
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Broj 1/22Godina XXVIII Špišić Bukovica, 16. veljača 2022. godine        

S A D R Ž A J

Službeni vjesnik

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti 
na Izmjenu Pravilnika o unutarnjem redu 
Dječjeg vrtića „Čarobna šuma“ 2

2. Odluka o kupnji nekretnine 2

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o komunalnim djelatnostima na 
području Općine Špišić Bukovice 2

4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti 
na Opće uvjete isporuke komunalne 
usluge ukopa pokojnika unutar groblja 
trgovačkom društvu Flora VTC d.o.o. 4

redni 
broj

broj
stranice

5. Odluka o povjeravanju poslova komunalne 

djelatnosti usluge ukopa pokojnika na 

području Općine Špišić Bukovice 4

6. Odluka o prihvaćanju Plana djelovanja 

u području prirodnih nepogoda za 2022. 

godinu 5

7. Odluka o prihvaćanju revizije Procjene 

rizika od velikih nesreća za područje 

Općine Špišić Bukovice 6
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Na temelju članka 40. i 41. Zakon o predškolskom 
odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/7., 94/13 i 
98/19), i članka 31. Statuta Općine Špišić Bukovica 
(Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica br.02/21), 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 07. 
sjednici održanoj dana 15. veljače 2022. godine 
donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti 
na Izmjene i dopune Pravilnika o 
unutarnjem redu Dječjeg vrtića 

„Čarobna šuma“ iz Špišić Bukovice

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i 
dopune Pravilnika o unutarnjem redu Dječjeg vrtića 
„Čarobna šuma“ iz Špišić Bukovice, proračunskog 
korisnika Općine Špišić Bukovica.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
i objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Općine 
Špišić Bukovica.

KLASA: 023-01/22-01/02
URBROJ.2189-6-02-22-1
ŠPIŠIĆ BUKOVICA, 15.02.2022.GODINE

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica:
Sanja Stubičar, mag.oec.

 Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 02/21) Općinsko 
vijeće Općine Špišić Bukovica na 07. sjednici 
održanoj 15.02.2022. godine donosi

ODLUKU  
o kupnji nekretnine u Špišić Bukovici

Članak 1.

Donosi se Odluka o kupnji nekretnine u k.o. 
Špišić Bukovica k.č.br. 3012 površine 986 čhv, 
upisane u zk.ul. 1178 k.o. Špišić Bukovica u 
vlasništvu Marije i Save Mičić iz Špišić Bukovice, 
Kolodvorska 48.

Članak 2.

Navedeno zemljište se kupuje radi proširenja 
mjesnog groblja u Špišić Bukovici.

Članak 3.

Cijena nekretnine iz čl. 1 ne može biti veća 
od 21.700,00 kuna. Troškove prijenosa vlasništva 
snosi Općina.

Članak 4.

Ovlašćuje se načelnik za sklapanje ugovora 
sa vlasnikom zemljišta i provođenje ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja, 
a objavit će se u «Službenom vjesniku» Općine 
Špišić Bukovica.

KLASA: 940-01/21-01/08
URBROJ: 2189-6-02-22-5
Špišić Bukovica, 15.02.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica:
Sanja Stubičar, mag.oec.

Na temelju članka 26. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu („Narodne novine„ NN br. 
68/18,110/18 i 32/20.) članaka 31. Statuta Općine 
Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik“ 2/21) Općinsko 
Vijeće Općine Špišić Bukovica na 07. sjednici 
održanoj dana 15.02.2022. godine donosi

Odluku
o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnim djelatnostima 
na području Općine Špišić Bukovica

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na 
području Općine Špišić Bukovica (“Službeni 
vjesnik “ 2/20) u članku 6.stavku 1. ispred alineje 
1. dodaje se nova alineja te glasi:

„ – trgovačka društva u su/vlasništvu Općine 
Špišić Bukovica“ 

A dosadašnje alineje 1. i 2. postaju alineje 2. i 3.
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Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:
„Općina Špišić Bukovica sama organizira 

izvršavanje obavljanja komunalnih djelatnosti 
održavanja javnih zelenih površina i održavanja 
groblja putem vlastitog pogona koji je organiziran 
kao organizacijska jedinicu u sklopu Jedinstvenog 
upravnog odjela.“

Članak 3.

I sp re d  pod na slova  „  OBAV LJA NJ E 
KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU 
UGOVORA O KONCESIJI „ dodaje se podnaslov 
„ OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI 
PUTEM TRGOVAČKOG DRUŠTVA U SU/
VLASNIŠTVU OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA“ 
članak 7. mijenja se i glasi:

„Trgovačkom društvu FLORA VTC d.o.o, koje 
je u suvlasništvu Općine Špišić Bukovica povjerava 
se obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti 

- Usluge ukopa unutar groblja
Trgovačko društvo FLORA VTC iz Virovitice 

obavlja komunalne djelatnosti iz prethodnog 
stavka sukladno ovoj Odluci , posebnim propisima 
kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne 
djelatnosti i odlukama Općinskog vijeća Općine 
Špišić Bukovica donesenih sukladno tim propisima.

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka 1. 
ovog članka povjerava se trgovačkom društvu iz 
stavka 1. ovog članka na neodređeno vrijeme dok 
je trgovačko društvo registrirano za obavljanje 
povjerenih komunalnih djelatnosti ili dok se ovom 
odlukom ne odredi drugačije.

Trgovačko društvo Flora VTC dužno je povjerene 
komunalne djelatnosti obavljati kao javnu službu i 
postupati u skladu s načelima na kojima se temelji 
komunalno gospodarstvo sukladno zakonu kojim 
se uređuje komunalni gospodarstvo , a jednom 
godišnje trgovačko društvo podnosi Općini Špišić 
Bukovica izvješće o poslovanju.

Članak 4.

U članku 8. stavak 1. alineja 2. – briše se. 

Članak 5.

Članak 11. mijenja se i glasi:
„Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na 

temelju pisanog ugovora su one koje se isključivo 
financiraju iz Proračuna Općine Špišić Bukovica, a 
nisu povjerene trgovačkom društvu u suvlasništvu 
Općine Špišić Bukovica niti su predmet koncesije, 

odnosno su komunalne djelatnosti koje se izvršavaju 
putem vlastitog pogona.“

Članak 6.

Članak 12. mijenja se i glasi:
„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 groblja i krematorija unutar groblja
 - Održavanje građevina uređaja i predmeta javne 

namjene 
 - Održavanje dekorativne rasvjete i prigodna 

ukrašavanja općine
 - Održavanje javne rasvjete
 - Održavanje čistoće javnih površina
 - Održavanje mjesnih domova
 - Veterinarsko-higijeničarska služba
 - Zimsko održavanje cesta i čišćenje snijega s 

cesta u nadležnosti Općine Špišić Bukovica

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku„ Općine Špišić Bukovica.

KLASA: 363-01/22-01/07
URBROJ: 2189-6-02-22-1
U Špišić Bukovici, 15.02.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica:
Sanja Stubičar, mag.oec.
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Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
68/18 i 110/18) i članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik” 2/21.), Općinsko 
vijeće Špišić Bukovica na 7. sjednici, održanoj 
dana 15.02.2022. godine, donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Opće 
uvjete isporuke komunalne usluge ukopa 

pokojnika unutar groblja trgovačkog 
društva FLORA VTC D.O.O .

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete 
isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika 
unutar groblja trgovačkog društva FLORA VTC 
d.o.o., Vukovarska cesta 5, 33000 Virovitica

Članak 2.

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa 
pokojnika unutar groblja sastavni su dio ove Odluke. 

Članak 3.

Opći uvjeti iz članka 1. ove odluke objavit će se 
u Službenom vjesniku Općine Špišić Bukovica i 
na Internet stranici Općine Špišić Bukovica www.
opcina-spisicbukovica.hr.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku„ Općine Špišić Bukovica.

KLASA: 363-01/22-01/06
URBROJ: 2189-6-02-22-2
U Špišić Bukovica, 15.02.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica:
Sanja Stubičar, mag.oec.

Na temelju članka 34. stavka 1 i 2. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine 
„NN br. 68/18,110/18 i 32/20 .) članaka 31. Statuta 
Općine Špišić Bukovica ( “Službeni vjesnik “ 2/21 
) Općinsko Vijeće Općine Špišić Bukovica na 07. 
sjednici održanoj dana 15.02.2022. godine donosi

ODLUKU
O povjeravanju poslova obavljanja 

komunalnih djelatnosti usluge ukopa 
pokojnika na području Općine Špišić 

Bukovica

Članak 1.

 Obavljanje uslužne komunalne djelatnosti 
ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine 
Špišić Bukovica povjerava se trgovačkom društvu 
Flora VTC, sa sjedištem u Virovitici, Vukovarska 
cesta 5,,OIB: 54521868069, MBS: 010028465 kao 
trgovačkom društvu kojem su osnivači jedinice 
lokalne samouprave koje u njemu drže 100% 
poslovnih udjela.

Trgovačko društvo Flora VTC d.o.o., postaje 
isporučitelj komunalnih usluga iz stavka 1. ovog 
članka.

Članak 2.

Uslužna komunalna djelatnost ukopa pokojnika 
unutar groblja podrazumijeva ispraćaj i ukop unutar 
groblja po posebnim propisima.

Članak 3.

Isporučitelj komunalnih usluga obavlja povjerene 
komunalne djelatnosti u skladu sa Zakonom o 
komunalnom gospodarstvu te općim aktima i 
ugovorima donesenim odnosno sklopljenim na 
temelju tog Zakona.

Isporučitelj ne smije bez opravdanih razloga 
prekinuti ili obustaviti isporuku povjerenih 
komunalnih djelatnosti.

Članak 4.

Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna 
služba, a usluge koje se pružaju u obavljanju tih 
djelatnosti od općeg su interesa.

Članak 5.

Obavljanje te uslužne komunalne djelatnosti 
ukopa pokojnika unutar groblja povjerava se 
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Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 

Bukovica (Službeni vjesnik br. 02/21), Općinsko 

vijeće općine Špišić Bukovica na 07. sjednici 

održanoj 15.02.2022. godine, donosi

ODLUKU 

o prihvaćanju Plana djelovanja u 

području prirodnih nepogoda za 2022. 

godinu Općine Špišić Bukovica 

Članak 1.

Donosi se Odluka o prihvaćanju Plana djelovanja 

u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

Općine Špišić Bukovica.

isporučitelju komunalnih usluga iz članka 1. stavka 
2. ove Odluke na neodređeno vrijeme počevši od  
17. veljače 2022. godine pa do opoziva.

Članak 6.

Isporučitelj komunalnih usluga obvezuje se:
a) Komunalne djelatnosti obavljati kontinuirano 

na način koji osigurava održavanje komunalne 
infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti 
radi ostvarivanja neprekidne isporuke komunalnih 
usluga 

b) Komunalne djelatnosti obavljati na 
učinkovit, ekonomičan i svrhovit načina

c) Komunalne djelatnosti isporučivati 
korisnicima na način koji ne može štetiti njihovoj 
imovini , pravima i pravnim interesima 

d) Osigurati javnost rada te omogućiti 
korisnicima komunalne usluge pristup informacija 
važnim za isporuku komunalnih usluga

e) Da bez opravdanih razloga ne smije 
prekinuti ili obustaviti isporuku komunalnih 
djelatnosti 

f) O prekidu isporuke komunalne djelatnosti 
i/ili usluga i razlozima prekida obavijestiti javnost 
na prikladan način odmah nakon saznanja okolnosti 
koje su uzrokovale prekid.

Članak 7.

Isporučitelj komunalne usluge koji obavlja 
uslužnu komunalnu djelatnost u svrhu obavljanja 
te djelatnosti u skladu sa Zakonom o komunalnom 
gospodarstvu i propisima donesenim na temelju tog 
Zakona, te u skladu s posebnim propisima, donosi 
opće uvjete isporuke komunalne usluge i sklapa s 
korisnikom ugovor o isporuci komunalne usluge.

Članak 8

Ova odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku“ Općine Špišić Bukovica.

KLASA: 363-01/22-01/06
URBROJ: 2189-6-02-22-3 
U Špišić Bukovici, 15.02.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica:
Sanja Stubičar, mag.oec.
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Članak 2.

Ovaj Odluka stupa na snagu 8 dana od dana 
objave, a objaviti će se u «Službenom vjesniku» 
Općine Špišić Bukovica.

Klasa: 810-01/21-01/10
Ur.broj: 2189-6-02-22-6
Špišić Bukovica, 15.02.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica Općinskog vijeća:
Sanja Stubičar, mag.oec.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica (Službeni vjesnik br. 02/21), Općinsko 
vijeće općine Špišić Bukovica na 07. sjednici 
održanoj 15.02.2022. godine, donosi

ODLUKU 
o prihvaćanju I – revizije Procjene 

rizika od velikih nesreća Općine Špišić 
Bukovica 

Članak 1.

Donosi se Odluka o prihvaćanju I- revizije 
Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 
Špišić Bukovica.

Članak 2.

Ovaj Odluka stupa na snagu 8 dana od dana 
objave, a objaviti će se u «Službenom vjesniku» 
Općine Špišić Bukovica.

Klasa: 810-01/21-01/10
Ur.broj:2189-6-02-22-7
Špišić Bukovica, 15.02.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica Općinskog vijeća:
Sanja Stubičar, mag.oec.
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Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica izdaje Općina Špišić Bukovica
Odgovorni urednik: Suzana Posavac

Grafička obrada i tisak: Grafiti Becker, Virovitica


