
 

                                  
              REPUBLIKA HRVATSKA 

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 

            OPĆINA NOVA BUKOVICA 

                   OPĆINSKO VIJEĆE 

                       PREDSJEDNIK 

 
KLASA: 021-05/22-01/09 

URBROJ: 2189-9-01-22-1 

Nova Bukovica, 16. prosinca 2022. godine 

 

Na temelju članka 22. i 98. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica (Službeni 

glasnik Općine Nova Bukovica, broj 2/21)  

 

S A Z I V A M 

16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica 

 

Sjednica će se održati u Novoj Bukovici u prostorijama Doma kulture Nova Bukovica – Općine Nova 

Bukovica  dana 21. prosinca 2022. godine (srijeda) s početkom u 16,30 sati. 

   

Za sjednicu predlažem sljedeći 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica održane 07. 

prosinca 2022. godine s početkom u 16,30 sati – u prilogu 

2. Aktualnih pola sata 

3. Usvajanje Odluke o izmjenama Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća 

službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica – u prilogu 

4. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite za Općinu Nova Bukovica u 2022. godini – u 

prilogu 

5. Usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite sa financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje od 2023. do 2025. godine – u prilogu 

6. Usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Nova Bukovica za 2023. godinu – u prilogu 

7. Usvajanje Odluke o grobljima na području Općine Nova Bukovica – u prilogu 

8. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi – u prilogu 

9. Usvajanje Proračuna Općine Nova Bukovica za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. 

godinu (u prilogu) s programima: Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2023.godinu, Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 

2023. godini, Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i davanje na korištenje 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2023. godini, Program gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nova Bukovica u 2023. 

godini, Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini, Program javnih potreba 

u predškolskom, osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokom odgoju i obrazovanju za 2023. 

godinu, Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2023. godinu, Program 

javnih potreba u kulturi za 2023. godinu, Program javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva za 

2023. godinu, Program javnih potreba u sportu za 2023. godinu – dostaviti će se na sjednici 

10. Usvajanje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nova Bukovica za 2023. godinu – u prilogu 

 

Pitanja i prijedlozi. 

 

 

 

Pozivam sve članove Općinskog vijeća i ostale pozvane da se na sjednicu odazovu u točno zakazano 

vrijeme. 

 

S poštovanjem! 

 

 

                                                                                                PREDSJEDNIK 

                                                                                                     OPĆINSKOG VIJEĆA       

                                                                        Franjo Kraljik    


