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1.  
 Na temelju članka 6. Zakona o savjetima mladih „Narodne novine“ br. 41/14), članka 
35. 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-pročišćeni tekst)  i članka 30. 
Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik“ Općine Nova Bukovica br.1/13 i 2/13 ), 
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 13. sjednici održanoj 20. siječnja 2015. godine, 
donijelo je 

STATUTARNU ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Statuta Općine Nova Bukovica 

 
Članak 1. 

         U članku 38. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik“ Općine Nova 
Bukovica broj 1/13 i 2/13), iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: 
          „U cilju sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa 
i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život, te informiranja i savjetovanja 
mladih, Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica osniva odlukom te bira članove i zamjenike 
članova Općinskog savjeta mladih Općine Nova Bukovica kao savjetodavno tijelo Općine 
Nova Bukovica. 
           Odlukom o osnivanju Općinskog savjeta mladih određuje se: 

- broj članova Općinskog savjeta mladih, 
- način izbora članova Općinskog savjeta mladih, 
- rokove provedbe izbora za članove i zamjenike članova Općinskog savjeta mladih. 
- radno tijelo Općinskog vijeća koje provjerava valjanost kandidature i izrađuje listu 

valjanih kandidatura,  
- način utjecaja Savjeta mladih na rad Općinskog vijeća u postupku donošenja 

odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima, 
- način financiranja rada i programa Općinskog savjeta mladih, te osiguranje 

prostornih i drugih uvjeta za rad Općinskog savjeta mladih, te 
- pravo na naknadu troškova za sudjelovanje u radu.“ 

                                               
Članak 2. 

         Ova  Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Nova Bukovica, stupa na snagu osmi 
dan od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Nova Bukovica. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA:012-03/13-01/01          PREDSJEDNIK 
URBROJ:2189/09-01-15-5                OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 20.  siječnja 2015.                                   Mario Brzica, dipl.ing., v.r. 
 
                                           
 2. 
 

Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 19/13 - pročišćeni tekst), odredbi Zakona o lokalnim izborima 
(„Narodne  Novine“ broj 144/12) i članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica („Službeni 
glasnik“ Općine Nova Bukovica 01/13 i 02/13), Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica, na 
svojoj sjednici održanoj dana 20. siječnja 2015. godine donijelo je slijedeću: 
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ODLUKU 
o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Općine Nova Bukovica 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovom se Odlukom uređuju pravila provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora 
na području Općine Nova Bukovica koja se prema odgovarajućoj primjeni izbornog zakona o 
izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i statuta Općine Nova 
Bukovica uređuju sukladno posebitostima mjesne samouprave. 
 
 Na ostala pitanja pripreme i provedbe izbora članova vijeća mjesnih odbora Općine 
Nova Bukovica neposredno se primjenjuju pravila propisana Zakonom o lokalnim izborima 
(NN br. 144/12), kojim se uređuje provedba izbora za članove vijeća predstavničkih tijela 
jedinica lokalne samouprave. 
 

II. RASPISIVANJE IZBORA 
 

Članak 2. 
 Izbore za članove vijeća raspisuje Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica u mjesecu 
ožujku svake četvrte godine, odlukom kojom se utvrđuje točan datum održavanja izbora, a 
odluka o raspisivanju izbora dostavlja se nadležnom izbornom povjerenstvu za izbore članova 
vijeća mjesnih odbora. 
 Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti 
više od 60 dana. 
 Izbore za članove vijeća mjesnog odbora Općine provodi izborno povjerenstvo za 
izbor članova vijeća mjesnog odbora koje imenuje Općinski načelnik prema odgovarajućoj 
primjeni izbornog zakona o lokalnim izborima u skladu sa statutom i ovom Odlukom. 
 

Članak 3. 
 Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem razmjernim 
izbornim sustavom. 
 Broj članova Vijeća mjesnih odbora određen je člankom 73. Statuta Općine Nova 
Bukovica: 

- 5 članova u mjesnom odboru koji ima do 100 stanovnika, 
- 7 članova u mjesnom odboru koji ima od 101 do 500 stanovnika, 
- 9 članova u mjesnom odboru koji ima od 501 do  1000 stanovnika, 
- 11 članova u mjesnom odboru koji ima preko 1000 stanovnika. 

 
 Redovni se izbori održavaju, u pravilu, treće nedjelje u svibnju mjesecu svake četvrte 
godine. 
 Prijevremeni izbori održavaju se i u slučaju ako načelnik raspusti vijeće mjesnog 
odbora zbog učestalog kršenja statuta, pravila mjesnog odbora ili neizvršavanja povjerenih 
poslova. 
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III. KANDIDIRANJE 
 

Članak 4.  
 Za člana vijeća mjesnog odbora može se birati i biti biran hrvatski državljanin s 
navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće 
izbori provode. 
 Liste za izbor članova vijeća predlažu političke stranke registrirane u Republici 
Hrvatskoj i birači 
 Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova vijeća na način propisan 
njihovim statutom odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju statuta. 
 Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu za njenu 
pravovaljanost dužni su prikupiti: 

- 10 potpisa birača u naselju do 100 stanovnika, 
- 25 potpisa birača u naselju do 350 stanovnika, 
- 35 potpisa birača u naselju od 351 do 500 stanovnika, 
- 50 potpisa birača u naselju od 501 do 1000 stanovnika. 

 
Članak 5. 

 Nadležno izborno povjerenstvo će sastaviti i objaviti sve pravovaljano predložene liste 
za izbor članova vijeća mjesnog odbora za koje se provode izbori, kao i zbirnu listu, na 
oglasnim pločama mjesnih odbora u roku 48 sati od isteka roka propisanog za postupak 
kandidiranja i podnošenja lista. 
 

Članak 6. 
 Članu vijeća mjesnog odbora mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg 
mandata u slijedećim slučajevima: 

- ako podnese ostavku, danom pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim 
Zakonom o općem upravnom postupku, 

- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom 
pravomoćnosti odluke, 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 
trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti sudske odluke, 

- ako mu prestane prebivalište na području mjesnog odbora, danom prestanka 
prebivališta, 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva, sukladno 
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, 

- smrću. 
 

Članak 7. 
 Članu vijeća mjesnog odbora koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje 
dužnosti koja se smatra nespojivom, mandat miruje za vrijeme trajanja nespojive dužnosti, a 
za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno odredbama ove Odluke. 
 
 Na postupak mirovanja odnosno prestanak mandata u slučaju nepoduzimanja 
propisanih radnji o stavljanju mandata u mirovanje člana vijeća mjesnog odbora, primjenjuju 
se odredbe izbornog zakona o mirovanju odnosno prestanku mandata iz razloga nespojivih 
dužnosti predviđenih ovom Odlukom. 
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IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA 
 

Članak 8. 
 Tijela za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora su nadležno izborno 
povjerenstvo i birački odbori. 
 Članovi povjerenstva i biračkih odbora mogu biti samo osobe koje imaju biračko 
pravo. 
 Izborno povjerenstvo imenuje Općinski načelnik Općine Nova Bukovica. 
 Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana kojima se određuju zamjenici. 
 Predsjednik i zamjenik izbornog povjerenstva moraju biti magistri pravne struke. 
 Predsjednik i članovi izbornog povjerenstva, kao i njihovi zamjenici ne smiju biti 
članovi niti jedne političke stranke, niti kandidati za članove vijeća. 
 Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kao  i njihovi zamjenici, imaju pravo 
na naknadu za svoj rad. 
             Visinu naknade odrediti će Općinski načelnik. 
 

Članak 9. 
 Nadležno izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Nova 
Bukovica  ima slijedeća prava i dužnosti: 
 
1. izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora, 
2. propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad izbornih tijela u mjesnim izborima, 
3. propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora, 
4. nadzire financiranje izborne promidžbe sukladno statutu ili/i odluci o provedbi mjesnih 
izbora, te posebnom zakonu, 
5. obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 
svom području, 
6. ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća mjesnih odbora, 
7. objavljuje kandidacijske liste na temelju pravovaljanog prijedloga, sastavlja i objavljuje 
zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora, 
8. određuje biračka mjesta na području pojedinog mjesnog odbora, 
9. imenuje predsjednike, potpredsjednike i članove biračkih odbora, 
10. nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima, 
11. nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća mjesnog odbora u skladu sa 
statutom ili/i odlukom o provedbi mjesnih izbora i zakonom, 
12. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima na području svakog mjesnog 
odbora, 
13. objavljuje rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora pojedinog mjesnog odbora, 
14. utvrđuje je li osigurana odgovarajuća zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina u 
vijeću mjesnih odbora, 
15. objavljuje rezultate izbora po biračkim mjestima na području pojedinog mjesnog odbora 
na internetskim stranicama općine, 
16. određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova, kao i 
visinu naknade članova stručnog tima prema kriterijima vrednovanja rada, ako je naknada 
propisana statutom odnosno odlukom o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora, 
17. obavlja poslove vezane uz financiranje izborne promidžbe propisane posebnim zakonom i 
obvezatnim uputama, 
18. obavlja i druge poslove određene zakonom. 
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Članak 10. 
 Birački odbor izravno provodi glasovanje na biračkom mjestu te osigurava pravilnost i 
tajnost glasovanja. 
 Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana. Dva člana biračkog 
odbora određuje većinska politička stranka odnosno političke stranke, a dva člana oporbena 
politička stranka odnosno stranke, sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća Općine 
Nova Bukovica. 
 Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u 
biračke odbore, njihov raspored odredit će izborno povjerenstvo ždrijebom. 
 Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti 
njihova imena izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora. Ne 
odrede li ih, odnosno ako prijedlozi ne prispiju izbornom povjerenstvu u zadanom roku, 
izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora. 
 Izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih 
odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora. 
 Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati za 
članove vijeća, a predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne 
političke stranke. 
 Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i dužnosti. 
 

V. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA 
 

Članak 11. 
 Sredstva za provođenje redovnih i prijevremenih izbora za članove vijeća osiguravaju 
se u proračunu Općine Nova Bukovica. 
 Sredstvima za provođenje izbora u mjesnim odborima raspolaže nadležno izborno 
povjerenstvo. 
 Nadležno  izborno povjerenstvo ovlašteno je odrediti način korištenja sredstava, te 
provoditi nadzor nad njihovom raspodjelom i korištenjem. 
 

VI. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 
 

Članak 12. 
 Političke stranke, kandidati, najmanje 30 birača ili 5% birača s područja mjesnog 
odbora za čije se vijeće provode izbori, imaju pravo podnijeti prigovor nadležnom izbornom 
povjerenstvu za izbor članova vijeća mjesnih odbora. 

 
Članak 13. 

 Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća podnose 
se nadležnom izbornom povjerenstvu za izbor članova vijeća mjesnih odbora u roku 48 sati 
računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koji je stavljen prigovor. 
 Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku 48 sati od isteka 
dana kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad su mu dostavljeni izborni 
materijali na koje se odnosi prigovor. 

 
Članovi 14. 

 Ako izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje 
su bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te 
radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani. 
 Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz stavka 1. ovoga članka  
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ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na rezultat izbora, 
izborno povjerenstvo poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori. 

 
Članak 15. 

Protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnog odbora, 
podnositelj prigovora koji je nezadovoljan rješenjem ima pravo žalbe. 
 Žalba iz stavka 1. ovoga članka se podnosi Uredu državne uprave u Virovitičko-
podravskoj županiji u roku 48 sati računajući od isteka dana kada je primljeno pobijano 
rješenje o prigovoru, a žalba se podnosi putem izbornog povjerenstva koje je rješenje 
donijelo. 
 Ured državne uprave dužan je rješenje o žalbi donijeti u roku 48 sati od isteka dana 
primitaka žalbe. 
 

Članak 16. 
Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje 
izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom. 
 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 17. 
 Konstituirajuća sjednica vijeća sazvat će se u roku 30 dana od dana objave izbornih 
rezultata na oglasnoj ploči mjesnog odbora. 
 Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva načelnik u roku 30 dana od dana objave 
izbornih rezultata na oglasnoj ploči mjesnog odbora. 
 Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku načelnik će odmah sazvati 
novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku od 30 dana od dana sazivanja 
sjednice. 
 Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika vijeća predsjedava prvi 
izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najveći broj glasova. 
 Vijeće je konstituirano izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora za kojeg je 
glasovala većina svih članova vijeća. 

 
Članak 18. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o provedbi izbora u 
mjesnim odborima na području Općine Nova Bukovica ( Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica br. 6/02) i Odluka o izmjenama Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima na  
području Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica br. 2/11.). 
 

 
Članak 19. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ Općine Nova 
Bukovica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
 
KLASA: 013-03/15-01/01                        PREDSJEDNIK 
URBROJ:2189/09-01-15-1      OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 20. siječnja 2015.             Mario Brzica, dipl. ing, v.r. 
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3. 
 

Na temelju članka 10. stavka 3., 4. i 5. Zakona o trgovini („narodne novine, broj 
87/08, 96/08, 116/08, 76/09 – odluka USRH, 114/11, 68/13 i 30/14) i članka 30. Statuta 
Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik“ Općine Nova Bukovica, broj 1/13 i 2/13) 
Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 13. sjednici održanoj 20. siječnja 2015. godini, 
donosi 

ODLUKU  
o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica 

 na području Općine Nova Bukovica 
 

Članak 1. 
U Odluci o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Nova Bukovica 

(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 9/14) članak 12. mijenja se i glasi:  
„Pod prodajom robe putem pokretne prodaje smatra se prodaja robe putem posebno 

uređenog i opremljenog vozila bez stalnog prodajnog mjesta. 
Naknada za obavljanje pokretne prodaje na području Općine Nova Bukovica iznosi  

1.000,00 kn godišnje. 
Naknada se plaća u dva obroka od kojih prvi dospijeva na naplatu odmah po primitku 

rješenja a drugi u roku šest mjeseci od primitka istog.“ 
 

Članak 2. 
U članka 21. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
„Općinski načelnik može odobriti privremeno korištenje javne površine bez naknade 

za prodaju robe u svrhu prikupljanja sredstava u humanitarne svrhe ili prilikom organizacije 
kulturnih, sportskih i vjerskih manifestacija i akcija te kod manifestacija pod pokroviteljstvom 
ili u organizaciji Općine.“ 
 

Članak 3. 
Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području 

Općine Nova Bukovica stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom 
glasniku Općine Nova Bukovica“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 330-01/14-01/01                      PREDSJEDNIK 
URBROJ:  2189/09-01-15-2                OPĆINSKOG VIJEĆA 
Nova Bukovica, 20. siječanj 2015.                                              Mario Brzica, dipl.ing., v.r. 
 
4. 
 

Sukladno Metodologiji utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili 
transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (Narodne Novine, broj 76/14), 
Odluke o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje 
priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2014-2016. godine (Narodne novine, broj 
86/14) i na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 1/13 i 2/13) Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica na 13. sjednici održanoj 
dana 20. siječnja 2015. godine donosi 
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ODLUKU 
o stavljanju izvan snage Odluke o visini naknade za priključak  

na plinsku mrežu u vlasništvu Općine Nova Bukovica 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluke o visini naknade za priključak na 

plinsku mrežu u vlasništvu Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, 
11/12). 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Nova Bukovica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:363-05/14-01/02                                                                       PREDSJEDNIK                                                                                                
URBROJ:2189/09-01-15-2                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA                                          
Nova Bukovica, 20. siječnja 2015.                                                Mario Brzica, dipl.ing.,v.r.     
 
 
5. 

Na temelju članka 8., 13. i 58. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 
broj 138/06., 43/09., 88/10., 50/12., 80/13., 30/14., 89/14 i 152/14) i članka 30. Statuta Općine 
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13 i 2/13), Općinsko vijeće 
Općine Nova Bukovica, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 20. siječnja 2015. godine donosi 

O D L U K U 
o ugostiteljskoj djelatnosti 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se: raspored, početak i završetak radnog vremena u 
ugostiteljstvu; kriteriji za drugačiji raspored, početak i završetak radnog vremena za pojedine 
ugostiteljske objekte; prostore na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku i sličnim 
napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga. 
 

Članak 2. 
Ugostiteljski objekti iz skupine „Hoteli“ i kampovi iz skupine „Kampovi i druge vrste 

ugostiteljskih objekata za smještaj“ obvezno rade od 00,00 do 24.00 sata svaki dan. 
Ostali ugostiteljski objekti mogu raditi: 

         -  za ugostiteljske objekte iz skupine »Restoran« i »Barovi« od 06,00 do 02,00 sata,  
         -  za ugostiteljske objekte iz skupine »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću  
            sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima, od 21,00 do 06,00 sata   
            tijekom cijele godine, 

-  za ugostiteljske objekte iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan   
    naseljenih područja naselja od 00,00 do 24,00 sata tijekom cijele godine. 

 
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata na otvorenom prostoru (terase) počinje i 

završava u vremenu rada ugostiteljskog objekta. 
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Članak 3. 
Općinski načelnik može na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte 

rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama ove 
Odluke, radi organiziranja prigodnih proslava (Nove godine, svadbi, maturalnih zabava, i 
sličnih događanja). 

Pisani Zahtjev za produženje radnog vremena podnosi se Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Nova Bukovica najkasnije 3 dana prije održavanja prigodne proslave. 
 

Članak 4. 
Reproducirana glazba ili glazba u živo u naselju ne smije prijeći dozvoljenu razinu 

buke određenu posebnim propisom. 
 

Članak 5. 
Općinski načelnik može, za pojedine ugostiteljske objekte, rješenjem najduže za 2 sata 

odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog odredbama ove 
Odluke, odnosno Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ukoliko Općini Nova Bukovica pristignu  
prijave nadležnih službi o nepoštivanju radnog vremena propisanog ovom Odlukom, ili 
prijave nadležne policijske postaje o učestalom remećenju javnog reda i mira u ugostiteljskom 
objektu i u njegovoj neposrednoj blizini, odnosno ako je ugostiteljski objekt predmet učestale 
prijave stanovnika u smislu nepoštivanja važećih zakona i odluka. 
 

Članak 6. 
Prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom i 

priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje 
ugostiteljskih usluga jesu: 

-   svi prostori, na javnim površinama i drugim površinama u vlasništvu općine Nova  
     Bukovica, uz prometnice unutar naselja i izvan naselja na području općine Nova      
     Bukovica, 
-   ostali prostori na području Općine na kojima se navedeni objekti mogu nalaziti ako  
     je isto u skladu sa posebnim propisima. 

 
Objekti navedeni u prvom stavku ovog članka moraju biti udaljeni najmanje 100 

metara od postojećih ugostiteljskih objekata u građevinama,  zasebnim dijelovima građevine 
ili u poslovnom prostoru gdje se obavlja i neka druga djelatnost osim ako se ne radi o 
održavanju prigodnih manifestacija, sajmova, priredbi i slično. 
 

Članak 7. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o ugostiteljskoj 

djelatnosti (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/07) 
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Nova Bukovica. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 

KLASA:335-02/15-01/01                                                                      PREDSJEDNIK  
URBROJ:2189/09-01-15-1                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA                                          
Nova Bukovica, 20. siječanj 2015.                                               Mario Brzica, dipl.ing., v.r.     
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6. 
 

Na temelju   članka 14. Zakona o koncesijama (Narodne novine, broj 143/129,  članka 
5. stavka 2. i stavka 3. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati 
na temelju koncesije  na području Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova 
Bukovica, broj 5/14)) 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 imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka dodjele 
       koncesije za obavljanje organiziranog prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog    
                                       otpada sa područja Općine Nova Bukovica 

Članak 1. 
          Sukladno članku 12. Zakona o koncesijama, a prije početka postupka davanja koncesije 
Općinski načelnik imenuje Stručno povjerenstvo za provedbu postupka dodjele koncesije za 
obavljanje organiziranog prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja 
Općine Nova Bukovica: 

1. Tomislav Dereš, predsjednik 
2. Jadranka Juršik, član 
3. Blaženka Blažević, član 

Članak 2. 
 Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke provodi postupak dodjele koncesije od objave 
Obavijesti o namjeri davanja koncesije do prikupljanja ponuda i odabira najpovoljnije ponude 
koju će zaključkom biti predložena predstavničkom tijelu-Općinskom vijeću Općine Nova 
Bukovica na usvajanje. 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Nova Bukovica. 

NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 311-02/15-01/01                                NAČELNIK  
URBROJ: 2189/09-02-15-2       Željko Vencl, v.r. 
Nova Bukovica, 12. siječnja 2015. godine  
 
                           
7. 
 
           Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 
broj 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12), članka 21. Zakona o koncesijama 
(Narodne novine broj 143/12), članka 2. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se 
mogu obavljati na temelju koncesije  na području Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik 
Općine Nova Bukovica, broj 5/14) i članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni 
glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/13 i 2/13), Načelnik Općine Nova Bukovica, donosi  
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 O D L U K U 
                   o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje  
       organiziranog prikupljanja, odvoza i trajno odlaganje komunalnog otpada  
                                               sa područja Općine Nova Bukovica  
 

Članak 1. 
              Donosi se Odluka o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje 
organiziranog prikupljanja, odvoza i trajno odlaganje komunalnog otpada sa područja Općine 
Nova Bukovica  

Članak 2. 
 Postupak davanja koncesije  za obavljanje poslova  iz članka 1. ove Odluke provest će 
Stručno povjerenstvo za koncesiju, obavljanja organiziranog prikupljanja, odvoza i trajnog 
odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Nova Bukovica. 

Članak 3. 
 Rok obavljanja koncesije je 5 godina uz početni iznos godišnje naknade od 3.000,00 
kuna a podmirivati će se jednokratno za tekuću godinu. 

 
                                                                   Članak 4. 
            Osobni, stručni, tehnički i financijski uvjeti koje moraju ispunjavati ponuditelji te 
isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje biti će naznačeno u Obavijesti o namjeri 
davanja koncesije. 
           Sukladno članku 11. stavku 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 82/04, 
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članku 21. Zakona o koncesijama (NN 
143/12) Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje organiziranog prikupljanja, 
odvoza i trajnog odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Nova Bukovica biti će 
objavljena u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“.  
 
                                                                   Članak 5. 
          Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je „Ekonomski najpovoljnije ponuda“, a 
određuje se prema redoslijedu: 
 

1. Najniža cijena usluga ………………………….    75 bodova       75% 
2. Tehnička sposobnost …………………………..    10 bodova       10% 
3. Kadrovska sposobnost …………………………      5 bodova        5% 
4. Reference-poslovni ugled ponuditelja ………….     5 bodova        5% 
5. Visina naknade za koncesiju …………………….    5 bodova        5% 
            U  k  u  p  n  o                                                   100 bodova     100% 
      Postupak vrednovanja prispjelih ponuda po kriteriju „ekonomski najpovoljnija 
ponuda“ je sastavni dio ove Odluke 
                                                                                   

Članak 6. 
 Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Nova Bukovica. 
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NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA: 311-02/15-01/01                                                                        NAČELNIK 
URBROJ: 2189/09-02-15-1                                                                  Željko Vencl, v.r. 
Nova Bukovica, 12. siječnja 2015. godine     
 
 
8. 
 

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne 
novine broj 79/07, 113/08, 43/09 i 22/14) te članka 40. Statuta Općine Nova Bukovica 
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13 i 2/13), načelnik Općine Nova Bukovica, 
donosi 
 

PROGRAM 
mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti  

na području Općine Nova Bukovica za 2015. godinu 
 
I 

Programom mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine Nova 
Bukovica u 2015. godini (u daljnjem tekstu: Program) osigurava se i ostvaruje provođenje 
obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjera preventivnih mjera zaštite 
pučanstva od zaraznih bolesti. 

 
II 

Sastavni dio ovog godišnjeg Programa čine programi izrađeni od Zavoda za javno 
zdravstvo Virovitičko-podravske županije i to: 

 
-  Program  provođenja  obvezne  dezinfekcije,  dezinsekcije  i  deratizacije  kao mjera 
zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine Nova Bukovica za 2015. 
godinu i 

 
-  Provedbeni plan obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjera zaštite 
pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine Nova Bukovica za 2015. godinu 

 
III 

Preventivnu i obveznu dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u objektima, prostorima 
te na površinama na području Općine Nova Bukovica provodi ovlaštena osoba za obavljanje 
dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija sukladno propisima sa kojom Općina Nova Bukovica 
ima ugovor o obavljanju djelatnosti.  

Ovlaštena osoba iz stavka 1. odgovorna je za provedbu mjera kojima se štiti zdravlje 
ljudi i domaćih životinja, kao i drugih životinjskih vrsta koje nisu cilj suzbijanja, kao i za 
zaštitu okoliša od onečišćenja trovanja i nanošenja šteta. 

Izvršilac programa sustavne deratizacije na području Općine Nova Bukovica je 
„COSMOSOL“ Osijek izabran prikupljanjem pismenih ponuda na osnovni raspisnog javnog 
natječaja. 

 
IV 

Sredstva za provedbu preventivnih i obveznih preventivnih DDD mjera kao posebnih 
mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti osiguravaju se u proračunu Općine Nova 
Bukovica za domaćinstva, javna smetlišta, javno prometne površine, parkove, pašnjake i sl. 
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V 

Stručni nadzor nad provedbom ovog Programa provodi Zavod za javno zdravstvo 
„Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije sukladno članku 24., stavku 3. Zakona o zaštiti 
pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08, 43/09 i 22/14). 

Sredstva za stručni nadzor nad provedbom osigurat će se u Proračunu Općine za 
tekuću godinu. 

 
VI 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku 
Općine Nova Bukovica“. 

 
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA: 322-02/15-01/01                                                                         NAČELNIK  
URBROJ: 2189/09-02-15-2                                                              
Nova Bukovica, 15. siječanj 2015.                                                        Željko Vencl, v.r. 
 
 
9. 
 

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine broj 86/08 i 61/11), članka 40. Statuta Općine 
Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13 i 2/13) na prijedlog 
pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela a u skladu s Proračunom Općine Nova Bukovica za 
2015. godinu, Općinski načelnik Općine Nova Bukovica, donosi 
 
 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2015. GODINU 

 
Članak 1. 

Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica za 
2015. godinu, (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam u službu u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Nova Bukovica tijekom 2015. godine 

 
Članak 2. 

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na 
neodređeno vrijeme odgovarajuće stručne spreme i struke za 2015. godinu prikazani su u 
Tablici 1. koja se nalazi u privitku ovog Plana i čini njegov sastavni dio 
 

Članak 3. 
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nova Bukovica zaposleno je ukupno 6 

službenika i namještenika u koji nije uračunat dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno – 
načelnik Općine Nova Bukovica.                                  

           
Članak 4. 

Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljen u Službenom 
glasniku Općine Nova Bukovica. 
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                                        NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 
 
KLASA:112-01/15-01/01          NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15-1                                                                     
Nova Bukovica, 19. siječnja 2015.                                                              Željko Vencl, v.r. 
 
 
Tablica 1. 
 
 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2015. GODINU 

 
 

 
 

Red.
broj 

 
 

Sistematizirana 
radna mjesta 

 
 

Stručna 
sprema 

 
Broj 

Sistematiz-
iranih 
radnih 
mjesta 

 

 
Stvarno 
stanje na 

dan 
31.12.2014. 

 

 
Potreban 

broj služ. i 
namješ. na 
neodređeno 
vrijeme u 

2015.g. 
 

1.  Pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela 

Magistar struke ili stručni 
specijalist ili VSS VII/1 
stručne spreme pravnog ili 
ekonomskog usmjerenja  

 
1 

 
1 

0 

2. Viši stručni suradnik 
za imovinsko pravne 
poslove 

Magistar struke ili stručni 
specijalist ili VSS VII/1 
stručne spreme pravnog 
usmjerenja 

1 1 0 

3. Viši referent za 
financije i 
računovodstvo 

Sveučilišni prvostupnik ili 
stručni prvostupnik ili VŠS 
VI/1 stupanj stručne spreme 
ekonomskog usmjerenja 

 
1 

 
1 

0 

4. Komunalni redar  Srednja stručna sprema, SSS 
IV/1, upravnog, 
ekonomskog ili drugog 
odgovarajućeg usmjerenja 

1 1 0 

5. Referent za opće i 
računovodstvene 
poslove 

Srednja stručna sprema, SSS 
IV/1, upravnog, 
ekonomskog ili drugog 
odgovarajućeg usmjerenja  

1 1 0 

6. 
Domar-dostavljač 

NSS 
1 0 

0 
 

7. 
Komunalni radnik 

NSS 
1 1 

0 
 

 UKUPNO  
7 6 

0 
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10. 
 

Na temelju članka 6. Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti 
(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica, broj 1/14) i članka 40. Statuta Općine Nova 
Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 1/13, 2/13 i 1/15), Načelnik općine 
Nova Bukovica, donosi 
 
 

ODLUKA 
o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti  -   

materijal za rekonstrukcija  javne rasvjete u naselju Bukovački Antunovac 
 

 
Članak 1. 

Podaci o naručitelju: 
• naziv, sjedište i adresa: Općina Nova Bukovica, Nova Bukovica,  
      Trg dr. Franje Tuđmana 1 
• OIB: 72006805985 

Odgovorna osoba naručitelja: Željko Vencl, Načelnik. 
 

Članak 2. 
Predmet nabave je: materijal za rekonstrukciju  javne rasvjete u naselju Bukovački 

Antunovac kako slijedi: 
- svjetiljka 70W + autom.osigurač                                  kom      34 
- žarulja natrijeva  70W                                                   kom      34 
- krak svjetiljke LVC06/450                                            kom      34 
- stezaljka                                                                         kom      68 
- kabal PP00 3x2,5                                                             m        68 

 
Članak 3. 

Ovom odlukom imenuju se ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku nabave 
bagatelne vrijednosti - materijala za rekonstrukciju javne rasvjete u naselju Bukovački 
Antunovac, u sljedećem sastavu:  

 
1. Blaženka Blažević - predsjednik,  
2. Jadranka Juršik - član,  
3. Tomislav Dereš - član.  

 
Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika su sljedeće:  

       -  koordiniranje pripreme i provođenja postupka nabave,  
       -  otvaranje ponuda,  
       -  sudjelovanje u pregledu i ocjeni ponuda,  
       - usmjeravanje rada stručnih osoba i službi Naručitelja kojima je povjerena izrada 
dokumentacije za nadmetanje, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi s postupkom 
bagatelne nabave.  

Ovlašteni predstavnici Naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi 
Naručitelja. 
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Članak 4. 
Financijska sredstva za nabavu materijala za rekonstrukciju  javne rasvjete u naselju 

Bukovački Antunovac osigurava Proračun Općine Nova Bukovica. 
 

Članak 5. 

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

 
NAČELNIK OPĆINE NOVA BUKOVICA 

 
KLASA:310-02/15-01/01                                                                              NAČELNIK 
URBROJ:2189/09-02-15-1                                                                                     
Nova Bukovica, 21. siječanj 2015.                                                            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. 
___________________________________________________________________________   


