Službeni vjesnik
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Godina XXIII I

redni
broj

Špišić Bukovica, 08. lipnja 2018. godine

SADRŽAJ
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

broj
stranice

34. Odluka o odbijanju prigovora na prijedlog
Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Špišić Bukovica
2
35.Program raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hravtske
na području Općine Špišić Bukovica
2
36. Odluka o dodjelu javnih priznanja Općine
Špišić Bukovica u 2018. godini
4
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Na temelju čl. 29. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (Narodne novine 20/18), kao i čl.
31. Statuta Općine Špišić Bukovica (Službeni
vjesnik br.2/13 i 03/17), Općinsko vijeće Općine
Špišić Bukovica na 11. sjednici održanoj dana
07.06.2018. godine, donosi

ODLUKU
o odbijanju prigovora na prijedlog
Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Špišić
Bukovica
Članak 1.
Odbija se prigovor na prijedlog Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Špišić Bukovica i to:
1. Prigovor kojim se traži da se površine
poljoprivrednog zemljišta na dijelu područja
k.o. Bušetina namjene za povrat i to zemljišta
označena kao k.č.br. 1663/103, 1663/76,
1663/95, 1842/10, 1842/11, 1842/12, 1842/13,
1842/6, 1842/7, 1842/8, 1842/9, 1737/85,
1737/86, 1737/87, 1737/91, 1737/92, 1737/94,
1663/65, 1636/33, 1636/34, 1636/35, 1738/104,
1738/107, 1738/108, 1663/69, 1843/32, 1843/33,
1663/297 i 1663/326 sve u k.o. Bušetina.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA:320-01/18-01/16
URBROJ:2189/06-02-18-25
U Špišić Bukovici, 07.06.2018.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović
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Na temelju članka 29. stavak 2. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine
20/18) i članka 31. Statuta Općine Špišić Bukovica
(Službeni vjesnik 2/13 i 03/18) Općinsko vijeće
Općine Općine Špišić Bukovica na 11. sjednici,
održanoj 07.06.2018.godine, donijelo je

PROGRAM
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Špišić Bukovica
Članak 1.
1. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu države na području grada Špišić
Bukovica, iznosi: ___1.521.0469_____ ha
2. Podaci o dosadašnjem raspolaganju
T-1 Prikaz dosadašnjeg raspolaganja po svim
oblicima - površina u ha
R.
Br.

Oblik
raspolaganja
(Skraćeni
naziv
iz ugovora)

Ukupan
broj ugovora

Ukupna
površina po
ugovorima

zakup

110

690,1687

dugogodišnji
zakup

8

94,8864

koncesija

2

274,6226

20

58,0302

privremeno
korištenje
prodaja
(neotplaćeno)*

3. Sumarni pregled površina poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države prema oblicima
raspolaganja
T-2 Prikaz ukupnih površina po oblicima
raspolaganja
Oblik
raspolaganja
(Skraćeni naziv
iz ugovora)

Površina
u ha

površine određene
za povrat

36,1394

NAPOMENA
(minirano,
višegodišnji nasadi
i sustavi odvodnje
i navodnjavanja)
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podravske županije, nadležnog za prostorno

površine određene
za prodaju
jednokratno,
maksimalno
do 25%

196,5263

površine određene
za zakup

1.013,7586
zakup
274,6226
koncesija

površine određene
za zakup za ribnjake
površine
određene za
zakup zajedničkih
pašnjaka
površine određene
za ostale namjene
do 5%
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uređenje da se prema važećem prostornom
planu uređenja, predmetne čestica nalaze
izvan granica građevinskog područja s
Navodnjavanje u
izgradnji, na dijelu
zemljišta u k.o. Šp.
Bukovica i Lozan,
te koncesija na
istom području

potrebnom oznakom o osobito vrijednom ( P1)
i vrijednom (P2) poljoprivrednom zemljištu,
- Očitovanje

ureda

državne

uprave

u

Virovitičko - podravskoj županiji o površini
koju je potrebno osigurati kao nadoknadu za
oduzetu imovinu (s obzirom na podnijete, a

-

neriješene zahtjeve),
- Uvjerenje Hrvatskih šuma d.o.o., podružnica
Bjelovar

-

da

predmetne

čestice

nisu

obuhvaćene šumskogospodarskom osnovom,
- Očitovanje Hrvatski voda, jesu li i koje čestice
javno vodno dobro,
- Očitovanje Upravnog tijela Virovitičko -

-

podravske županije nadležnog za prostorno
uređenje, jesu li i koje predmetne čestice u
obuhvatu postojećeg i/ili planiranog sustava

4. Maksimalna površina za zakup iznosi: 30 ha.
5. Napomena/ obrazloženje:
- Na području k.o. Bušetina i k.o. Vukosavljevica
predviđaju se područja za razvoj stočarstva.
- Na području k.o. Špišić Bukovica i k.o. Lozan,
gdje je u izradi projektna dokumentacija
za navodnjavanje, te područje gdje se
planira izgraditi navodnjavanje predviđa se
područje za razvoj povrtlarstva, voćarstva i
industrijskih kultura.
- Dio katastarskih čestica nalazi se na
području ekološke mreže Natura 2000, za
koje je potrebno provesti postupak ocjene
Prihvatljivosti programa za ekološku mrežu
prema posebnim propisima iz zaštite prirode.

Članak 2.
Program se donosi na temelju dokumentacije
sukladno
Pravilniku
o
dokumentaciji
potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske ( Narodne novine 27/2018 ) :
- Kopija katastarskog plana/očitovanje DGU o
dostavljenim podacima,
- Zemljišnoknjižni izvadci i Posjedovni listovi,
- Uvjerenje Upravnog tijela Virovitičko -

javnog navodnjavanja,
- Očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje.

Članak 3.
Sukladno

Zakonu

o

poljoprivrednom

zemljištu Program će se dostaviti na prethodno
mišljenje Virovitičko - podravskoj županiji i na
suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.
Ovaj Program stupa na snagu nakon dobivanja
suglasnosti Ministarstva poljoprivrede i biti će
objavljen u Službenom vjesniku Općine Špišić
Bukovica.
KLASA:320-01/18-01/16
URBROJ:2189/06-02-18-18
U Špišić Bukovici, 07.06.2018.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović
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Na temelju članka 31. Statuta općine Špišić
Bukovica (“Službeni vjesnik” br. 2/13. i 03/18),
općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 11.
sjednici održanoj dana 07. lipnja 2018. godine,
donosi slijedeću

ODLUKU
O dodjeli javnih priznanja Općine Špišić
Bukovica u 2018. godini
Članak 1.
U povodu dana Općine Špišić Bukovica 24.
lipnja, dodjeljuju se javna priznanja i to kako
slijedi:

I. ZAHVALNICA
1. ZLATKU POSLEKU
Poradi dugotrajnog rada i trajnog doprinosa
u razvoju poduzetništva i poljoprivredne
proizvodnje na području Općine Špišić
Bukovice, suradnjom s Općinom na području
poljoprivrede, te zapošljavanja, a posebice
na nemjerljivom doprinosu u uređenju
javnih površina u naselju Špišić Bukovica,
te postavljanju i opremanju dječjeg igrališta
u ulici Petra Preradovića u naselju Špišić
Bukovica.
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3. ŽELJKU LUKAČEVIĆU
Poradi dugotrajnog rada i trajnog doprinosa
promicanju sporta i ugleda ne samo
nogometnog kluba NK Bilogore nego i samog
mjesta Špišić Bukovica, te Općine Špišić
Bukovica, a posebice nemjerljivog doprinosa
u tome da kroz NK Bilogoru u 55 godina
njegovog aktivnog djelovanja brojni uzrasti
otkriju ljubav spram najvažnijoj sporednoj
stvari na svijetu – nogometu.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u “Službenom vjesniku” Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 060-01/18-01/01
Urbroj: 2189/06-2-18-7
Špišić Bukovica, 07.06.2018.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović

2. VINKU ŠIROKI
Za izuzetan doprinos u cjeloživotnom
očuvanju kulturno-materijalne baštine naselja
Bušetina, a time i Općine Špišić Bukovica.
Posebice poradi izdavanja tri knjige u kojima
je glavna tematika život „Bušetnjana“ i naselja
Bušetina unazad šezdeset godina, a koje su
nemjerljivo blago kao podsjetnik za očuvanje
kulturne baštine.

Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica izdaje Općina Špišić Bukovica
Odgovorni urednik: Suzana Posavac
Grafička obrada i tisak: Grafiti Becker, Virovitica

