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19. 
Na temelju članka 48. 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 i 19/13) i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine 
Nova Bukovica broj 1/13 i 2/13), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju rada hitne medicinske pomoći  

za razdoblje od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine 
 

I. 
Općina Nova Bukovica sklopit će Sporazum o sufinanciranju rada hitne medicinske 

pomoći sa Zavodom za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije, sa sjedištem u 
Virovitici, Ljudevita Gaja 21. 

II. 
Sporazumne strane će sporazumom urediti međusobna prava i obveze u svezi sa 

sufinanciranjem rada hitne medicinske pomoći za razdoblje od 01.01.2014. godine do 
31.12.2014.  

III. 
Općina Nova Bukovica će sufinancirati navedeni projekt u iznosu od 6.375,60 kuna 

(slovima: šesttisućatristosedamdesetpetkunaišezdesetlipa) iz Proračuna Općine Nova 
Bukovica za 2014. godinu te će navedena sredstva uplatiti jednokratno. 

  
IV. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Nova Bukovica 

 
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA: 510-10/13-01/01 
URBROJ: 2189/09-02-14-4                   NAČELNIK 
Nova Bukovica, 10. ožujak 2014.                Željko Vencl,v.r.                       
 
 
20.  

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i 
članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica  1/13 i 
2/13) Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi  
 

ODLUKU 
o uključivanju u Program stručnog osposobljavanja za rad 

bez zasnivanja radnog odnosa 
 

I 
Općina Nova Bukovica uključit će se u Program stručnog osposobljavanja za rad bez 

zasnivanja radnog odnosa. 
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Mjera Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (stručno 

osposobljavanje za rad) sastavni je dio Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja u 2014. 
godini. 

Cilj Programa je da mladim nezaposlenim osobama bez radnog iskustva i staža osigura 
ulazak na tržište rada kroz stručno osposobljavanje za rad, te im na taj način osigura stjecanje 
radnog iskustva čiji nedostatak im otežava pristup prvom zaposlenju te polaganju državnog 
ispita. 

II 
U svrhu provedbe Programa izvršit ce se sve potrebne radnje uključujući izradu 

Programa za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te dostavljanja 
istog Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. 
 

III 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom 

glasniku“Općine Nova Bukovica. 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 112-01/14-01/02                                                                              
URBROJ: 2189/09-02-14-1                                                                           NAČELNIK 
Nova Bukovica,  14. ožujak 2014.                                                              Željko Vencl,v.r. 

 
 

21. 
Na temelju članka 87. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08 i 61/11) i članka 40. Statuta Općine Nova 
Bukovica Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, 1/13 i 2/13), načelnik Općine Nova 
Bukovica, donosi 

 
P R O G R A M 

stručnog osposobljavanja za rad vježbenika bez zasnivanja radnog odnosa  
u Jedinstvenom Upravnom odjelu Općine Nova Bukovica 

 
I 

Ovim Programom utvrđuje se stručno osposobljavanje za rad vježbenika bez 
zasnivanja radnog odnosa na poslovima više stručne spreme ekonomskog smjera (dalje u 
tekstu: vježbenik), pod kojim se podrazumijeva stručna i praktična izobrazba vježbenika kroz 
praktičan rad i učenje za samostalno obavljanje poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Nova Bukovica  (dalje u tekstu: poslovi struke) i polaganja državnog stručnog ispita. 
 

II 
Programom iz točke I utvrđuju se: 

- poslovi i zadaće što ih je vježbenik u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati, 
- način praćenja rada vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža, 
- obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža, 
- prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža, 
- prava i obveze vježbenika. 
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POSLOVI I ZADAĆE KOJE VJEŽBENIK OBAVLJA U TIJEKU  
VJEŽBENIČKOG STAŽA 
 

III 
Poslovi i zadaće što ih je vježbenik u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati su: 

- praćenje propisa u području računovodstva i financija, 
- sudjelovanje u pripremama izrade proračuna, te izmjena i dopuna proračuna, 
- sudjelovanje u pripremi preraspodjele sredstava unutar proračuna, 
- sudjelovanje u praćenju potrošnje proračunske zalihe i izrađivanju izvješća o 
potrošnji, 
- sudjelovanje u pripremi i izvršavanju plaćanja temeljem naloga načelnika, 
- sudjelovanje u pripremi potrebnih izvješća proračunskih korisnika, 
- sudjelovanje u pripremi i obračunu plaća i drugih primanja zaposlenika, 
- sudjelovanje u vođenju blagajničkog poslovanja, 
- sudjelovanje u sastavljanju izlaznih računa, 
- sudjelovanje u kontiranju i knjiženju promjena nastalih na imovini, obvezama i 
potraživanjima, 
- sudjelovanje u pripremi dokumentacije za knjiženje promjena na dugotrajnoj imovini 
- sudjelovanje u obavljanju drugih poslova koji po naravi stvari pripadaju ovom radnom 
mjestu temeljem zakona i drugih propisa, po nalogu Načelnika i pročelnika 
 
NAČIN PRAĆENJA RADA VJEŽBENIKA ZA VRIJEME TRAJANJA 
VJEŽBENIČKOG   STAŽA  
 

IV 
Vježbenik će se osposobljavati za obavljanje poslova višeg referenta za financije i 

računovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nova Bukovica, pod stalnim 
nadzorom mentora. 

Vježbenikov rad kontinuirano prati mentor i upućuje ga na pravilnu primjenu propisa i 
pravilnu administrativno-tehničku obradu pismena te mu pomaže u pripremanju državnog 
stručnog ispita. 

Za mentora se određuje Jadranka Juršik, viši referent za financije i računovodstvo. 
 

OBRAZOVANJE I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE VJEŽBENIKA ZA VRIJEME 
TRAJANJA VJEŽBENIČKOG STAŽA 
 

V 
Obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog 

staža odnosi se na stručnu izobrazbu za polaganje državnog stručnog ispita i samostalno 
obavljanje povjerenih poslova i zadaća pod nadzorom i uz pomoć mentora. 

Stručna izobrazba vježbenika osigurava se na način da vježbenik: 
- dobiva na raspolaganje pravne izvore propisane programom općeg dijela državnog stručnog 
ispita, 
- zakone i druge propise koje je dužan primjenjivati pri obavljanju određenih poslova i zadaća, 
- stručnu i drugu potrebnu literaturu, 
- prisustvuje seminarima koje organizira Ministarstvo uprave. 
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PRAVA I OBVEZE MENTORA U PROVOĐENJU I NADZORU  
VJEŽBENIČKOG STAŽA 
 

VI 
Prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža sastoje se u: 

- pružanju stručne pomoći vježbeniku i upućivanju na pravilnu primjenu propisa, 
- kontinuiranom provođenju nadzora nad radom vježbenika tijekom vježbeničkog staža, 
- osiguranju uvjeta za uspješno obavljanje vježbeničkog staža i pripremu za polaganje 
državnog stručnog ispita, te prisustvovanje seminarima iz točke V ovoga Programa, 
- upoznavanju s važećim zakonskim i drugim propisima i stručnom literaturom, 
- kontinuiranom dodjeljivanju određenih poslova i zadaća iz djelokruga radnog mjesta za koje 
se vježbenik osposobljava. 
 
PRAVA I OBVEZE VJEŽBENIKA 
 

VII 
Ako se stručna i praktična izobrazba ne provede prema odredbama ovoga Programa, 

vježbenik je dužan o tome obavijestiti Načelnika Općine Nova Bukovica 
Za vrijeme trajanja stručne i praktične izobrazbe vježbenik ima sva prava i obveze iz 

Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, mjera: „Rad, staž i prijevoz – stručno 
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. 
 

VIII 
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 

glasniku“ Općine Nova Bukovica. 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 112-01/14-01/02                                                                              
URBROJ: 2189/09-02-14-2                                                                          NAČELNIK 
Nova Bukovica,  14. ožujka 2014.                                                            Željko Vencl,v.r. 
 
 
22. 

Na temelju članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik“ Općine 
Nova Bukovica broj 1/13 i 2/13) Načelnik općine Nova Bukovica, donosi 

 
 

ODLUKU 
o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu javnog poziva za prijam polaznika/ce 

na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom 
upravnom odjelu 

 
 

Članak 1. 
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za prijam polaznika/ce na stručno 

osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu, u 
sljedećem  sastavu: 
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1. Antun Kojić - predsjednik povjerenstva 
2. Zvonko Kovač - član 
3. Franjo Kraljik - član 

 
Članak 2. 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva obavlja poslove propisane u člancima 20. – 
23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(Narodne novine broj 86/08 i 61/11). 
 

Članak 3. 
Ova  Odluka  stupa na snagu danom  donošenja i bit ce objavljena u „Službenom 

glasniku“ Općine Nova Bukovica. 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA: 112-01/14-01/02                                                                              
URBROJ: 2189/09-02-14-4                                                                             NAČELNIK 
Nova Bukovica, 17. ožujak 2014.                                                                Željko Vencl,v.r. 

 
 
23. 

Na temelju članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 1/13 i 2/13) i članka 1. stavak 1. redni broj 6. Odluke o raspodjeli dijela 
pomoći Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu jedinicama lokalne 
samouprave Virovitičko-podravske županije od 21. ožujka 2014. godine, Načelnik Općine 
Nova Bukovica  28. ožujka 2014. godine, donosi  
 
 

O D L U K U 
o namjeni utroška dijela pomoći Državnog proračuna Republike Hrvatske  

za 2014. godinu u Općini Nova Bukovica 
  
 

Članak 1. 
Temeljem Odluke o raspodjela dijela pomoći Državnog proračuna Republike Hrvatske 

za 2014. godinu jedinicama lokalne samouprave Virovitičko-Podravske županije, iz ukupnih 
sredstava za raspodjelu pomoći, Općini Nova Bukovica je dodijeljen iznos od 117.982,76 
kuna.  
 

Članak 2. 
Sredstva iz članka 1. ove Odluke utrošiti će se za:  

- dio za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju ambulante   
      opće medicine i ordinacije stomatologa u Novoj Bukovici…………….21.242,00 kuna 
- dio za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sportske  
      dvorane uz OŠ Vladimir Nazor u Novoj Bukovici..................................45.542,00 kuna 
- dio za obnovu nogostupa u ulici Kolodvorska i Tomislava Mikić  
      u Novoj Bukovici……………………………………………………….51.198,76 kuna  

            U K U P N O                                                                                         117.982,76 kuna  
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Članak 3. 
Jedinstveni upravni odjel će tromjesečno izvještavati Virovitičko-podravsku županiju o 

korištenju pomoći u roku od 5 dana po isteku izvještajnog razdoblja.  
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ 

Općine Nova Bukovica.  
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 400-01/14-01/02 
URBROJ:2189/09-02-14-5                                                                        NAČELNIK 
Nova Bukovica, 28. ožujka 2014.                                                          Željko Vencl,v.r. 
 
 
24. 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 
br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13) i na temelju članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 1/13 i 2/13)  Načelnik Općine Nova Bukovica dana 02. travnja 2014. godine, 
donosi  

 
O D L U K U 

o sudjelovanju u izdavanju „Prometne bojanke za djecu 
 
 

Članak1. 
Načelnik Općine donosi Odluku o sudjelovanju u izdavanju “Prometne bojanke za 

djecu“ u organizaciji Internacional Police Association - IPA Hrvatske sekcije (Međunarodno 
policijsko udruženje) koje provodi prevenciju stradavanja djece u prometu. 
 
 

Članak 2. 
Općina će sudjelovati u projektu s plaćanjem cijene oglasa u iznosu od 2.487,50 kuna 

(s PDV-om) na račun IV Nakladništva d.o.o., Avenija Dubrovnik 16/6,  Zagreb. 
 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ 

Općine Nova Bukovica.  
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 602-11/14-01/02 
URBROJ:2189/09-02-14-2                                                                         NAČELNIK 
Nova Bukovica, 02. travnja 2014.                                                          Željko Vencl,v.r. 
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25. 

Na temelju članka 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 i 
19/13), članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 
broj 1/13 i 2/13) a sukladno provedbi mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja 
za 2014. godinu, Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi  
 
 

O D L U K U 
o uključivanju u Programa javnih radova na području 

Općine Nova Bukovica 
 
 

Članak 1. 
Donosi se Odluka o uključivanju u Program javnih radova na području Općine Nova 

Bukovica u 2014. godini.  
            Zadaća Programa je zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnim radovima s ciljem 
poticanja integracije na tržište rada putem društveno korisnog rada, poticanje i ublažavanje 
socijalnih posljedica nezaposlenosti te motivacija nezaposlenih na traženje posla.  
 

Članak 2. 
Temeljem Programa javnih radova za područje Općine Nova Bukovica, Hrvatskom 

zavodu za zapošljavanje će se uputiti Prijava potreba za 12 (dvanaest) radnika.  
Predviđena je slijedeća potreba za privremeno zaposlenim radnicima na javnim radovima:  

- 11 (jedanaest) ranika prijavljeni na HZZ-e u trajanju od 36 mjeseci. 
- 1 (jedan) radnik  prijavljeni na HZZ-e hrvatski branitelj u trajanju od 6 mjeseci. 

u ukupnom trajanju 6 mjeseci. 
 

Članak 3. 
Temeljem prispjelih ponuda za zapošljavanje, izvršiti će se odabir radnika, sukladan 

Programu zapošljavanja na javnim radovima za područje Općine Nova Bukovica. Za postupak 
prikupljanja i odabira ponuda za zapošljavanje na javnim radovima imenuje se komisija u 
sastavu:  
1. Antun Kojić, predsjednik  
2. Zvonko Kovač, član  
3. Franjo Kraljik, član  
 

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

glasniku“ Općine Nova Bukovica.  
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 112-03/14-01/01  
URBROJ:2189/09-02-14-1                                                                      NAČELNIK 
Nova Bukovica, 10. travnja 2014.                                                       Željko Vencl,v.r. 
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26. 
Na temelju članka 48. 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 i 19/13) i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine 
Nova Bukovica broj 1/13 i 2/13), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 
 
                                            

O D L U K U 
o izdvajanju sredstava za kupnju kuhinjskih elemenata 

za potrebe uređenja kuhinje u mjesnom domu u Breziku 
                                        
 

I 
Načelnik općine donosi Odluku o izdvajanju sredstava za kupnju kuhinjskih elemenata 

za potrebe uređenja kuhinje u mjesnom domu u Breziku. 
 

II 
           Prema ponudi broj 02 000001 01933 tvrtke Europa-stil iz Slatine, Lovačka 29, od 12. 
travnja 2014. godine izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.800,00 kuna sa PDV-om. 
 

III 
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom 
glasniku Općine Nova Bukovica. 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA:402-01/14-01/01 
URBROJ:2189/09-02-14-1                                                                               NAČELNIK 
Nova Bukovica, 12. travnja 2014.                                                                Željko Vencl,v.r. 
 
 
27.  

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 
br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13), članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 
broj 1/13 i 2/13), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 
 
 

O  D  L  U  K  U 
o uključivanju u projekt udruge  

DEBRA Croatia /Djeca leptiri i tvrtke Media-plus 
 

 
I 

Načelnik Općine donosi Odluku o uključivanju u projekt udruge DEBRA Croatia 
/Djeca leptiri i tvrtke Media-plus. 
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II 
Izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.145,00 kuna (s PDV-om) za kupnju 12 majica koje 

će biti donirane polaznicima Male školi koja djeluje pri OŠ Vladimir Nazor u Novoj Bukovici. 
 

III 
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasniku Općine 

Nova Bukovica. 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA:402-07/14-01/03 
URBROJ:2189/09-02-14-1                                                                      NAČELNIK 
Nova  Bukovica, 18. travnja 2014.                                                      Željko Vencl,v.r. 
 
 
28.              

Na temelju članka 48. 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 i 19/13) i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine 
Nova Bukovica broj 1/13 i 2/13), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 
 
                                            

O D L U K U 
o izdvajanju financijskih sredstava za obilježavanje  

20. obljetnice osnutka 81. gardijske bojne  „Kumovi“ Virovitica                                      
 
 

I 
Načelnik općine donosi Odluku o izdvajanju financijskih sredstava za obilježavanje 

20. obljetnice osnutka 81. gardijske bojne  „Kumovi“ Virovitica u iznosu od 1.495,39 kuna sa 
PDV-om.                                     

 
II 

Navedenim sredstvima biti će podmiren račun broj 16-5-1 od 24. travnja 2014. godine 
tvrtki Jošavac d.o.o. Slatina Vladimira Nazora 400. 
 

III 
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom 
glasniku Općine Nova Bukovica. 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA:402-03/14-01/10 
URBROJ:2189/09-02-14-2                                                                              NAČELNIK 
Nova Bukovica, 24. travnja 2014.                                                               Željko Vencl,v.r. 
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29.          

Na temelju članka 48. 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 i 19/13) i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine 
Nova Bukovica broj 1/13 i 2/13), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 

 
 

O D L U K U 
o sufinanciranju tiskanja knjige književnice 

Leopoldine Rot: „Obitelj Nordvig“ 
 

Članak 1. 
Načelnik Općine donosi Odluku o sufinanciranju tiskanja knjige književnice 

Leopoldine Rot: „Obitelj Nordvig“ u iznosu od 2.000,00 kuna. 
 

Članak 2. 
Sredstva su odobrena na osnovu zaprimljenog zahtjeva predsjednice saveza Nijemaca i 

Austrijanaca Hrvatske centrala Osijek, Hrvatske Republike 19/I Osijek od 07. travnja 2014. 
godine za financiranjem tiskanja knjige književnice Leopoldine Rot: „Obitelj Nordvig“. 
 

Članak 3. 
Sredstava iz članka 1. ove Odluke biti će isplaćena iz Proračuna Općine Nova 

Bukovica. 
 

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

glasniku Općine Nova Bukovica. 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA:402-03/14-01/08 
URBROJ:2189/09-02-14-2                                                                               NAČELNIK 
Nova Bukovica, 25. travnja 2014.                                                                Željko Vencl,v.r. 
 
                                                                             
30.                                                                                                                                                                                            

Na temelju članka 48. 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 i 19/13) i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine 
Nova Bukovica broj 1/13 i 2/13), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji  

 
I. 

Općina Nova Bukovica sklopit će Ugovor o poslovnoj suradnji sa Domom zdravlja 
Virovitičko-podravske županije, sa sjedištem u Virovitici, Ljudevita Gaja 21. 
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II. 
Ugovorom će ugovorne strane urediti međusobna prava i obveze u svezi sa 

sufinanciranjem organizacije specijalističko-konzilijarne zaštite specijalnosti: liječnik 
specijalist urolog  – urološka ordinacija u ispostavi Slatina, i to sukladno potrebama Ispostave 
Slatina odnosno jedan puta na tjedan. 

 
III. 

Općina Nova Bukovica će sufinancirati navedeni projekt u iznosu od 1.000,00 kuna 
(slovima: tisuću kuna) mjesečno iz Proračuna Općine Nova Bukovica. 
 

 IV. 
Ugovor se sklapa na određeno vrijeme, a primjenjuje se od 1. svibnja 2014. godine do 

30. travnja 2015. godine. 
 

V. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasniku 

Općine Nova Bukovica 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 510-03/13-01/01 
URBROJ: 2189/09-02-14-3                     NAČELNIK 
Nova Bukovica, 29. travanj 2014.                      Željko Vencl,v.r.                       
 
 
31.  

Na temelju članka 12. i 13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10), 
sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2014. godini (Narodne novine broj 23/14) i članka 40. Statuta Općine 
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, br. 1/13 i 2/13) Načelnik Općine 
Nova Bukovica donosi 

 
PLAN OPERATIVNE PROVEDBE 

PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD 
POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2014. GODINI NA 

PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
 
I 

 U cilju izvršenja Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini (Narodne novine 23/14), na području Općine 
Nova Bukovica potrebno je poduzeti slijedeće mjere i aktivnosti: 
 
1. Izvršiti ažuriranje svih podataka i odrednica u donesenom Planu zaštite od požara i 
tehnoloških eksplozija na području Općine Nova Bukovica. 
 
IZVRŠITELJ ZADATKA: Načelnik 
             ROK: svibanj 2014. 
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2.   Stožer zaštite i spašavanja općine Nova Bukovica dužan je organizirati sjednice tematski 
vezano uz pripremu ljetne protupožarne sezone u 2014. godini. U tu svrhu, na sjednicama 
Stožera potrebno je: 
             a)   usvojiti Plan rada Stožera zaštite i spašavanja za ovogodišnju požarnu sezonu, 
             b)  usvojiti Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom 
ovogodišnje požarne sezone. Posebnu pozornost usmjeriti na financijska sredstva za 
podmirenje troškova angažiranja i upućivanja na redovnu plansku i eventualnu izvanrednu 
dislokaciju iz kontinentalnog dijela, odnosno prihvata, boravka i angažiranja vatrogasaca, 
opreme i tehnike na priobalnom dijelu Republike Hrvatske, 
   c)  predložiti za usvajanje Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za općinu Nova Bukovica u 2014.g., 
d)   usvojiti Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na tom području, 
             e) predložiti pogodne lokalitete i prostore, odnosno pripremiti prijedloge za potrebne 
predradnje radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i koordinacije 
u gašenju požara sukladno odredbama članka 10. Plana intervencija kod velikih požara 
otvorenoga prostora na teritoriju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 25/2001). 
 
     IZVRŠITELJ ZADATKA: Stožer zaštite i spašavanja 
     ROK: 30. svibnja 2014. 
 
3.  Uspostaviti ustroj za provedbu mjera čuvanja, fizičkog osiguravanja i drugih oblika 
preventivne zaštite objekata i površina na kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i 
širenja požara, a posebno na poljoprivrednim i šumskim površinama za vrijeme ljetnog 
razdoblja, uključujući i zabranu nekontroliranog pristupa i boravka na takovim površinama u 
vrijeme velike opasnosti za nastajanje i širenje požara. 
 
IZVRŠITELJ ZADATKA: Tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva u suradnji s DVD-om                           
Nova Bukovica – Brezik. 
ROK: svibanj 2014. 
 
4.   Prije početka i u toku trajanja žetvenih aktivnosti, ustrojiti motrilačko-dojavne službe i 
ophodnje, vatrogasna dežurstva u Općini, sušarama i skladištima, silosima, na žitnim tablama, 
te šumskim predjelima koji graniče sa žitnim poljima, sa odgovarajućom opremom i 
sredstvima za početno gašenje požara. 
Naprijed navedeno izvršiti u cilju pravodobnog otkrivanja eventualnog nastanka požara na 
žitnom poljima, sušarama, skladištima, silosima te šumskim i drugim površinama radi 
pravovremene dojave nadležnim vatrogasnim institucijama.  
 
IZVRŠITELJ ZADATAKA: Tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva u suradnji s DVD-
om                           Nova Bukovica – Brezik. 
ROK: svibanj 2014. 
 
5.  Izvršiti pregled deponije za odlaganje komunalnog otpada, te poduzeti odgovarajuće mjere 
na prevenciji sprječavanja nekontroliranog paljenja otpada na deponiji, ustrojiti stalna ili 
povremena dežurstva, odnosno obilaske deponije, a u cilju pravovremenog postupanja i 
sprječavanja nastanka ili širenja požara. 
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IZVRŠITELJ ZADATAKA: Komunalni radnik i Jedinstveni upravni odjel u suradnji s DVD-  
om                           Nova Bukovica – Brezik. 
 
ROK: svibanj 2014. 
 
6.  Izvršiti pregled i adekvatnu sanaciju svih «divljih» deponija otpada na području Općine 
koja se nalaze u blizini žitnih polja ili šumskih površina, a u cilju sprječavanja nekontroliranog 
paljenja otpada na deponijima i pravovremenog postupanja u sprječavanju nastanka i širenja 
požara. 
 
IZVRŠITELJ ZADATAKA: Jedinstveni upravni odjel.                           
 
ROK: svibanj 2014. 

 
II 

Zadužuju se tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva da u skladu sa točkom I 
podtočkama  3. i 4. ovoga Plana, izrade svoje operativne planove aktivnosti mjera 
protupožarne zaštite u ljetnom razdoblju, te navedene operativne planove sa kartama prilaznih 
putova do objekata i površina kojima prijeti požarna opasnost, dostave u što kraćem roku 
DVD-u Nova Bukovica – Brezik. 

 
 Tvrtke iz područja poljoprivrede dužne su posebno voditi računa o tehničkoj 
ispravnosti kombajna i drugih vozila koja sudjeluju u žetvenim aktivnostima, te ih opremiti 
propisanim vatrogasnim aparatima za početno gašenje požara. 
 

III 
 Zadužuje se DVD Nova Bukovica – Brezik da se u okvirima svojih nadležnosti i 
utvrđenih zadataka iz ovog Plana maksimalno angažira putem ljudstva i opreme DVD-a Nova 
Bukovica – Brezik, u adekvatnoj realizaciji navedenih zadataka. 
 
 U tom pravcu DVD Nova Bukovica – Brezik vršit će koordinaciju pojedinih aktivnosti 
iz ovog Plana između pojedinih subjekata i pravovremeno izvješćivati Općinskog načelnika 
kao i nadležna tijela Državne uprave o eventualnim poteškoćama u provođenju Plana, kao i 
predlagati i druge mjere i postupke u pravcu njegovog provođenja. 
 
 Također  DVD Nova Bukovica – Brezik dužno je odmah izvršiti sve pripreme u svezi s 
izvršenjem zadataka iz ovog Plana, a posebno u okvirima svojih materijalnih i drugih 
mogućnosti za osposobljavanje vatrogasne opreme DVD Nova Bukovica – Brezik, kao i 
osigurati dežurstva za vrijeme trajanja žetvenih aktivnosti prema ukazanoj potrebi. 
 

IV 
 Zadužuje se DVD Nova Bukovica – Brezik da u okvirima svojih zakonskih 
nadležnosti osigura punu pripravnost tehničkih i ljudskih potencijala u okvirima svojih 
mogućnosti za adekvatno djelovanje po ovom Planu, odnosno posebno u razdoblju ljetnog 
perioda u kojem postoji posebna opasnost od nastanka i širenja požara, te u skladu sa ovim 
Planom i operativnim planovima koje dostave tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva, 
izrade svoj Operativni plan preventivne i operativne protupožarne zaštite za razdoblje u kojem 
je povećana opasnost nastanka požara. 
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V 
 Zadužuju se Vijeća mjesnih odbora na području Općine Nova Bukovica da adekvatno 
surađuju sa DVD-om Nova Bukovica – Brezik u izvršenju zadataka po ovom Planu, a 
posebno po pitanju osiguravanja potrebnih dežurstava i organiziranja motrilačko-dojavnih 
službi. 
 

VI 
 Sve aktivnosti navedene u ovom Planu nositelji zadataka potrebno je da provode uz što 
tješnju međusobnu suradnju i koordinaciju sa Zapovjedništvom zaštite i spašavanja, DVD-om 
Nova Bukovica – Brezik, Općinskim načelnikom i Jedinstvenim upravnim odjelom, te da u 
slučaju hitnih potreba za postupanjem nazovu broj Županijskog centra 112. 
 

VII 
 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom  glasniku 
Općine Nova Bukovica. 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 214-01/14-01/02                                                                           NAČELNIK 
URBROJ: 2189/09-02-14-1                                                   
Nova Bukovica, 02. svibnja 2014.                                                           Željko Vencl,v.r. 
 
 
32.                                                                                                         
            Na temelju članka 46. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne Novine, broj 137/13) i 
članka 12. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik općine Nova Bukovica broj 10/11) i 
članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik broj 9/09, 1/11) a na osnovu 
podnijetog zahtjeva Dragane Majdandžić iz Nove Bukovice, Kolodvorska 3, Općinski 
načelnik, 12. svibnja 2014. godine daje slijedeće  
 
 

M   I  Š  L  J  E  N  J  E 
o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi 

 
 

I. 
Na osnovu podnesenog zahtjeva za ostvarenje prava iz socijalne skrbi Općinsko 

načelnik je razmotrio osnovanost zahtjeva te daje slijedeće Mišljene o iznosu i namjeni  
sredstava: 
Dragane Majdandžić iz Nove Bukovice, Kolodvorska 3, odobravaju se sredstva za kupnju 
namirnica (zbog izrazito teške obiteljske situacije) u iznosu od 500,00 kuna. 

 
II. 

Na osnovu danog Mišljenja, Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica donijeti 
će Rješenja podnosiocu zahtjeva za ostvarenje prava iz socijalne skrbi. 
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III. 
      Ovo Mišljenje objaviti će se u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica. 

 
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA:551-06/14-01/09                                                                            NAČELNIK                                                                                                           
URBROJ: 2189/09-02-14-2 
Nova Bukovica, 12. svibnja 2014.                                                           Željko Vencl,v.r. 

 
 

33.                                                                                                    
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 

br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13), članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 
broj 1/13 i 2/13), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 
 
                                               

O D L U K U 
o sufinanciranju troškova putovanja  

Matici slovačkoj iz Miljevaca 
 
 

I. 
Matici slovačkoj iz Miljevca odobravaju se sredstva u iznosu 3.000,00 kuna za pokriće 

dijela troškova putovanja u Slovačku, grad Oščadnica. 
 

II. 
Obrazloženje 

Predsjednik Udruge, Matice slovačke iz Miljevaca, podnio je 10. travnja 2014. godine 
pismenu zamolbu za mogućnost sufinanciranja troška putovanja u Slovačku, grad Oščadnica u 
svrhu održavanja daljnje kulturne suradnje Matice slovačke iz Miljevaca i Slovaka iz 
Oščadnice. Plan putovanja predviđen je za kraj mjeseca svibnja 2014. godine.  
 

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

glasniku Općine Nova Bukovica 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:402-03/14-01/09 
URBROJ:2189/09-02-14-2                                                                           NAČELNIK 
Nova Bukovica, 12. svibanj 2014.                                                             Željko Vencl,v.r. 
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34. 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 
br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13), članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica 
broj 1/13 i 2/13), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 
 
 

O D L U K U 
o financijskoj pomoći 

                                                  
 

Članak 1. 
Općina Nova Bukovica će sufinancirati troškove održavanja komemoracije za 

bleiburške žrtve 17. svibnja 2014. godine na Bleiburškom polju u Austriji u iznosu od 
1.000,00 kuna. 

Sredstva će se isplatiti na račun Počasni Bleiburški vod, Zagreb HR98 
23900011100529843 iz Proračuna Općine Nova Bukovica. 

 
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom 
glasniku Općine Nova Bukovica 
 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:402-03/14-01/05 
URBROJ:2189/09-02-14-2                                                                           NAČELNIK 
Nova Bukovica, 12. svibanj 2014.                                                            Željko Vencl,v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
I  Z  D  A  V  A  Č :  Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica 
                                   Odgovorni urednik: Blaženka Blažević, Tajnik općine 
                                   Godišnja pretplata: 100.00 kuna. 
___________________________________________________________________________    
 


