Službeni vjesnik
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Godina XXV I

redni
broj

Špišić Bukovica, 03. lipnja 2020. godine

SADRŽAJ
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

broj
stranice

21. Donošenje Odluku o izmjeni Odluke
o općinskim porezima Općine Špišić
Bukovica  2
22. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o
komunalnim djelatnostima na području
Općine Špišić Bukovica  2
23.Donošenje Zaključka o prihvaćanju
Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2019. godinu  8
24. Donošenje Zaključka o prihvaćanju
Izvješća
o
izvršenju
programa
građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2019. godine  9
25.Donošenje Zaključka o prihvaćanju
Izvješća o provedbi Plana razvojnih
program Općine Špišić Bukovica za 2019.
godinu  9
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Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o
lokalnim porezima („Narodne novine” broj
115/16 i 101/17),

i članka 31. Statuta Općine

Špišić Bukovica („Službeni vjesnik Općine
Špišić Bukovica“ broj: 2/13. i 3/18.) Općinsko
vijeće Općine Špišić Bukovica na 27. sjednici
održanoj 02. lipnja 2020. godine, donosi
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Na temelju odredbe članka 26. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
broj:68/18, 10/18. i 32/20) i odredbe članka 31.
Statuta Općine Špišić Bukovica („Službeni
vjesnik Općine Špišić Bukovica“ broj: 2/13. i
3/18.) Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica
na 27. sjednici održanoj 02. lipnja 2020. godine,
donosi

o općinskim porezima

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima
na području Općine Špišić Bukovica

Općine Špišić Bukovica

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Članak 1.

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE

U članku 2. stavak 1. točka 3. - briše se.

Članak 2.
U članku 3. riječi „porez na tvrtku ili naziv”
- brišu se.

Ovom Odlukom određuju se komunalne
djelatnosti i način obavljanja komunalnih
djelatnosti te druga pitanja od značaja za
obavljanje komunalnih djelatnosti i poslova na
području općine Špišić Bukovica.

Članak 2.
Članak 3.

Naslov iza članka 7. „porez na tvrtku ili
naziv” - briše se.

Članak 4.
Članci 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. - brišu
se.

Članak 5.
Ova Izmjena Odluke objavit će se u
„Službenom vjesniku“, a stupa na snagu 8 dana
nakon dana objave.
Klasa: 410-01/20-01/14
Urbroj: 2189/06-02-20-1
Špišić Bukovica, 02.06.2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović

Komunalne djelatnosti su djelatnosti:
- kojima se osigurava građenje i /ili održavanje
komunalne
infrastrukture
u
stanju
funkcionalne ispravnosti (dalje u tekstu:
komunalne djelatnosti kojima se osigurava
održavanje komunalne infrastrukture) i
- kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju
usluge nužne za svakodnevni život i rad na
području jedinice lokalne samouprave (dalje
u tekstu: uslužne komunalne djelatnosti).
Osim komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog
članka komunalnim djelatnostima smatraju se i
djelatnosti određene ovom odlukom, a kojima se:
- kontinuirano zadovoljavaju potrebe od
životnog značenja za stanovništvo na području
općine Špišić Bukovica
- koje prema svojem sadržaju i značenju
predstavljaju nezamjenjiv uvjet života i rada
na području općine
- koje su pretežno uslužnog karaktera
- koje se obavljaju po načelima komunalnog
gospodarstva (dalje u tekstu: komunalne
djelatnosti od lokalnog značenja).

Članak 3.
Na području Općine Špišić Bukovica obavljaju
se sljedeće komunalne djelatnosti kojima se
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osigurava održavanje i/ili građenje komunalne
infrastrukture:
1. održavanje nerazvrstanih cesta
2. održavanje javnih površina na kojima nije
dopušten promet motornim vozilima
3. održavanje građevina javne odvodnje
oborinskih voda
4. održavanje javnih zelenih površina
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta
javne namjene
6. održavanje groblja
7. održavanje čistoće javnih površina
8. održavanje javne rasvjete
9. zimsko održavanje cesta i čišćenje snijega s
cesta u nadležnosti Općine
Na području Općine Špišić Bukovica obavljaju
se sljedeće uslužne komunalne djelatnosti:
- usluge ukopa unutar groblja
- obavljanje dimnjačarskih poslova
Osim komunalnih djelatnosti iz stavka 1.i 2.
ovog članka od lokalnog značenja za Općinu
Špišić Bukovica je obavljanje i sljedećih
komunalnih djelatnosti:
- poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
- veterinarsko-higijeničarska služba

Članak 4.
Održavanje
nerazvrstanih
cesta
podrazumijeva skup mjera i radnji koje se
obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim
cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i
instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i
tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti
na njima (redovno održavanje) kao i mjestimično
poboljšanje elemenata ceste, osiguravanje
sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata
i povećanje sigurnosti prometa (izvanredno
održavanje).
Održavanje javnih površina na kojima
nije dopušten promet motornim vozilima
podrazumijeva
održavanje
i
popravak
tih površina kojima se osigurava njihova
funkcionalan ispravnost.
Održavanje građevina javne odvodnje
oborinskih voda podrazumijeva upravljanje
i održavanje građevina koje služe prihvatu,
odvodnji i ispuštanju oborinskih voda
iz građevina i površina javne namjene u
građevinskom području, uključujući i građevine
koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i
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ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda
osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja
vodnih sluga koje prema posebnim propisima o
vodama služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i
ispuštanju oborinskih i drugih otpadnim voda.
Održavanje javnih zelenih površina
podrazumijeva košnju, obrezivanje i sakupljanje
biološkog otpada s javnih zelenih površina,
obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog
grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih
površina u parkovima, opreme na dječjim
igralištima, održavanje javnih sportskih terena
i opreme, fitosanitarnu zaštitu bilja i biljnog
materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi
potrebni za održavanje tih površina.
Održavanje građevina i uređaja javne
namjene podrazumijeva održavanje, popravke i
čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta
Održavanje
groblja
podrazumijeva
održavanje prostora i zgrada za obavljanje
ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanja putova,
zelenih i drugih površina unutar groblja.
Održavanje čistoće javnih površina
podrazumijeva čišćenje površina javne namjene,
osim javnih cesta koje obuhvaća ručno i strojno
čišćenje i pranje javnih površina od otpada,
snijega i leda kao i postavljanje i čišćenje košarica
za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata
osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u
vlasništvu općine Špišić Bukovica.
Zimsko održavanje cesta
i čišćenje
snijega s cesta u nadležnosti općine Špišić
Bukovica podrazumijeva strojno i ručno čišćenje
nerazvrstanih cesta u nadležnosti općine Špišić
Bukovica od snijega i leda u zimskom periodu.
Održavanje javne rasvjete podrazumijeva
upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete
uključujući podmirivanje troškova električne
energije za rasvjetljavanje površina javne
namjene.
Usluge
ukopa
unutar
groblja
podrazumijevaju ispraćaj i ukop unutar groblja u
skladu s posebnim propisima.
Dimnjačarski poslovi podrazumijevaju
čišćenje i kontrolu dimnjaka, dimovoda i uređaja
za loženje u građevinama.
Poslovi
dezinfekcije,
dezinsekcije
i
deratizacije podrazumijevaju provođenje mjera
obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije
i deratizacije u svrhu sustavnog suzbijanja
insekata i štetnih glodavaca i zaštite od zaraznih
bolesti.
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Veterinarsko-higijeničarski
poslovi
podrazumijevaju hvatanje i zbrinjavanje
napuštenih i izgubljenih pasa koji se bez nadzora
kreću na javnim površinama.
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komunalnom gospodarstvu na odgovarajući
se način primjenjuju propisi kojima se uređuju
koncesije.

OBAVLJANJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTI

OBAVLJANJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTI NA TEMELJU
PISANOG UGOVORA

Članak 5.

Članak 11.

Općina Špišić Bukovica sama organizira
izvršavanje obavljanja komunalnih djelatnosti
održavanja javnih zelenih površina i održavanja
groblja na način da iste djelatnosti izvršavaju
djelatnici općine Špišić Bukovica zaduženi za
komunalne poslove.

Komunalne djelatnosti koje se obavljaju
temeljem pisanog ugovora su one koje se
isključivo financiraju iz Proračuna Općine Špišić
Bukovica, a nisu predmet koncesije.

Članak 6.

Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati
na temelju pisanog ugovora o povjeravanju
obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili
pravnoj osobi jesu:
- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje javnih površina na kojima nije
dopušten promet motornim vozilima
- održavanje javnih zelenih površina
- poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
- održavanje građevina javne odvodnje
oborinskih voda
- održavanje građevina, uređaja i predmeta
javne namjene
- Održavanje groblja i krematorija unutar
groblja
- veterinarsko-higijeničarska služba
- usluga ukopa unutar groblja

Na području općine Špišić Bukovica
komunalne djelatnosti mogu obavljati:
- pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o
koncesiji
- pravne i fizičke osobe na temelju pisanog
ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne
djelatnosti.

Članak 7.
Načelnik po potrebi donose akte vezane
uz postupak i način obavljanja komunalnih
djelatnosti.
OBAVLJANJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTI NA TEMELJU
UGOVORA O KONCESIJI

Članak 8.
Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati
na temelju ugovora o koncesiji na području
općine Špišić Bukovica su:
- obavljanje dimnjačarskih poslova
- održavanje javne rasvjete

Članak 9.
Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist
proračuna Općine Špišić Bukovica.

Članak 10.
Na sva pitanja u vezi sa koncesijama,
uključujući i pitanje obračuna naknade za
koncesiju, a koja nisu uređena Zakonom o

Članak 12.

Članak 13.
Postupak podnošenja ponude za obavljanje
komunalnih djelatnosti iz članka 12. ove Odluke
provodi se prikupljanjem ponuda ili javnim
nadmetanjem.
Prikupljanju ponuda pristupit će se kada
procijenjena vrijednost poslova komunalne
djelatnosti ne premašuje 200.000,00 kuna bez
PDV-a.
Javnom nadmetanju pristupit će se kada
je procijenjena vrijednost poslova komunalne
djelatnosti veća od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Članak 14.
Postupak prikupljanja ponuda i javnog
natječaja iz članka 12. ove Odluke provodi
Povjerenstvo koje imenuje Načelnik na period
od četiri godine.
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Povjerenstvo ima pet članova, predsjednika,
zamjenika i još tri člana.

Članak 15.
Prikupljanje ponuda provodi se pozivom na
dostavu ponuda najmanje trojici ponuditelja.
Poziv na dostavu ponuda upućuje Načelnik.
Rok za dostavu ponude je najmanje 8 dana od
dana primitka poziva na dostavu ponude.
Poziv na dostavu ponude mora sadržavati sve
elemente potrebne ponuditeljima za pravovaljano
podnošenje ponude uz odgovarajuću primjenu
odredbi članka 22., 23. i 24. ove Odluke.

Članak 16.
Javno nadmetanje za obavljanje komunalnih
djelatnosti koje se povjeravaju ugovorom
objavljuje se u tjednim novinama, Internet
Stranici Općine Špišić Bukovica i oglasnoj ploči
Općine Špišić Bukovica.

Članak 17.
Javni natječaj mora sadržavati:
1. djelatnost za koju se sklapa ugovor o
povjeravanju komunalnih poslova,
2. vrijeme za koje se sklapa ugovor o povjeravanju
komunalnih poslova,
3. vrstu i opseg poslova,
4. način određivanja cijene za obavljanje
poslova,
5. način naplate odnosno način i rok plaćanja
pružene usluge,
6. potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjenje
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova,
7. način, mjesto i rok podnošenja ponuda,
8. rok važenja ponude,
9. isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,
10. mjesto i vrijeme održavanja sjednice
povjerenstva za provedbu natječaja odnosno
otvaranja ponuda,
11. uvjete za odabir najpovoljnije ponude,
12. odredbu da se nepotpune i nepravovremene
ponude neće razmatrati,
13. odredbu da Općinsko vijeće zadržava pravo da
ne izabere ni jednu ponudu bez obrazloženja i
odgovornosti prema ponuditeljima.
Osim odredbi navedenih u prethodnom stavku
Načelnik može odrediti i druge posebne uvjete
za sudjelovanje u natječaju.

Strana 5
Članak 18.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u
zapečaćenoj omotnici u Općini Špišić Bukovica
neposredno ili preporučenom pošiljkom.
Na vanjskom omotu je adresa naručitelja
s naznakom «ne otvaraj-ponuda za/navesti
vrstu komunalne djelatnosti/» te s ostalim
naznakama koje su naznačene u dokumentaciji
za nadmetanje.
Ponude moraju biti dostavljene u roku od
najmanje 8 dana od dana objave natječaja u
tjednom tisku.

Članak 19.
Uz ponudu su ponuditelji dužni priložiti
sljedeće isprave:
1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog
odgovarajućeg registra države sjedišta
gospodarskog subjekta, koji ne smije biti
stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja
poziva, odnosno objave javnog natječaja, ili
važeći jednakovrijedni dokument nadležnog
tijela tijela države sjedišta gospodarskog
subjekta, ako se ne izdaje izvod iz registra,
ili izjavu pod prisegom ili odgovarajuću
izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za
zastupanje gospodarskog subjekta ispred
nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika
ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela
u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili
izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog
bilježnika, koji ne smiju biti stariji od tri
mjeseca računajući od dana slanja poziva,
odnosno objave javnog natječaja, ako se u
državi sjedišta gospodarskog subjekta ne
izdaju potvrda ili jednakovrijedni dokument
iz ove točke,
2. dokument izdan od bankarskih ili drugih
financijskih institucija kojim se dokazuje
solventnost gospodarskog subjekta,
3. ponuda i troškovnik za komunalnu djelatnost
koja je predmet natječaja,
4. potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne
smije biti starija od trideset dana računajući
od dana slanja poziva, odnosno objave
javnog natječaja, ili važeći jednakovrijedni
dokument nadležnog tijela države sjedišta
gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje
potvrda Porezne uprave, ili izjavu pod
prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe
koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje
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gospodarskog subjekta ispred nadležne
sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili
nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela
u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili
izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika,
koje ne smiju biti starije od trideset dana
računajući od dana slanja poziva, odnosno
objave javnog natječaja, ako se u državi
sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju
potvrda ili jednakovrijedni dokument iz ove
točke, a kojim dokazuje da je uredno platio
sve dospjele porezne obveze i doprinose za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje, odnosno
da mu je prema posebnom zakonu plaćanje tih
obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda
plaćanja (primjerice u postupku predstečajne
nagodbe),
5. reference tvrtke o dosadašnjim poslovima
za obavljanje komunalne djelatnosti koja je
predmet javnog natječaja.
6. izjava o nakažnjavanju kojom potvrđuje
da gospodarski subjekt i osoba ovlaštena
po zakonu za zastupanje gospodarskog
subjekta nisu pravomoćno osuđeni za bilo
koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za
odgovarajuća kaznena djela prema propisima
države sjedišta gospodarskog subjekta ili
države čiji je državljanin osoba ovlaštena po
zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta
a) prijevara (članak 236.), prijevara u
gospodarskom
poslovanju
(članak
247.), primanje mita u gospodarskom
poslovanju (članak 252.), davanje mita u
gospodarskom poslovanju (članak 253.),
zlouporaba u postupku javne nabave
(članak 254.), utaja poreza ili carine (članak
256.), subvencijska prijevara (članak 258.),
pranje novca (članak 265.), zlouporaba
položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito
pogodovanje (članak 292.), primanje mita
(članak 293.), davanje mita (članak 294.),
trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje
mita za trgovanje utjecajem (članak
296.), zločinaćko udruženje (članak 328.)
i počinjenje kaznenog djela u sastavu
zločinaćkog udruženja (članak 329.) iz
Kaznenog zakona,
b) prijevara (članak 224.), pranje novca
(članak 279.), prijevara u gospodarskom
poslovanju (članak 293.), primanje mita u
gospodarskom poslovanju (članak 294.a),
davanje mita u gospodarskom poslovanju
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(članak 294.b), udruživanje za počinjenje
kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba
položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba
obavljanja dužnosti državne vlasti (članak
338.), protuzakonito posredovanje (članak
343.), primanje mita (članak 347.) i davanje
mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona
(„Narodne novine“, br. 110/97, 27/98, 50/00,
129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05,
71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za
zastupanje gospodarskog subjekta i ne
smije biti starija od tri mjeseca računajući
od dana slanja poziva, odnosno objave
javnog natječaja,
7. jamstvo za ozbiljnost ponude
8. izjavu o nepromjenljivosti cijena
9. izvod iz računovodstva Općine Špišić
Bukovica, ili izjava ovjerena od strane
nadležnog tijela, da nema financijskih
dugovanja prema Općini Špišić Bukovici.
Isprave iz prethodnog stavka dostavljaju se u
izvorniku ili kao ovjerena preslika.

Članak 20.
Povjerenstvo iz članka 14. ove Odluke
provest će otvaranje pristiglih ponuda na
sjednici koja se mora održati u mjestu i na
vrijeme koje je određeno u nadmetanju odnosno
pozivu. Ukoliko iz objektivnih razloga to ne
bude moguće povjerenstvo je dužno to učiniti
u daljnjem roku od 5 (pet) dana, o čemu treba,
ukoliko je to moguće, obavijestiti sve ponuditelje,
odnosno njihove opunomoćenike koji su nazočili
neodržanom otvaranju ponuda.
Radu povjerenstva mogu nazočiti ponuditelji
odnosno njihovi ovlašteni opunomoćenici.
Ponuda koja ne sadrži isprave navedene u
oglasu javnog nadmetanja odnosno koja sadrži
isprave koje nisu u izvorniku ili ovjerenom
presliku smatrat će se nepotpunom i kao takva
neće se uzeti u razmatranje.
O tijeku postupka otvaranja ponuda prispjelih
na natječaj i vrednovanju svake pravovaljane
ponude vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi
povjerenstva.
Na osnovi pristiglih ponuda povjerenstvo
sastavlja izvješće o svom radu s prijedlogom za
odabir najpovoljnije ponude Načelniku.
Načelnik utvrđuje prijedlog za odabir ponude
koji zajedno sa svim pristiglim ponudama i
ispravama koje su uz njih priložene prosljeđuje
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Općinskom vijeću Općine Špišić Bukovica radi
donošenja odluke o izboru ponuditelja kojem
će povjeriti obavljanje komunalnih poslova
temeljem ugovora.
Općinsko vijeće može donijeti odluku da se ne
izabere niti jedna od ponuda pristigla na natječaj.
Natječaj je valjan ako pristigne i samo jedna
pravovaljana ponuda.

Članak 21.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se
ponuda s najvećim brojem bodova utvrđenim
prema sljedećim kriterijima:
1. sposobnost za obavljanje djelatnosti:
- dosadašnji poslovi
do 10 bodova
2. povoljnost ponude
- ponuđena cijena
do 20 bodova.
Ukoliko na natječaj pristignu dvije ili više
jednako vrijedne ponude (imaju isti broj bodova)
prednost ima ponuditelj koji je ponudio nižu
cijenu. Ako dva ili više ponuditelja ponude istu
cijenu provesti će se novi natječaj.

Članak 22.
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova
(u daljnjem tekstu: ugovor) iz članka 12. stavka
1. ove Odluke može se zaključiti najdulje na
vrijeme od četiri godina.
Opseg i cijena komunalnih poslova odredit će
se na osnovi Programa održavanja komunalne
infrastrukture i troškovnika izrađenog na temelju
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za godinu u kojoj se zaključuje ugovor, a do isteka
roka na koji se zaključuje ugovor bit će utvrđeni
naprijed navedenim godišnjim Programom i
troškovnicima za predmetne poslove.
U slučaju povećanja ili smanjena opsega
komunalnih poslova ili cijene, u tijeku roka
na koji je zaključen ugovor, sporazumno će se
sačiniti aneks ugovora kojeg odobrava Načelnik.
Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge
prema dostavljenim računima o izvršenim
poslovima, koje ovjerava osoba naručitelja koja
vrši nadzor nad obavljanjem poslova.

Članak 23.
Općinsko vijeće Općine Špišič Bukovica
donosi Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeiti
obavljanje komunalnih poslova na temelju
ugovora.
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Protiv Odluke o izboru Općinskog vijeća
žalba nije dopuštena već se može pokrenuti
upravni spor.

Članak 24.
Na temelju odluke iz članka 23. Općinsko
vijeće, odnosno tijelo izvršne vlasti Općine
Špišić Bukovica sklapa ugovor o povjeravanju
određenih komunalnih poslova koji naročito
sadrži:
1. djelatnost za koju se sklapa ugovor,
2. vrijeme na koje se sklapa ugovor,
3. vrstu i opseg poslova,
4. način određivanja cijene za obavljanje
poslova te način i rok plaćanja,
5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.
KOMUNALNA INFRASTRUKUTRA

Članak 25.
Komunalnu infrastrukturu na području
Općine Špišić Bukovica čine:
- nerazvrstane ceste
- javne prometne površine na kojima nije
dopušten promet motornih vozila
- javne zelene površine
- građevine i uređaji javne namjene
- javna rasvjeta
- groblja.

Članak 26.
Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste
za promet vozilima i koje svatko može slobodno
koristiti na način i pod uvjetima određenim
Zakonom o komunalnom gospodarstvu i drugim
propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste
u smislu zakona kojim se uređuju ceste.
Javne prometne površine na kojima nije
dopušten promet motornim vozilima su trgovi,
pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci,
šetališta, biciklističke i pješačke staze, mostovi,
ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge
ceste.
Javne zelene površine su parkovi, drvoredi,
živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili
pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom
opremom, javni športski i rekreacijski prostori,
zelene površine uz ceste i ulice ako nisu sastavni
dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i
slično.
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Građevine i uređaji javne namjene su
nadstrešnice, na stajalištima javnog prometa,
javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi,
javni satovi, ploče s planom naselja, oznake
kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode
i sadržaja turističke namjene, spomenici,
skulpture, te druge građevine, uređaji i predmetni
javne namjene od lokalnog značaja.
Javna rasvjeta su građevine i uređaji za
rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih
prometnih površina na kojima nije dopušten
promet motornim vozilima, javnih cesta koje
prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih
zelenih površina te drugih javnih površina
školskog, zdravstvenog i drugog društvenog
značaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.
Groblja su ograđeni prostori zemljišta na
kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i
zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih
(građevine mrtvačnice, dvorane za izlaganje na
odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom
opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji,
predmeti i oprema na površinama groblja
sukladno posebnim propisima o grobljima.

Članak 27.
O komunalnoj infrastrukturi vodi se posebna
evidencija pri Jedinstvenom upravnom odjelu.

Članak 28.
Komunalna infrastruktura javno je dobro
u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne
samouprave.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o komunalnim djelatnostima
(„Službeni vjesnik“ Općine Špišić Bukovica
broj:02/14 i 7/15).

Članak 30.
Pravne i fizičke osobe koje obavljaju
komunalne djelatnosti na temelju pisanog
ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih
poslova ili ugovora o koncesiji nastavljaju s
radom do isteka tih ugovora.
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Članak 31.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Općine
Špišić Bukovica“.
KLASA: 363-01/20-01/31
URBROJ: 2189/06-02-20-1
Špišić Bukovica, 02. lipnja 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine„ br. 68/18,
110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica („Službeni vjesnik” br. 2/13 i 3/18)
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na
27. sjednici održanoj dana 02.06.2020. godine,
donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2019. GODINU
Članak 1.
Od
planiranog
Programa
održavanja
komunalne infrastrukture za 2019. godinu, koji je
sadržavao opis poslova s procjenom troškova po
djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava
potrebnih za ostvarivanje programa, tijekom 2019.
godine realizirano je poslova u vrijednosti od
1.647.758,60 kune na ime održavanja komunalne
infrastrukture u slijedećim djelatnostima, kako
slijedi:
Red.
OPIS
br.
POSLOVA
JAVNA RASVJETA
1.
Utrošak javne rasvjete
Električna energija
ODRŽAVANJE
2.
JAVNIH POVRŠINA
Deratizacija i
dezinsekcija
Zbrinjavanje životinja
Sanacija odlagališta
Motorni benzin i
gorivo

PLANIRANO UTROŠENO
2019.
2019.
150.000,00
50.000,00

158.127,06
38.708,22

120.000,00

119.997,50

50.000,00
10.000,00

50.000,16
0,00

50.000,00

47.464,11
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Nabava strojeva
UREĐENJE
PROSTORA
Uređenje dječjeg
igrališta
ODRŽAVANJE
CESTA
Održavanje
nerazvrstanih cesta –
zimsko čišćenje snijega
UKUPNO:

30.000,00

17.122,76

1.220.000,00

1.210.938,79

35.000,00

5.400,00

1.715.000,00

1.647.758,60

Članak 2.
Ovaj Program objaviti će se u „službenom
vjesniku”Općine Špišić Bukovica, a stupa na
snagu 8 dana od dana objave.
KLASA : 363-01/20-01/32
URBROJ : 2189/06-02-20-1
Špišić Bukovica, 02.06.2020. godina

Red.
br.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća :
Tihomir Majstorović

Na temelju članka 31. Stavak 2. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine „ br. 86/13 i 143/13.) i članka
31. Statuta Općine Špišić Bukovica („Službeni
vjesnik „ br.2/13 i 03/18) Općinsko vijeće Općine
Špišić Bukovica na 27. sjednici održanoj dana
02.06.2020. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
ZA 2019. GODINU
Članak 1.
Od planiranog Programa građenja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.
godinu, koji je sadržavao opis poslova s
procjenom troškova po djelatnostima, kao i iskaz
financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
programa, tijekom 2019. godine realizirano je
poslova u vrijednosti od 4.649.604,43 kune na
ime održavanja komunalne infrastrukture u
slijedećim djelatnostima, kako slijedi:
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OPIS
PLANIRANO UTROŠENO
POSLOVA
2019.
2019.
VODOPSKRBA,
ODVODNJA
OTPADNIH VODA I
PLINFIKACIJA
Sufinanciranje sustava
500.000,00
500.000,00
odvodnje
Rekonstrukcija
1.500.000,00 1.451.852,88
nerazvrstanih cesta
Rekonstrukcija
900.000,00
0,00
Nazorove ulice
u Špišić Bukovici
Poučna staza „Zidine”
20.000,00
18.750,00
Rekonstrukcija
šumskih putova na
250.000,00
248.790,00
području Općine Špišić
Bukovica
Nerazvrstane ceste
400.000,00
399.685,94
(poljski putovi)
Javna rasvjeta
950.000,00
935.878,78
Izgradnja reciklažnog
1.800.000,00
716.959,72
dvorišta
Uređenje okoliša oko
650.000,00
377.686,91
društvenih doma
UKUPNO:
6.970.000,00 4.649.604,43

Članak 2.
Ovaj Program objaviti će se u „službenom
vjesniku” Općine Špišić Bukovica, a stupa na
snagu 8 dana od dana objave.
KLASA : 363-01/20-01/33
URBROJ : 2189/06-02-20-1
Špišić Bukovica, 02.06.2020. godina
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća :
Tihomir Majstorovićović

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“, borj: 87/08, 136/12. i 15/15)
i članka 31. Statuta Općine Špišić Bukovica
(„Službeni vjesnik „ br.2/13. i 03/18) Općinsko
vijeće Općine Špišić Bukovica na 27. sjednici
održanoj dana 02.06.2020. godine, donosi

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI
PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICE ZA 2019.
GODINU
Članak 1.

Mjera 1.:
Izgradnja i
modernizacija
objekata
vodoopskrbe

CILJ 1: OČUVANJE
PRIRODNIH, KULTURNIH
I POVIJESNIH NASLJEĐA
SA NAGLSKOM NA RAZVOJ
LJUDSKIH RESURSA

"Program/
aktivnost"

2.400.000,00
9.000.000,00
750.000,00

Energetska obnova
zgrade općine
Kuća čaja, oaza
mira i zdravlja
Parkiralište u
Nazorovoj

Vodoprivreda

Redovno održavanje
nerazvrstanih cesta,
čišćenje snijega

Prostorni plan

24.000,00

82.000,00

50.000,00

500.000,00

400.000,00

Energetski i
komunikacijski
vodovi - javna
rasvjeta

Suﬁnanciranje
sustava odvodnje

1.550.000,00

Izgradnja
reciklažnog dvorišta

4.300.000,00

500.000,00

Škola
Vukosavljevica

Dječji vrtić Špišić
Bukovica

500.000,00

360.000,00

Asfaltiranje oko
domova
Škola Okruglača

Projekcija
2019.

Naziv programa/
aktivnosti

km održavanih
kanala i tokova
rijeke

odnos zaprimljenih
prijava (oštećenja) /
broj intervencija

0

40.355,26

-

500.000,00

km izgrađenog
sustava odvodnje
i izrada
dokumetacije
izrađenog
dokumenta

3.512.029,06

0

62.500,00

1.243.537,92

1.094.005,91

641.107,67

0

0

377.686,91

Izvršenje

m 2 izgrađenog
objekta

m 2 izgrađenog
objekta

m 2 izgrađenog
objekta

m 2 obnovljenog
objekta

m izgrađene javne
rasvjete

m 2 reciklažnog
dvorišta

m 2 rekonstrukcije
škole

m 2 rekonstrukcije
škole

m 2 asfaltirane
površine

Pokazatelj
rezultata

nije se koristila stavka
proračuna

trošak rekonstrukcije
odvodnih kanala nakon
poplave u svibnju

završeno 2018. godine

nastavak suﬁnanciranja

rok za završetak ožujak
2020, nije gotov projekat

odgodio se projekat za 2020.
godinu

izrađena CBA analiza, rok je
2023. godina

Rok za izgradnju svibanj
2020., nije gotov projekat

rekonstrucija j.r. Okrugljača,
Šp.Bukovica, domovi,
postavljanje

Rok za izgradnju lipanj 2020,
nije gotov projekat

žuapnija odgodila projekat

žuapnija odgodila projekat

Uređenje okoliša oko
društvenih domova u
Šp.Bukovici i Vukosavljevici
nije dovršeno

Napomena

SLUŽBENI VJESNIK

CILJ 2: ODRŽIVI
RAZVOJ MIKROREGIJE

Mjera 43.:
Stvaranje
sustava praćenja
ﬁnanciranja
poljoprivrednih
proizvođača

Mjera 2.:
Izgradnja i
modernizacija
objekata
odvodnje

CILJ 2: ODRŽIVI
RAZVOJ MIKROREGIJE
KROZ POVEZIVANJE
URBANOG CENTRA
VIROVITICE I SUSJEDNIH
OPĆINA LUKAČ,
GRADINA, SUHOPOLJE
I ŠPIŠIĆ BUKOVICA KAO
NOSITELJA RURALNOG
RAZVOJA

CILJ 1: OČUVANJE
PRIRODNIH, KULTURNIH
I POVIJESNIH NASLJEĐA
SA NAGLSKOM NA RAZVOJ
LJUDSKIH RESURSA

Mjera 3: Uređenje
i sanacija
odlagališta
otpada

Mjera 20.:
Modernizacija
vrtića i osnovnih
škola na području
mikroregije

Naziv mjere

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Naziv cilja
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Planom razvojnih programa općine Špišić Bukovice sadržani su programi prema ciljevima i
prioritetima razovja povezani s programskomi organizacijskom klasifikacijom, a ostvareni su kako
slijedi:

Mjera 11:
Održavanje i
uređenje zelenih

Kupnja strojeva

30.000,00

150.000,00

250.000,00

200.000,00

10.000,00

20.000,00

broj strojeva

broj kanti za
odlaganje/
kontejner

m2 izmjerene
i projektiranje
građevine

km asfaltiranih
cesta

broj korisnika
pomoći

broj OPG-a

17122,76

17.316,21

171.719,03

399.685,94

904.374,16

8.000,00

246.040,73

0

km održavanih
kanala i tokova
rijeke

m2 izmjerenog
polj. zemljišta

40.355,26

odnos zaprimljenih
prijava (oštećenja) /
broj intervencija

kupnja trimera i malčera za
održavanje zelenih površina

država obustavila postupak
javne nabave spremnika za
odvojeno sakupljanje otpada

VTC projekt dodatne usluge,
projektna za vatrogasne
garaže

kamen II. Klase za poljske
puteve

sredstva države za
ublažavanje štete od
elementarne nepogode

manji broj poljoprivrednika
se javilo od previđenog

plaćanje računa za geodetsku
izmjeru i usklađenje k.o.
Vukosavljevica i k.o. Lozan

nije se koristila stavka
proračuna

trošak rekonstrukcije
odvodnih kanala nakon
poplave u svibnju

SLUŽBENI VJESNIK

CILJ 1: OČUVANJE
PRIRODNIH, KULTURNIH
I POVIJESNIH NASLJEĐA
SA NAGLSKOM NA RAZVOJ
LJUDSKIH RESURSA

Iznošenje i odvoz
smeća, kante
i kontejneri za
odlaganje

Elementarne
nepogode

Mjera 3: Uređenje
i sanacija
odlagališta
otpada

Mjera 46.:
Poboljšanje
kvalitet života
socijalno
ugroženih
skupina

CILJ 2: ODRŽIVI
RAZVOJ MIKROREGIJE
KROZ POVEZIVANJE
URBANOG CENTRA
VIROVITICE I SUSJEDNIH
OPĆINA LUKAČ,
GRADINA, SUHOPOLJE
I ŠPIŠIĆ BUKOVICA KAO
NOSITELJA RURALNOG
RAZVOJA

Program razvitka
seoskog prostora

210.000,00

Ostale geodetske
usluge

Ostali građevinski
objekti, projektna
dokumentacija

Mjera 17.:
Obnova i
rekonstrukcija
sakralnih i
povijesnih
objekata

CILJ 1: OČUVANJE
PRIRODNIH, KULTURNIH
I POVIJESNIH NASLJEĐA
SA NAGLSKOM NA RAZVOJ
LJUDSKIH RESURSA

24.000,00

Vodoprivreda

Mjera 15.:
Obnova
postojećih
društvenih
objekata

Mjera 42.:
Okrupnjavanje
poljoprivrednih
površina

CILJ 2: ODRŽIVI
RAZVOJ MIKROREGIJE
KROZ POVEZIVANJE
URBANOG CENTRA
VIROVITICE I SUSJEDNIH
OPĆINA LUKAČ,
GRADINA, SUHOPOLJE
I ŠPIŠIĆ BUKOVICA KAO
NOSITELJA RURALNOG
RAZVOJA

82.000,00

Redovno održavanje
nerazvrstanih cesta,
čišćenje snijega

Nerazvrstane ceste

Mjera 1.:
Izgradnja i
modernizacija
objekata
vodoopskrbe

CILJ 1: OČUVANJE
PRIRODNIH, KULTURNIH
I POVIJESNIH NASLJEĐA
SA NAGLSKOM NA RAZVOJ
LJUDSKIH RESURSA

Program utroška sredstava od poljoprivrede

Mjera 7.:
Modernizacija
postojećih
cestovnih pravaca
i lokalnih putova

Mjera 43.:
Stvaranje
sustava praćenja
ﬁnanciranja
poljoprivrednih
proizvođača

KROZ POVEZIVANJE
URBANOG CENTRA
VIROVITICE I SUSJEDNIH
OPĆINA LUKAČ,
GRADINA, SUHOPOLJE
I ŠPIŠIĆ BUKOVICA KAO
NOSITELJA RURALNOG
RAZVOJA
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Mjera 50.: Razvoj
javnih potreba u
kulturi

Mjera 48.:
Unapređenje
zdravstvene
zaštite

Mjera 51.:
Poticanje
zdravijeg načina
života

Mjera 14.:
Izgradnja i
modernizacija
edukacijskih
objekata

Mjera 15.:
Obnova
postojećih
društvenih
objekata

Mjera 11:
Održavanje i
uređenje zelenih
površina

Mjera 46.:
Poboljšanje
kvalitet života
socijalno

Mjera 12.:
Aktivnije
CILJ 1: OČUVANJE
uključivanje
PRIRODNIH, KULTURNIH
mladih i posebnih
I POVIJESNIH NASLJEĐA
socijalnih
SA NAGLSKOM NA RAZVOJ
skupina u razvoj
LJUDSKIH RESURSA
društva

CILJ 2: ODRŽIVI
RAZVOJ MIKROREGIJE
KROZ POVEZIVANJE
URBANOG CENTRA
VIROVITICE I SUSJEDNIH
OPĆINA LUKAČ,
GRADINA, SUHOPOLJE
I ŠPIŠIĆ BUKOVICA KAO
NOSITELJA RURALNOG
RAZVOJA

CILJ 1: OČUVANJE
PRIRODNIH, KULTURNIH
I POVIJESNIH NASLJEĐA
SA NAGLSKOM NA RAZVOJ
LJUDSKIH RESURSA

Mjera 3: Uređenje
i sanacija
odlagališta
otpada

Mjera 15.:
Obnova
postojećih
društvenih
objekata

Program društvenih djelatnosti

postojećih
cestovnih pravaca
i lokalnih putova

87.000,00

80.000,00
30.000,00
0,00
0,00

250.000,00

45.000,00

Ostale usluge
tekućeg i
investicijskog
održavanja
Predškolski odgoj
Školstvo
VZO
GSS
Financijska
sredstva osigurana
u Proračunu
Općine Špišić
Bukovica će se
podijeliti krajnjim
korisnicima
nakon provedenog
javnog poziva za
prijavu programa i
projekata udruga od
interesa za Općinu
Špišić Bukovica
i njihovom
ﬁnanciranju iz
proračuna Općine
Špišić Bukovica za
2018. godinu.
Pomoć obiteljima i
kućanstvima

15.200,00

30.000,00

Kupnja strojeva

Nadstandard u
djelatnosti hitne
medicine

150.000,00

Iznošenje i odvoz
smeća, kante
i kontejneri za
odlaganje

48.000,00

250.000,00

Ostali građevinski
objekti, projektna
dokumentacija

Ogrijev socijala

200.000,00

Nerazvrstane ceste

broj izlazaka ekipe

broj korisnika

broj obitelji
korisnika

0

0

15.521,85

37.050,00

169.514,58

250.000,00

7.000,00

149.593,75

167.872,20

broj upisanih
učenika
0

1.210.938,79

228.524,52

odnos zaprimljenih
prijava (oštećenja)/
broj intervencija
sanacija
broj korisnika

17122,76

17.316,21

171.719,03

399.685,94

broj strojeva

broj kanti za
odlaganje/
kontejner

m2 izmjerene
i projektiranje
građevine

cesta

nadstandard zdravstvene
zaštite

manji broj korisnika ZMN-a
od predviđenog

uskrsnica, božićnica

sukladno Javnom natječaju
sva predviđena sredstva
raspoređena korisnicima

sredstva za povećanu civilnu
zaštitu

sukladno Zakonu o
vatrogastvu

nabava radnih bilježnica za
učenike, obuće

uređenje dječjih igrališta na
području općine

održavanje JR, popravak
strojeva, orezivanje stabala

kupnja trimera i malčera za
održavanje zelenih površina

država obustavila postupak
javne nabave spremnika za
odvojeno sakupljanje otpada

VTC projekt dodatne usluge,
projektna za vatrogasne
garaže

puteve
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Mjera 15.: Obnova postojećih
društvenih objekata

CILJ 2: ODRŽIVI
RAZVOJ MIKROREGIJE
KROZ POVEZIVANJE
URBANOG CENTRA
VIROVITICE I SUSJEDNIH
OPĆINA LUKAČ,
GRADINA, SUHOPOLJE
I ŠPIŠIĆ BUKOVICA KAO
NOSITELJA RURALNOG
RAZVOJA

Mjera 15.:
Obnova
postojećih
društvenih
objekata

Mjera 30.:
Promoviranje
mogućnosti
ulaganja u
mikroregiju

Mjera 30.:
Promoviranje
mogućnosti
ulaganja u
mikroregiju

Mjera 46.:
Poboljšanje
kvalitet života
socijalno
ugroženih
skupina

Mjera 12.:
CILJ 1: OČUVANJE
Aktivnije
PRIRODNIH, KULTURNIH
uključivanje
I POVIJESNIH NASLJEĐA
mladih i posebnih
SA NAGLSKOM NA RAZVOJ
socijalnih
LJUDSKIH RESURSA
skupina u razvoj
društva

Progr
Socijalni program općine
Program razvoja gospodarstva

120.000,00

20.000,00

LAG

Usluge tekućeg
i investicijskog
održavanja
(društveni domovi i
zgrade Općine)

30.000,00

Vjerske zajednice

36.000,00

19.000,00

Hrvatski crveni križ

Draft d.o.o.

15.200,00

Nadstandard u
djelatnosti hitne
medicine

6.000,00

48.000,00

Ogrijev socijala

Viroexpo

45.000,00

250.000,00

Pomoć obiteljima i
kućanstvima

nakon provedenog
javnog poziva za
prijavu programa i
projekata udruga od
interesa za Općinu
Špišić Bukovica
i njihovom
ﬁnanciranju iz
proračuna Općine
Špišić Bukovica za
2018. godinu.

9.100,00
104.000,00

broj subjekata
koji će izlagati na
štandu Općine
broj odobrenih
projekata

33.191,83

20.000,00

broj učlanjenih
subjekata

broj manifestacija,
priredbi održanih u
prostorima

45.000,00

19.000,00

broj korisnika, broj
pruženih usluga
korisnicima
broj vjernika

15.521,85

37.050,00

169.514,58

250.000,00

broj izlazaka ekipe

broj korisnika

broj obitelji
korisnika

0

štednjaci, hladnjaci,
opremanje domova u svim
naseljima

redovno suﬁnanciranje
poslovanja

već štand od predviđenog

redovna članarina

donacije predviđena za
vjereske zajednice

sukladno Zakonu o crvenom
križu

nadstandard zdravstvene
zaštite

manji broj korisnika ZMN-a
od predviđenog

uskrsnica, božićnica

sukladno Javnom natječaju
sva predviđena sredstva
raspoređena korisnicima
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Članak 2.

Ovo izvješće će se objaviti u “Službenom
vjesniku” općine Špišić Bukovice, a stupa na
snagu 8 dana od dana objave.
Klasa: 302-01/20-01/01
Urbroj: 2189/06-02-20-1
Špišić Bukovica, 02.06.2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović
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Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica izdaje Općina Špišić Bukovica
Odgovorni urednik: Suzana Posavac
Grafička obrada i tisak: Grafiti Becker, Virovitica

Broj 2/20

