski sveučilišni studij Filozofija i Povijest u 1. nastavnu godinu 
akademske godine 2022./2023.  

2. Marija Štimac, upisana kao redovna studentica na Veleučilištu u Virovitici, na studij 
Menadžment ruralnog turizma II, u 1. nastavnu godinu akademske godine 2022./2023. 

3. Anamarija Bilavčić, upisana kao redovna studentica na Sveučilištu Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, preddiplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija, u 1. 
nastavnu godinu akademske godine 2022./2023. 

4. Ana Takač, upisana kao redovna studentica na Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, na preddiplomski sveučilišni studij Ekonomija i 
poslovna ekonomija, u 1. nastavnu godinu akademske godine 2022./2023.  
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5. Marija Žagar, upisana kao redovna studentica na Sveučilištu u Zagrebu, na integrirani 

preddiplomski i diplomski stručni studij na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu, 
Fizika i kemija - nastavnički smjer u 4. nastavnu godinu akademske godine 2022./2023. 

6.  
Članak 2. 

Visina stipendije iznosi 800,00 kuna (106,18 eura), a isplaćuje se korisnicima na početku 
mjeseca za prethodni mjesec, u skladu sa Odlukom o dodjeli stipendije Općine Nova Bukovica, a 
na teret sredstava Proračuna Općine Nova Bukovica. 

 
Članak 3. 

Sa studentima kojima je dodijeljena stipendija zaključiti će se Ugovor o stipendiranju 
kojim će se urediti ostala međusobna prava i obveze ugovornih strana. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasniku 

Općine Nova Bukovica. 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 604-02/22-01/01                                                                         NAČELNIK 
URBROJ: 2189-9-02-22-20                                                                                 
Nova Bukovica, 25. studeni 2022.                                                   Tomislav Bračun, prof. v.r. 
 
143. 
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 ("Službeni glasnik 
Općine Nova Bukovica" broj 1/17) i članku 54. Statuta Općine Nova Bukovica ("Službeni glasnik 
Općine Nova Bukovica", broj 2/21), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 
 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave: 

 Izgradnja dječjih igrališta 
 

Članak 1. 
     Donosi se Odluka o povjeravanju izvođenje građevinskih radova i opremanju igralima dječjih 
igrališta na lokacijama Miljevci na kč.br. 33 K.O. Miljevci (centar) i Dobrović na kč.br. 1/2 K.O. 
Dobrović (uz mjesni dom), tvrtki VOJTEK OPREMA d.o.o., J. Antala 9A, Beli Manastir, OIB: 
82877321185.  
 
     Prihvaćena cijena za radove i opremanje iz stavka 1. Ovog članka iznosi 111.040,00 kuna    
odnosno 14.737,54 eura bez PDV-a. 
                                                                    Članak 2. 
     Sastavni dio ove Odluke je ponuda tvrtke VOJTEK OPREMA d.o.o., J. Antala 9A, Beli 
Manastir, OIB: 82877321185, Ponuda br. 807 od 17.11.2022. godine. 
  
                                                                    Članak 3.  
    Predmetne usluge su planirani 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 
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     Procijenjena vrijednost izvođenje građevinskih radova i opremanju igralima dječjih igrališta na 
lokacijama Miljevci na kč.br. 33 K.O. Miljevci (centar) i Dobrović na kč.br. 1/2 K.O. Dobrović 
(uz mjesni dom) je 112.800,00 kuna (bez PDV-a) odnosno 14.971,13 eura (bez PDV-a) i ima 
status  vrijednosti jednostavne nabave za robe. Čitavi postupak nabave je vođen sukladno 
Pravilnika o provođenju postupka  jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica ("Službeni 
glasnik Općine Nova Bukovica" broj 1/17).      
     Proveden je postupak prikupljanja ponuda pozivom na dostavu ponude sa potencijalnim  
ponuditeljima. 
      Nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda s potencijalnim ponuditeljima, pristigla je 
jedna ponuda, a koju je uputila tvrtka: 
 
        VOJTEK OPREMA d.o.o., J. Antala 9A, Beli Manastir,  
OIB: 82877321185……..………………………………..……….111.040,00 kuna bez PDV-a 

          odnosno 14.746,34 eura bez PDV-a. 
 
       Stručno povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne nabave provelo je pregled i ocjenu 
pristigle ponude. Prispjela ponuda je pravovaljana i udovoljava svim zahtjevima naručitelja.  
        Pravilnikom o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica ("Službeni 
glasnik Općine Nova Bukovica" broj 1/17) za provedbu postupka Jednostavne nabave 
procijenjene vrijednosti od 40.000,00 kn bez PDV-a a manje od 200.000,00 kn bez PDV-a za robe 
i usluge odnosno, manje od 500.000,00 kn za radove, člankom 10. stavak 4  propisano je da je za 
odabir ponude dovoljna jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima 
naručitelja. 
 
        Sukladno utvrđenom Općinski načelnik izvođenje građevinskih radova i opremanje igralima 
dječjih igrališta na lokacijama Miljevci na kč.br. 33 K.O. Miljevci (centar) i Dobrović na kč.br. 
1/2 K.O. Dobrović (uz mjesni dom) povjerava tvrtki VOJTEK OPREMA d.o.o., J. Antala 9A, 
Beli Manastir, OIB: 82877321185, a uvažavajući zaključak Stručnog povjerenstva, sukladno 
članku 1. ove Odluke.       

Članak 5. 
         Ova Odluka će se objaviti u «Službenom glasniku» Općine Nova Bukovica, bez priloga.      
                                   

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 361-01/22-01/02                                                     NAČELNIK                                                        
URBROJ: 2189-9-02-22-14                                      Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica, 24. studeni 2022. 
 
144. 

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, 98/19 i 144/20) 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 donaciji LIONS CLUBU „SLTINA“  
 za božićne čestitke 

                 
Članak 1. 

LIONS CLUBU „SLATINA“ odobravaju se sredstva u iznosu 500,00 kuna za akciju 
prikupljanja donacija, kupnjom božićnih čestitki. 
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Članak 2. 

Obrazloženje 
           Sredstva iz članka 1. Ove Odluke odobravaju se temeljem zamolbe LIONS CLUBA 
„SLATINA“, zaprimljenog 26.11.2022. godine, za tradicionalnu akciju prikupljanja donacija, 
kupnjom božićnih čestitki, u iznosu od 500,00 kuna, koje članice kluba izrađuju tijekom cijele 
godine. Sredstva su osigurana na poziciji 47/9, konto 38119. 
          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: 402-03/22-01/08                                                                    NAČELNIK 
URBROJ:2189-9-02-22-2                                                         Tomislav Bračun, prof. v.r. 
Nova Bukovica, 29. studeni 2022. godine 
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              145. 
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine «  broj 120/16)  i članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica («Službeni glasnik» Općine 
Nova Bukovica broj 2/21), Načelnik Općine Nova Bukovica donosi 
 

V. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 
za proračunsku  2022. godinu 

 
Članak 1. 

 Donose se V. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu iz sredstava Proračuna Općine Nova Bukovica. 
 Ove izmjene i dopune Plana nabave temelje se na Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. godinu, Programu gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Općinu Nova Bukovica za 2022. godinu i Programu održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2022. godinu za Općinu Nova Bukovica. 

 
Članak 2.   

 Sukladno članku 1. ovog Plana, utvrđuju se vrijednosti nabave bez PDV-a u tekućem poslovanju općinskih tijela, održavanju i izgradnji komunalne 
infrastrukture u 2022. godini. 

 
 NABAVA ZA TEKUĆE POSLOVANJE OPĆINE NOVA BUKOVICA, ODRŽAVANJA I IZGRADNJU KOMUNALNE INFRASRTUKTURE 
Rbr Evidencijski 

broj nabave 
Predmet 
nabave 

Brojčana 
oznaka 

predmeta 
nabave iz 

CPV-a 

Procijenjena 
vrijednost 
nabave (u 
kunama) 

Vrsta 
postupka 

(uključujući 
jednostavne 

nabave) 

Posebni 
režim 

nabave 

Predmet 
podijeljen 
na grupe 

Sklapa se 
Ugovor/okvirni 

sporazum 

Ugovor/okvirni 
sporazum se 
financira iz 
fondova EU 

Planirani 
početak 

postupka 

Planirano 
trajanje 

ugovora ili 
okvirnog 

sporazuma 

Vrijedi 
od 

Vrijedi 
do 

Napomena Status 
promjene 

1 1 Električna 
energija (objekti 
u vlasništvu 
općine) 

09310000-5  32.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Narudžbenica  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022    

2 2 Plin 09123000-7 24.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Narudžbenica  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022    

3 3 Usluge telefona, 
telefaksa 

64000000-6 32.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Narudžbenica  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022    
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4 4 Usluge čišćenja, 

pranja i slično 
90910000-9 22.400,00 Postupak 

jednostavne 
nabave 

 NE Narudžbenica  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022    

5 5 Digitalizacija 
usluga 

48000000-8  199.840,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

03.08.2022   Izmijenjena 

5 Digitalizacija 
usluga 

48000000-8  80.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022 03.08.2022   

6 6 Ostale usluge 
promidžbe i 
informiranja 

79341000-6 24.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Narudžbenica  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022    

7 7 Ostale 
nespomenute 
usluge 

98110000-7 24.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Narudžbenica  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022    

8 8 Troškovi 
reprezentacije 

15000000-8  84.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022    

9 9 Zgrade kulturnih 
institucija - 
Adaptacija dijela 
doma kulture 

45262700-8  60.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022    

10 10 Rekonstrukcija i 
izgradnja 
nogostupa u 
Breziku 

45213316-1  143.100,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

31.05.2022   Izmijenjena 

10 Izgradnja 
nogostupa u 
Breziku 

45213316-1  400.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022 31.05.2022   

11 11 Izgradnja 
staze/mosta u 
Bukovačkom 
Antunovcu 

45213316-1  80.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022 03.08.2022  Obrisana 

12 12 Izgradnja i 
opremanje 
dječjeg vrtića u  
Novoj Bukovici 

45200000-9  2.911.251,00 Otvoreni 
natječaj  NE Ugovor  Tijekom 

godine 
Tjekom 
godine 

22.09.2022   Izmijenjena 

12 Izgradnja i 
opremanje 
dječjeg vrtića u  
Novoj Bukovici 

45200000-9  3.248.000,00 Otvoreni 
natječaj  NE Ugovor  Tijekom 

godine 
Tjekom 
godine 

20.01.2022 22.09.2022   

13 13 PRŠI 
(Širokopojasni 
Internet) 

32412110-8 832.000,00 Otvoreni 
natječaj  NE Ugovor  Tijekom 

godine 
Tjekom 
godine 

20.01.2022    

14 14 Uređenje Doma 
Bukovački 

45443000-4  120.000,00 Postupak 
jednostavne 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022    
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Antunovac - 
Fasadni radovi 

nabave 

15 15 Izgradnja 
društvenog 
doma u Gornjem 
Viljevu 

45200000-9  207.920,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor DA Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

03.08.2022   Izmijenjena 

15 Izgradnja 
društvenog 
doma u Gornjem 
Viljevu 

45200000-9  304.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor DA Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

04.02.2022 03.08.2022   

15 Izgradnja 
društvenog 
doma u Gornjem 
Viljevu 

45200000-9  112.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor DA Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022 04.02.2022   

16 16 Izgradnja 
društvenog 
doma u 
Bjelkovcu 

45200000-9  128.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Narudžbenica  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

04.02.2022   Izmijenjena 

16 Izgradnja 
društvenog 
doma u 
Bjelkovcu 

45200000-9  32.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Narudžbenica  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022 04.02.2022   

17 17 Zgrada 
društvenog 
doma u Donjoj 
Bukovici 
konstrukcijska 
sanacija 

45453100-8  494.400,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

04.02.2022   Izmijenjena 

17 Zgrada 
društvenog 
doma u Donjoj 
Bukovici 
konstrukcijska 
sanacija 

45453100-8  490.400,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022 04.02.2022   

18 18 Izgradnja dječjih 
igrališta 

37535200-9  112.800,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

04.11.2022   Izmijenjena 

18 Izgradnja dječjih 
igrališta 

37535200-9  96.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022 04.11.2022   

19 19 Uređenje groblja 
na području 
Općine 

45112714-3  343.200,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

04.11.2022   Izmijenjena 

19 Uređenje groblja 
na području 
Općine 

45112714-3  360.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022 04.11.2022   
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20 20 Održavanje 

javne rasvjete i 
troškovi el. 
Energije 

50232100-1  120.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

04.02.2022   Izmijenjena 

20 Održavanje 
javne rasvjete i 
troškovi el. 
Energije 

50232100-1  89.853,52 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022 04.02.2022   

21 21 Zimsko 
održavanje 
nerazvrstanih 
cesta 

45233141-9  40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022    

22 22 Nabava opreme 
(Traktor) 

16720000-8  384.000,00 Otvoreni 
natječaj  NE Ugovor  Tijekom 

godine 
Tjekom 
godine 

03.08.2022   Izmijenjena 

22 Nabava opreme 
(Traktor) 

16720000-8  504.000,00 Otvoreni 
natječaj  NE Ugovor  Tijekom 

godine 
Tjekom 
godine 

20.01.2022 03.08.2022   

23 23 Kupnja 
nekretnine za 
potrebe vlastitog 
pogona 

70120000-8 152.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022    

24 24 Deratizacija 90923000-3 40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022    

25 25 Veterinarske 
usluge 

85200000-1 64.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022    

26 26 Mat. i dijelovi za 
tek. i invest. 
održav. 
postrojenja i 
opreme 

34913000-0  40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Narudžbenica  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022    

27 27 Ostali materijal i 
dijelovi za tekuće 
i investicijsko 
Održavanje 

44192000-2  40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Narudžbenica  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022    

28 28 Iznošenje i 
odvoz smeća 

90512000-9 26.548,67 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Narudžbenica  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022    

29 29 Popravak cesta 
u Novoj Bukovici 

45233142-6 48.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022    

30 30 Rekonstrukcija 
ceste u Novoj 
Bukovici – 
ZRINSKIH 
FRANKOPANA 

45233000-9 719.312,00 Otvoreni 
postupak  NE Ugovor  Tijekom 

godine 
Tjekom 
godine 

31.05.2022   Izmijenjena 
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30 Rekonstrukcija 

ceste u Novoj 
Bukovici – 
ZRINSKIH 
FRANKOPANA 

45233000-9 160.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022 31.05.2022   

31 31 Uređenje 
pristupne rampe 
za osobe s 
invaliditetom i 
smanjenom 
pokretljivošću na 
ulazu u zgradu 
Općine Nova 
Bukovica 

33196200-2  132.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

04.02.2022   Izmijenjena 

31 Uređenje 
pristupne rampe 
za osobe s 
invaliditetom i 
smanjenom 
pokretljivošću na 
ulazu u zgradu 
Općine Nova 
Bukovica 

33196200-2  40.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022 04.02.2022   

32 32 Intelektualne 
usluge – ruralni 
razvoj u 
poljoprivredi 

79900000-3 160.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022    

33 33 Uređenje 
poljskih puteva 

45233142-6 160.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tjekom 
godine 

20.01.2022    

34 34 Uređenje i 
opremanje 
vanjskog 
vježbališta za 
sport i rekreaciju 
u Novoj Bukovici 

37450000-7  196.507,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor NE Tijekom 
godine 

- 03.08.2022   Izmijenjena 

34 Uređenje i 
opremanje 
vanjskog 
vježbališta za 
sport i rekreaciju 
u Novoj Bukovici 

37450000-7  200.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor NE Tijekom 
godine 

- 04.02.2022 03.08.2022   

35 35 Izrada 
geodetskog 
elaborata 
evidentiranja 
izvedenog stanja 
javne ceste 

71355000-1 58.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor NE Tijekom 
godine 

Tijekom 
godine 

31.05.2022   Dodana 
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36 36 Izrada projektne 

dokumentacije 
za izgradnju i 
rekonstrukciju 
pješačko 
biciklističke 
staze sa 
pratećim 
objektima u 
naselju Brezik 

71322000-1 198.900,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor  Tijekom 
godine 

Tijekom 
godine 

31.05.2022   Dodana 

37 37 Izrada projektne 
dokumentacije 
za 
multifunkcionalni 
centar u Novoj 
Bukovici 

71322000-1 199.920,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

  Ugovor NE Tijekom 
godine 

Tijekom 
godine 

03.08.2022   Dodana 

38 38 Opremanje 
vanjskog dječjeg 
igrališta vrtića u 
Novoj Bukovici - 
Projekt ulaganja 
u objekte dječjih 
vrtića 

43325000-7  336.749,00 Otvoreni 
postupak  NE Ugovor NE Rujan 2022 Do kraja 

godine 
26.09.2022   Izmijenjena 

38 Opremanje 
vanjskog dječjeg 
igrališta vrtića u 
Novoj Bukovici - 
Projekt ulaganja 
u objekte dječjih 
vrtića 

45236210-5  336.749,00 Otvoreni 
postupak  NE Ugovor NE Rujan 2022 Do kraja 

godine 
22.09.2022 26.09.2022   

Članak 3. 

V. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu biti će objavljene na službenoj stranici Općine Nova Bukovica, u Službenom glasniku 
Općine Nova Bukovica i na Elektroničkom oglasniku javne nabave. 

Članak 4. 
 Ovaj  Plan nabave stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica. 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
KLASA: 406-01/22-01/01             NAČELNIK 
URBROJ: 2189-9-02-22-6                              OPĆINE NOVA BUKOVICA 
Nova Bukovica, 04. studenog 2022. godine                        Tomislav Bračun, prof.  v.r.                                                                                                                             
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I  Z  D  A  V  A  Č : 
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica 

Trg dr. Franje Tuđmana 1, 33518 Nova Bukovica 
tel. 033/564-304, e-mail: nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr, fax. 564-305 

web stranica: www.novabukovica.hr  
       Odgovorni urednik: Irena Stipanović, Pročelnica  


