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R E P U B L I K A    H R V A T S K A 
     Županija Virovitičko-podravska 
           Općina Špišić Bukovica 
                Općinski načelnik 
 

KLASA: 022-01/21-01/02 
URBROJ: 2189/06-01-21-1 
Špišić Bukovica, 17.03.2021. 
 
PREDMET: IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA ZA 01.01.-31.12.2020. GODINE 
 
 
Kako smo nekoliko godina najavljivali izgradnju dječjeg vrtića, u 2020 godini završili smo 
izgradnju i primili u njega prve korisnike ove jeseni. Vrtić je sufinanciran djelom sredstava iz 
mjere 7.4.1. ministarstva poljoprivrede i vrijednosti je  4.900.000,00 kn zajedno s 
cjelokupnom opremom. 
 
Općina i dalje sufinancira rad predškolske nastave u trajanju od 250 sati, koja se odvija u 
sklopu vrtića od jeseni. 
 
Isplaćivane su jednokratne naknade za rodilje u iznosu od 2.000,00 kn po djetetu.  
 
U sklopu projekta Slavonija, Baranja i Srijem – „Promicanje održivog razvoja prirodne 
baštine na području Slavonije Baranje i Srijema, započeli smo izgradnju turističko-
edukacijskog centra  „Kuće čaja-oaze mira“, vrijedan oko 9.500.000,00 kn.   
Partneri na ovom projektu su nam Vidra, koja je i pisala projekt, i Javna ustanova za 
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže i županijska Turistička zajednica.   
  
U 2020 smo potpisali i ugovor sa MRRFEU za izgradnju i asfaltiranje dijela cesta u naselju 
Okrugljača, u vrijednosti oko 450.000,00 kn, te smo radove uspješno i okončali do kraja 
godine.  
Vrijednost ukupnog projekta je oko 1. 500.000,00 kn, te je općina sama sufinancirala ostatak.  
 
Završeno je asfaltiranja i uređivanja okoliša oko društvenog doma u Vukosavljevici u 
vrijednosti oko 230.000,00 kn.  
Uredili smo i interijere u domovima u Šp. Bukovici i Vukosavljevici te sređivali električne 
instalacije u ostalim domovima.  
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Završili smo s energetskom obnovom i rekonstrukcijom općinske zgrade, s krovištem i 
toplinskom ovojnicom tj. fasadom za koje smo dobili dio sredstava iz FZZOEU i MRRFEU, a 
drugi dio smo sami financirali. Vrijednost tih radova je oko 3.600.000,00 kn. 
 
Započeli smo i s izgradnjom vatrogasne garaže u Vukosavljevici, za koju smo dobili sredstva 
od MRRFEU u 100% iznosu od 2.000.000,00 kn.  
 
Nabavili smo i 20 spremnika od 1100 litara, za odvojeno prikupljanje otpada za staklo i papir, 
i za njih smo dobili 85% sredstava od FZZOEU.  
 
Završili smo izgradnju reciklažnog dvorišta vrijednog 1.900.000,00 kn, te će ono početi s 
radom u 2021 godini, i bit će predano tvrtki Flora d.o.o. iz Virovitice na upravljanje.  
 
Posađen je novi drvored u Šp. Bukovici, i živa ograda oko groblja u Okrugljači, Bušetni i 
Lozanu, a Špišić Bukovica će biti realizirana u tijeku 2021 godine, kada uklonimo stabla i 
staru ogradu koja smeta za sadnju.  
 
Za dan općine otvoreno je parkiralište u Nazorovoj ulici u Šp. Bukovici, i njega općina sama 
plaća iz općinskog proračuna. Vrijednost projekta je oko 700.000,00 kn.  
 
Započeli smo i s radovima na poučnoj stazi oko ribnjaka i retencije Zidine u vrijednosti 
750.000,00 kn.  
 
Nasipavanje poljskih puteva smo odradili kao i svake godine do početka većih 
poljoprivrednih radova u poljima.   
 
Promijenili smo i dio stolarije na objektima koji su u našem vlasništvu.   
 
U projektnu dokumentaciju ulažemo svakodnevno i vjerujemo da nam je to najvrjednija 
investicija, jer jedino ako imamo projektnu dokumentaciju, možemo se prijavljivati na 
natječaje i očekivati da će nam netko pomoći u izgradnji i rekonstrukciji infrastrukture koja je 
potrebna za daljnji razvoj naše općine i svih njenih mještana. 
 
U proteklom razdoblju Općina Špišić Bukovica imala je, kao i do sada, ažurno poslovanje po 
pitanju redovnog izvršavanja obveza prema ugovorima, dobavljačima, udrugama, 
zaposlenima i svemu što obuhvaća redovan rad Općine.  
 
Izvršene su redovno sve obveze koje Općina ima po ugovoru; Deratizacija, zbrinjavanje 
životinja, odlagalište otpada, informatička podrška, oglašavanje i informiranje, zdravstvene 
usluge, opskrba električnom energijom i javna rasvjeta.  
Redovno su isplaćene sve obveze prema zaposlenima, dužnosnicima i  vježbenicima.  
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Redovno je sufinanciran rad svih udruga građana koje se financiraju iz proračuna te rad 
Crvenog križa, Vatrogasne zajednice općine, Gorske službe spašavanja, DRAFT-a, LAG-a i 
Visoke škole u Virovitici, a naravno financiramo i manifestacije povodom obilježavanja Dana 
općine.  
 
Popratili smo i financijski podržali sve vatrogasne, sportske i kulturne manifestacije i 
natjecanja koja su se mogla održati s obzirom na provođenje mjera sigurnosti vezano uz 
COVID 19. 
 
I ove godine smo nastavili sa sanitarnim orezivanjem stabala u općini. 
 
Umirovljenicima smo isplatili Uskrsnice i Božićnice od jednom krajem godine povodom 
Božićnih blagdana, obzirom da u Uskrsno vrijeme nismo mogli isplatiti zbog COVIDA19. 
  
Općina zapošljava 2 djelatnika u sezoni, a dobili smo i 4 djelatnika u javne radove koji su 
tijekom 2020 radili na revitalizaciji i odražavanju javnih površina, i preko Drafta- 4 geronto 
domaćice koje se brinu o 15-ak naših starijih i nemoćnih stanovnika općine. 
 
S obzirom na to da je cijeli svijet ove godine pogođen krizom vezanom uz virus COVID-19, 
odnosno koronom, tako ni mi nismo prošli neokrznuti, te smo i na općinskom proračunu 
osjetili posljedice krize, i nismo ni odradili sve one projekte koje smo planirali u ovoj godini, 
ali se nadam da ćemo godinama pred nama to sve uspjeti riješiti.  
  
Zahvaljujem se svima Vama na suradnji i potpori za postizanje svega što je navedeno.  
 
 
 
         NAČELNIK: 
         Hrvoje Miler 


