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Na temelju članka 7., 12. i 13. Zakona o
ustanovama („Narodne novine” broj 76/93,
29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 7. i 8. Zakona
o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka
31. Statuta Općine Špišić Bukovica („Službeni
vjesnik” broj 02/13 i 3/18), Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica na 29. sjednici održanoj
dana 07.07.2020. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju Dječjeg vrtića
„Čarobna šuma” Špišić Bukovica
1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Špišić Bukovica,
OIB: 45994280888, Vinogradska 4, 33404 Špišić
Bukovica, (u daljnjem tekstu: osnivač) osniva
javnu ustanovu – Dječji vrtić “Čarobna šuma”
Špišić Bukovica (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić).

Članak 2.
Naziv Dječjeg vrtića je: Dječji vrtić “Čarobna
šuma” Špišić Bukovica. Sjedište Dječjeg
vrtića je u Špišić Bukovici, Vinogradska 6, a
o promjenama naziva i sjedišta Dječjeg vrtića
odlučuje osnivač.
Dječji vrtić je pravna osoba upisana u sudski
registar ustanova.
II. DJELATNOST

Članak 3.
Djelatnost Dječjeg vrtića je predškolski odgoj
i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske
dobi.
Predškolski odgoj organizira se i provodi
za djecu od navršenih 6. mjeseci do polaska u
osnovnu školu.

Članak 4.
U Dječjem vrtiću ostvarivat će se sljedeći
programi:
- redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja,
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne
skrbi djece rane i predškolske dobi, koji su
prilagođeni razvojnim potrebama djece te
njihovim mogućnostima i sposobnostima,
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- programi za djecu rane i predškolske dobi s
teškoćama u razvoju,
- programi za darovitu djecu rane i predškolske
dobi,
- programi predškole,
- programi ranog učenja stranih jezika i drugi
programi umjetničkog, Kulturnog, vjerskog i
športskog sadržaja,
- drugi programi u skladu s potrebama djece i
zahtjevima roditelja.
III. UPRAVLJANJE

Članak 5.
Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće koje
ima predsjednika i četiri člana.
Tri člana Upravnog vijeća imenuje osnivač,
jednog člana biraju roditelji djece korisnika
usluge, a jednog člana bira se tajnim glasovanjem
iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg
vrtića.

Članak 6.
Način izbora odnosno imenovanja, način rada
i donošenja odluka iz nadležnosti Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića propisat će se statutom.

Članak 7.
Prava i obveze Upravnog vijeća utvrđene su
zakonom i statutom.

Članak 8.
Ravnatelj Dječjeg vrtića je poslovodni i
stručni voditelj Dječjeg vrtića.
Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama
ravnatelj:
- predlaže godišnji plan i program rada,
- brine se za provođenje odluka upravnog
vijeća, odgojiteljskog vijeća i drugih tijela,
- obavlja druge poslove utvrđene aktom o
osnivanju i statutom.

Članak 9.
Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač na
prijedlog Upravnog vijeća, na temelju javnog
natječaja, koji raspisuje Upravno vijeće u skladu
sa zakonom i statutom.
Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti
imenovana osoba koja ispunjava uvjete za
odgojitelja ili stručnog suradnika, te ima
najmanje 5. godina radnog staža u djelatnosti
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predškolskog odgoja.
Ravnatelj se imenuje na 4. godine.
Ista osoba može biti ponovno imenovana.

Članak 10.
Do imenovanja članova Upravnog vijeća i
izbora ravnatelja, vrtićem upravlja i rukovodi
osoba imenovana od strane osnivača, koja obavlja
pripreme za početak rada ustanove i podnosi
prijavu za upis u sudski registar ustanove.
Za osobu koja obavlja pripreme za početak
rada ustanove i podnosi prijavu za upis u sudski
registar ustanove imenuje se Tomislav Obrovac.
Osoba koja obavlja pripreme za početak rada
ustanove i podnosi prijavu za upis u sudski
registar ustanove.:
- obavlja pripreme za početak obavljanja
djelatnosti ustanove, posebno pribavljanje
potrebne dozvole za početak rada,
- podnošenja prijave za upis Dječjeg vrtića u
sudski registar ustanova,
- pribavljanje suglasnosti na program rada,
provedba postupaka za zapošljavanjem
potrebnog broja odgojitelja i ostalih
zaposlenika,
- upravlja vrtićem do imenovanja ravnatelja,
- zastupa i predstavlja Dječji vrtić,
- pokreće postupak za imenovanje članova
Upravnog vijeća,
- obavlja postupak za imenovanje članova
Upravnog vijeća,
- predlaže tekst statuta Dječjeg vrtića.

Članak 11.
Stručno tijelo u Dječjem vrtiću je Odgojiteljsko
vijeće.
Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji,
stručni suradnici i zdravstveni radnici koji
ostvaruju program odgoja u Dječjem vrtiću.
Odgojiteljsko vijeće uz poslove za koje je
ovlašteno zakonom, obavlja sljedeće:
- predlaže godišnji plan i program rada,
- prati ostvarivanje programa,
- daje Upravnom vijeću i ravnatelju prijedlog i
mišljenja u svezi organizacije rada i razvoja
djelatnosti Dječjeg vrtića,
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
rada i pomiče stručni rad,
- predlaže nabavu potrebe opreme i pomagala.
Djelokrug rada Odgojiteljskog vijeća utvrđuje
se statutom.
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IV. STRUČNI RADNICI

Članak 12.
U dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja
i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te
skrbi o djeci rade sljedeći odgojno-obrazovni
radnici: odgojitelj i stručni suradnik (pedagog,
psiholog, logoped i rehabilitator) te medicinska
sestra kao zdravstvena voditeljica.
Osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka
1. ovoga članka, u dječjim vrtićima rade i druge
osobe koje obavljaju administrativno-tehničke i
pomoćne poslove.
Odgojno-obrazovni radnici u dječjem
vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i
razinu obrazovanja, položen ispit te utvrđenu
zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz
stavka 1. ovoga članka.
V. OPĆI AKTI

Članak 13.
Akti Dječjeg vrtića su:
- Statut Dječjeg vrtića,
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića,
- Pravilnik o plaćama,
- Pravilnik o zaštiti od požara,
- Pravilnik o radu Upravnog vijeća,
- Pravilnik o radu Odgojiteljskog vijeća,
- Drugi opći akti u skladu sa zakonom, ovom
Odlukom i statutom.

Članak 14.
Statutom Dječjeg vrtića se pobliže utvrđuje
ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih
tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeta
i način davanja usluga, radno vrijeme Dječjeg
vrtića, javnost rada, te se uređuju druga pitanja
od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanja
Dječjeg vrtića.
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića pobliže se uređuje unutarnje
ustrojstvo, te način obavljanja djelatnosti Dječjeg
vrtića kao javne službe.
Druge opće akte donosi Upravno vijeće u
skladu sa statutom, ako zakonom ili statutom nije
propisano da ih donosi ravnatelj ili Odgojiteljsko
vijeće.
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VI. FINANCIRANJE I IMOVINA

Članak 15.
Za obavljanje djelatnosti Dječji vrtić će se
osigurati sredstvima:
- od osnivača,
- od roditelja djece korisnika usluga
Dječjeg vrtića,
- iz ostalih izvora propisanih zakonom.

Članak 16.
Osnivač se obvezuje Dječjem vrtiću osigurati
sredstva za:
- materijalne izdatke – energiju i komunalije,
tekuće održavanje objekta i opreme,
- nabavu namještaja, opreme i sitnog inventara
potrebnog za obavljanje djelatnosti,
- bruto plaće, naknade i materijalna prava
radnika.
Visinu sredstava iz stavka 1. ovog članka
osnivač će osigurati u proračun Općine Špišić
Bukovica.

Članak 17.
Osnivač osigurava potreban prostor za
obavljanje predškolske djelatnosti, opremu i
didaktička sredstva potreba za ostvarivanje
programa Dječjeg vrtića u skladu s predškolskim
standardima predškolskog odgoja i obrazovanja.
Opremu i didaktička sredstva osigurava
osnivač Dječjeg vrtića.
Sredstva za početak rada Dječjeg vrtića
osigurat će se u proračunu Općine Špišić
Bukovica.

Članak 18.
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VII. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE
OSNIVAČA I DJEČJEG VRTIĆA

Članak 20.
Dječji vrtić je javna ustanova za provođenje
organiziranog oblika odgojno-obrazovnog rada s
djecom rane i predškolske dobi koja se osniva na
neodređeno vrijeme.

Članak 21.
Dio administrativnih poslova za potrebe
Dječjeg vrtića obavljat će osnivač, a ostale
stručne i druge radnike prema utvrđenim
potrebama zaposlit će Dječji vrtić.
Potreban broj odgojitelja, stručnih suradnika
i ostalih radnika potrebnih za provođenje
programa Dječjeg vrtića, osigurat će se u skladu
s mjerilima utvrđenim Državnim predškolskim
standardom predškolskog odgoja i obrazovanja.

Članak 22.
Osnivač Dječjeg vrtića obvezuje se:
- redovito osiguravati i doznačavati sredstva za
koja se obvezao,
- dječjem vrtiću pružiti stručnu, financijsku i
drugu potrebnu pomoć,
- za potrebe Dječjeg vrtića obavljati određene
poslove.

Članak 23.
Dječji vrtić kao ustanova obvezuje se:
- redovito obavljati djelatnosti za koju je
osnovan,
- najmanje 2 puta godišnje izvješćivati osnivača
o rada i poslovanju Dječjeg vrtića.

Članak 24.

Dječji vrtić se osniva kao ustanova i nema
za cilj stjecanje dobiti, već obavljanje djelatnosti
predškolskog odgoja i obrazovanja.
Ako Dječji vrtić u obavljanju svoje djelatnosti
ostvari dobit, ta dobit će se isključivo upotrijebiti
za razvoj djelatnosti Dječjeg vrtića.

Nadzor nad provođenjem programa rada
Dječjeg vrtića provode nadležna ministarstva
u skladu s odobrenima zakonima, ako nije
određeno da nadzor obavlja drugo tijelo državne
uprave.

Članak 19.

Člana 25.

Dječji vrtić odgovara za nastale obveze
cijelom svojom imovinom.
Osnivač Dječjeg vrtića solidarno i
neograničeno odgovara za obveze Dječjeg vrtića.

Dječji vrtić je dužan pravodobno i istinito
obavještavati javnost o obavljanju svoje djelatnosti
za koju je osnovan, na način određenim statutom
Dječjeg vrtića sukladno zakonu i ovoj Odluci.
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Članak 26.

Dječji vrtić se može pripojiti drugoj ustanovi
predškolskog odgoja kao njegova podružnica, a
može osnivati i svoje podružnice.
Odluka o pripajanju kao i odluka o osnivanju
podružnice donosi osnivač u skladu s odredbama
Zakona o ustanovama.
VIII. PRESTANAK RADA DJEČJEG
VRTIĆA

Članak 27.
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vrtić Špišić Bukovica ( u daljnjem tekstu: Dječji
vrtić).

Članak 2.
UVJETI UPISA:
1. U vrtić se upisuju djeca s navršene tri godine
života do 31. kolovoza, a najkasnije do 31.
prosinca tekuće godine pa do polaska u
osnovnu školu i to:

Dječji vrtić može prestati s radom pod uvjetima
i na način propisa Zakonom o ustanovama i
Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

2. djeca koje zajedno s oba roditelja imaju

IX. ZAVRŠNA ODREDBA

3. djeca koja zajedno sa samohranim roditeljem

Članak 28.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku” Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 361-01/17-01/27
Urbroj: 2189/06-02-20-57
Špišić Bukovica, 07.07.2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović

prebivalište

na

području

Općine

Špišić

Bukovice i državljani su Republike Hrvatske,
imaju prebivalište na području Općine Špišić
Bukovice i državljani su Republike Hrvatske,
4. djeca kojima su dodijeljeni skrbnici ili su
smještena u udomiteljsku obitelj, neovisno o
njihovom prebivalištu, ako njihovi skrbnici
ili udomitelji imaju prebivalište na području
Općine Špišić Bukovice
5. djeca koja navršavaju 3. godinu života poslije
31.kolovoza, a najkasnije do 31. prosinca
tekuće godine imaju iznimno pravo na upis
pod istim uvjetima
6. sve odredbe koje se odnose na roditelja/
roditelje odnose se i na posvojitelje, skrbnike

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ br.: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 31.
Statuta Općine Špišić Bukovice („Službeni
vjesnik“ br.: 02/13 i 03/18), Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica na 29. sjednici održanoj
dana 07.07. 2020. godine donosi

ODLUKU
o načinu i kriterijima ostvarivanja
prednosti pri upisu djece
u Dječji vrtić Špišić Bukovica
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje pravo i kriteriji
ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji

i udomitelje koji kao dokaz prilažu potrebnu
dokumentaciju o posvojiteljstvu, skrbništvu
ili udomiteljstvu.

Članak 3.
KRITERIJI, MJERILA I POTREBNA
DOKUMENTACIJA KOJA DOKAZUJE
STATUS ZA IZRADU LISTE REDA
PRIJMA ZA UPIS
Za izradu liste reda prijma utvrđuju se sljedeći
kriteriji, mjerila bodovanje i dokumentacija koja
dokazuje status:
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KRITERIJI

DOKUMENTACIJA

MJERILA BODOVANJA

1.

Dijete zaposlenih roditelja

Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o
zaposlenju roditelja

Svaki zaposleni roditelj 10 bodova

2.

Dijete samohranih roditelja

Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o
zaposlenju roditelja, rodni list djeteta koji dokazuje da
dijete nema drugog roditelja, isti je nepoznat ili mrtav

Samohrani roditelj 20 bodova

3.

Dijete iz obitelji s troje i
više djece

Rodni list(ovi), izvadak iz Matice rođenih ili potvrda o
rođenju djeteta

Svako dijete 2 boda

4.

Dijete s teškoćama u
razvoju

Preslika zdravstvene i druge dokumentacije (sukladno čl.
6. Državnog pedagoškog standarda)

Svako dijete 1 bod

5.

Dijete samohranih roditelja
(za braću ili sestre)

Preslika smrtnog lista ili izvatka iz matice umrlih, rodni
listovi djece, izjava o članovima zajedničkog kućanstva
ovjerena kod javnog bilježnika

Svako dijete 1 bod

6.

Dijete u godini prije
polaska u osnovnu školu

Preslika rodnog lista, izvatka iz matice rođenih ili potvrda
o rođenju

1 bod

7.

Dijete žrtve i invalida
Domovinskog rata

Rješenje o statusu HRVI, preslika smrtnog lista ili izvadak
iz matice umrlih

2 boda

8.

Dijete smješteno u
udomiteljsku obitelj

Rješenje Centra za socijalnu skrb

2 boda

9.

Dijete čiji roditelji primaju
dječji doplatak

Važeće Rješenje o primanju dječjeg doplatka

1 bod

Pod pojmom djeteta s teškoćama u razvoju,
smatra se dijete kojem su vrsta i stupanj teškoće
utvrđeni sukladno propisima iz područja
socijalne skrbi ili dijete za koje roditelji dostave
odgovarajuću
medicinsku
dokumentaciju
specijaliste medicine.
Pod pojmom djeteta iz obitelji s troje i više
djece podrazumijeva je ukupan broj zajedničke,
vlastite, posvojene i udomljene djece u odnosnoj
obitelji.
Pod pojmom samohranog roditelja smatra se
roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj
zajednici i sam brine o odgoju i uzdržava dijete.

Članak 4.
Zahtjevi roditelja djece iz članka 2. st. 1. ove
Odluke boduju se i svrstavaju na Listu prijma
temeljem priložene obveze dokumentacije prema
ukupno ostvarenom broju bodova, od većeg broja
bodova prema manjem.
Prednost pri upisu u okviru planiranog
broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama
ostvaruje dijete s većim brojem bodova. Lista se
zaključuje s brojem slobodnih mjesta u pojedinoj
skupini. Ako se za upis djece u određene dobne
skupine prijavi veći broj djece od broja djece
planiranog za upis i/ili djeca s istim brojem
bodova utvrđenih na osnovu kriterija iz članka
3. ove Odluke, prednost pri upisu utvrđuje
Komisija za upis djece na način da prednost pri
upisu ostvaruju:

• dijete zaposlenog samohranog roditelja,
• dijete oba zaposlena roditelja,
• dijete iz obiteljskog domaćinstva u kojem ima
djece s teškoćama u razvoju, a polaznici su
škole ili dječjeg vrtića,
• dijete iz obitelji s troje i više djece,
• dijete koje u vrtiću ima već upisane brata i/ili
sestru, osim brata i/ili sestre koji se u tekućoj
godini ispisuje iz vrtića i postaje polaznik
škole“
Ako se prednost ne može utvrditi primjenom
kriterija iz stavka 2. ovoga članka djeca se
svrstavaju na Listu prijma po datumu rođenja od
starijeg prema mlađem.
Lista čekanja se utvrđuje nakon upisa sve
djece u određenu dobnu skupinu prema broju
predviđenom za prijem u skupinu. Sva ostala
djeca nalaze se na listi čekanja s koje se u skladu
s mogućnostima mogu upisivati tijekom godine u
dobne skupine u koju su prijavljena.

Članak 5.
Postupak upisa djece u vrtić, ostvarivanje reda
prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi upisa
djece u vrtić u potpunosti s uređuju općim aktom
kojeg donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana
od dana donošenja i objavit će se u „Službenom
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vjesniku” Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 021-01/20-01/05
Urbroj: 2189/06-02-20-1
Špišić Bukovica, 07.07.2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća :
Tihomir Majstorovićović

Na temelju članka 15. st. 1. Zakona o
ustanovama (Nar. nov. br. 76/93, 29/97, 47/99,
35/08) i članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 02/13 i 03/18),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 29.
sjednici održanoj 07.07.2020. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju osobe koja obavlja
pripreme za početak rada ustanove
i podnosi prijavu za upis u sudski registar
ustanove Dječjeg vrtića „Čarobna šuma”
u Špišić Bukovica
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Špišić Bukovica,
OIB: 459942808888, Vinogradska 4, 33404
Špišić Bukovica, kao osnivač ustanove Dječjeg
vrtića „Čarobna šuma” u Špišić Bukovica donosi
Odluku da za osobu, koja obavlja pripreme za
početak rada ustanove i podnosi prijavu za upis
u sudski registar ustanove imenuje Tomislav
Obrovac, OIB: 36439026802.

Članak 2.
Gore navedena osoba koja obavlja pripreme za
početak rada ustanove i podnosi prijavu za upis
u sudski registar ustanove ovlaštena je zastupati
Ustanovu pojedinačno i samostalno.
Klasa: 361-01/17-01/27
Urbroj: 2189/06-02-20-56
Špišić Bukovica, 07.07.2020.godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
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Tihomir Majstorovićović

Temeljem članka 49.stavak 1. i 2. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne
novine“ br. 10/97,107/07 i 94/13) i članka 31.
Statuta Općine Špišić Bukovica („Službeni
vjesnik Općine Špišić Bukovica, broj: 02/13. i
03/18), Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica
na svojoj 29. redovnoj sjednici održanoj dana
07.07.2020. godine donosi

ODLUKU
o sufinanciranju troškova
Dječjeg vrtića za djecu s područja
Općine Špišić Bukovica
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se postupak
sufinanciranja troškova Dječjeg vrtića za djecu s
područja Općine Špišić Bukovica.

Članak 2.
Pravo na sufinanciranje troškova Dječjeg
vrtića ostvaruju roditelji odnosno skrbnici
(korisnici dječjeg vrtića), s prebivalištem na
području Općine Špišić Bukovica.
Općina Špišić Bukovica sudjeluje
u
sufinanciranju troškova boravka u dječjem
vrtiću, a ostatak do pune ekonomske cijene
cjelodnevnog boravka snosit će roditelji korisnici
usluge dječjeg vrtića.
Ovlašćuje se općinski načelnik za sklapanje
ugovora/sporazuma s dječjim vrtićem o načinu
i doznaci sredstava dječjem vrtiću od sredstava
koje doznačuju korisnici do pune ekonomske
cijene koštanja boravka djece u dječjem vrtiću.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/20-01/19
Urbroj: 2189/06-02-20-1
Špišić Bukovica, 07.07.2020.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća :
Tihomir Majstorovićović
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ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
na Javnom natječaju za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Općine Špišić Bukovica
Članak 1.

Na temelju članka 9. i 10. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine» broj 86/08 i 06/11), Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica na 29. sjednici održanoj
dana 07.07.2020. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PLANA
prijema u službu u upravna tijela
Općine Špišić Bukovica
za 2020. godinu
Članak 1.
Članak 4. mijenja se i glasi:
„ U 2020. godini predviđeno je zapošljavanje
na određeno vrijeme ukupno 5 djelatnika po
sljedećoj strukturi radnih mjesta:
a) djelatnici visoke i više stručne spreme - 0
b) djelatnici srednje stručne spreme - 0
c) djelatnici NKV - 5.

Članak 2.
Ova Izmjena i dopuna Plana prijema u službu
u upravna tijela Općine Špišić Bukovica objavit
će se u «Službenom vjesniku» Općine Špišić
Bukovica, a stupa na snagu danom objave.
KLASA: 400-01/20-01/18
URBROJ:2189/06-02-20-1
U Špišić Bukovici, 07.07.2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća :
Tihomir Majstorovićović

Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na
temelju odredbe članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica (Službeni vjesnik broj: 02/13), na 29.
sjednici održanoj 07.07.2020.godine

Prihvaća se kao najpovoljnija ponuda za
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Općine Špišić Bukovica jedina ponuda koja je
pristigla i to:
r.b.
1.

površina/
početna
trajanje Ponuđena
ha
zakupnina zakupa
cijena
1338/6 Oranica 0,2774
1338/110 Oranica 0,1079
UKUPNO
0,3853 1.200,00 kn 1. god. 1.202,00 kn
k.č.br.

kultura

Članak 2.
Zakupnina za nekretnine označene u točci
I. ove Odluke iznosi 1.202,00 kuna za jednu
kalendarsku godinu i plaća se unaprijed te ju je
dužan platiti najkasnije 31.09.2020.

Članak 3.
Na temelju ove Odluke načelnik Općine Špišić
Bukovica i podnositelj najpovoljnije ponude
sklopit će ugovor o zakupu poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Općine Špišić Bukovica.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom vjesniku» Općine
Špišić Bukovica.
KLASA: 320-01/20-01/11
URBROJ: 2189/06-02-20-4
U Šp. Bukovici, 07.07.2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća :
Tihomir Majstorovićović

OBRAZLOŽENJE
Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
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u
vlasništvu
Općine
Špišić
Bukovica
KLASA:320-01/20-01/11, UR.BROJ: 2189/0602-20-1 od 14.05.2020. objavljen je natječaj na
oglasnoj ploči Općine Špišić Bukovica.
Predmetni javni natječaj raspisan je za k.č.br.
1338/86 i 1338/110 u k.o. Bušetina ukupne
površine 0,0,3853 ha, početne cijene 1.200,00
kn. Pristigla je jedna ponuda od Danijela Habana
iz Bušetine, Matije Gupca 153 b, te je ponuđen
iznos od 1.202,00 kuna za predmetno zemljište.
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Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica izdaje Općina Špišić Bukovica
Odgovorni urednik: Suzana Posavac
Grafička obrada i tisak: Grafiti Becker, Virovitica
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