
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Broj 7/21Godina XXVI  I Špišić Bukovica, 30. srpanj 2021. godine

S A D R Ž A J

Službeni vjesnik

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
52. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu 

ulaganja na području Općine Špišić 
Bukovica unutar Mjere 07 „Temeljne 
usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima“ za projekt: Izgradnja zgrade 
DVD-a  Okrugljača  2

53. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu 
ulaganja na području Općine Špišić 
Bukovica unutar Mjere 07 „Temeljne usluge 
i obnova sela u ruralnim područjima“ za 
projekt: Dogradnja dječjeg vrtića u Špišić 
Bukovici  2
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Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 

Bukovica („Službeni vjesnik“ Općine Špišić 
Bukovica broj 02/21), a u vezi sa Pravilnikom o 
provedbi Mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova 
sela u ruralnim područjima“ (N.N. br. 91/2019, 
37/2020 i 31/2021) (u daljnjem tekstu: Mjera 07) iz 
Programa ruralnog razovja Rupublike Hrvatske 
za razdoblje 2014 - 2020. godine, Općinsko vijeće 
Općine Špišić Bukovica na svojoj 4. sjednici 
održanoj dana 29.07.2021. godine donosi

O D L U K U
o davanju suglasnosti za provedbu 

ulaganja na području Općine Špišić 
Bukovica unutar Mjere 07 „ Temeljne 

usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima“ za projekt: Izgradnja 

zgrade DVD-a Okrugljača

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine Špišić 
Bukovica suglasno je s provedbom ulaganja u 
projekat Izgradnja zgrade DVD-a Okrugljača 
u Okrugljači, na lokaciji k.č.br. 1694/103 k.o. 
Bušetina, u naselju Okrugljača, a koje je detaljno 
opisano u Prilogu ove Odluke.

Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica 
utvrđuje da je Izgradnja zgrade DVD-a 
Okrugljača u Špišić Bukovici od posebnog 
socijalnog interesa za općinu Špišić Bukovicu 
iz razloga što će se izgradnjom zgrade DVD u 
Okrugljači znatno podići standard življenja, 
biti  će znatno unaprijeđena protupožarna 
infrastruktura koja zadovoljava potrebe Općine 
Špišić Bukovica i okolice, te će se poboljšati 
stvaranje baze kvalitetnih ljudskih potencijala 
koji doprinose sigurnosti svih stanovnika općine, 
te samim time i razvoju lokalne zajednice, kako 
naselja Okrugljača, a isto tako i svih stanovnika 
Općine Špišić Bukovica i okolice.

Navedeni projekt Igradnje zgrade DVD-a 
Okrugljača se prijavljuje na Natječaj iz Mjere: 
07, Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima, podmjere 7.4. Ulaganja u pokretanje, 
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 
povezanu infrastrukturu  - provedba tipa operacije 

7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, 
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 
za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Članak 2.

Ovlašćuje se načelnik za provođenje ove 
Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u  ″Službenom 
vjesniku″ Općine Špišić Bukovica, a stupa na 
snagu prvi dan nakon dana objave.

Klasa: 361-01/21-01/
Urbroj: 2189/06-02-21- 
Špišić Bukovica, 29. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Sanja Stubičar

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik“ Općine Špišić 
Bukovica broj 02/21), a u vezi sa Pravilnikom 
o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova 
sela u ruralnim područjima“ (N.N. br. 91/2019, 
37/2020 i 31/2021) (u daljnjem tekstu: Mjera 
07) iz Programa ruralnog razovja Rupublike 
Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020. godine, 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 
svojoj 4. sjednici održanoj dana 29,.07.2021. 
godine donosi

O D L U K U
o davanju suglasnosti za provedbu 

ulaganja na području Općine Špišić 
Bukovica unutar Mjere 07 „ Temeljne 

usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima“ za projekt: Rekonstrukcija 

dječjeg vrtića u Špišić Bukovici



Strana 3SLUŽBENI VJESNIKBroj 7/21

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine 
Špišić Bukovica suglasno je s provedbom 
ulaganja u projekat Rekonstrukcije dječjeg vrtića 
u Špišić Bukovici, na lokaciji k.č.br. 593/1, 593/12 
i 656/1 sve k.o. Špišić Bukovica, u naselju Špišić 
Bukovica, a koje je detaljno opisano u Prilogu 
ove Odluke.

Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica 
utvrđuje da je Rekonstrukcija dječjeg vrtića u 
Špišić Bukovici od posebnog socijalnog interesa 
za općinu Špišić Bukovicu iz razloga što će se 
rekonstrukcijom dječjeg vrtića u Špišić Bukovici 
znatno podići standard življenja, biti  će znatno 
unaprijeđena obrazovna infrastruktura koje 
zadovoljavaju potrebe Općine Špišić Bukovica 
i okolice, poboljšati će se kompetencija radne 
snage s područja Općine Špišić Bukovica, te će 
se poboljšati stvaranje baze kvalitetnih ljudskih 
potencijala koji doprinose gospodarskom rastu 
i razvoju lokalne zajednice, kako naselja Špišić 
Bukovica, a isto tako i svih stanovnika Općine 
Špišić Bukovica i okolice.

Navedeni projekt Rekonstrukcije dječjeg vrtića 
se prijavljuje na Natječaj iz Mjere: 07, Temeljne 
usluge i obnova sela u ruralnim područjima, 
podmjere 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje 
ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno 
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu  - provedba tipa operacije 
7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, 
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 
za razdoblje 2014. - 2020. godine.

Članak 2.

Ovlašćuje se načelnik za provođenje ove 
Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u  ″Službenom 
vjesniku″ Općine Špišić Bukovica, a stupa na 
snagu prvi dan nakon dana objave.

Klasa: 361-01/21-01/
Urbroj: 2189/06-02-21- 
Špišić Bukovica, 29. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Sanja Stubičar

.
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Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica izdaje Općina Špišić Bukovica
Odgovorni urednik: Suzana Posavac
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