
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Broj 2/22Godina XXVIII Špišić Bukovica, 09. ožujka 2022. godine

S A D R Ž A J

Službeni vjesnik

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

10.	Odluka	 o	 produženju	 važenja	 Strategije	
razvoja	 Općine	 Špišić	 Bukovica	 za	
razdoblje	do	2020.	godine 2

11.	Odluka	 o	 određivanju	 poslova	 prijevoza	
pokojnika	koji	se	financiraju	iz	Proračuna	
Općine	Špišić	Bukovica 2

redni	
broj

broj
stranice

12.	Odluka	 o	 ukidanju	 statusa	 javnog	 dobra	
na	k.č.br.	604/3	u	k.o.	Špišić	Bukovica 3

13.	Odluka	 o	 proglašenju	 komunalne	
infrastrukture	 javnim	 dobrom	 u	 općoj	
upotrebi 4
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Na temelju članka 12., 23. i 38. st. 5. Zakona o 

sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem 

Republike Hrvatske („Narodne novine“, boj 

123/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 

31. Statuta Općine Špišić Bukovica („Službeni 

vjesnik“ Općine Špišić Bukovica 02/21), Općinsko 

vijeće Općine Špišić Bukovica, na 08. sjednici, 

održanoj dana 08.03.2022. godine, donosi

ODLUKU

o produljenju važenja Strategije razvoja 

Općine Špišić Bukovica za razdoblje do 

2020. godine 

Članak 1.

Produljuje se važenje Strategije razvoja Općine 

Špišić Bukovica za razdoblje do 2020. godine do 

donošenja nove Strategije razvoja Općine Špišić 

Bukovica.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objaviti će se u «Službenom vjesniku» Općine 

Špišić Bukovica.

KLASA: 024-01/22-01/04

URBROJ: 2189-6-02-22-2

Špišić Bukovica, 08.03.2022.godine

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica:

Sanja Stubičar, mag.oec.

Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj 
djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15, 98/19) i 
članka 31. Statuta Općine Špišić Bukovica (Službeni 
vjesnik Općine Špišić Bukovica 02/21 ), Općinsko 
vijeće Općine Špišić Bukovica na 08. sjednici 
održanoj 08.03. 2022.godine donijelo je

ODLUKU
o određivanju poslova prijevoza 
pokojnika koji se financiraju iz 

Proračuna Općine Špišić Bukovica

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se da će se iz 
Proračuna Općine Špišić Bukovica financirati 
troškovi preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili 
posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće 
utvrditi uzorak smrti bez obdukcije, i to od mjesta 
smrti do nadležne patologije ili sudske medicine 
( u daljnjem tekstu : preuzimanje i prijevoz umrle 
osobe na obdukciju).

Članak 2.

Općina Špišić Bukovica snosit će troškove 
preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju 
temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz 
uvjete:
 - Da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe 

nalaze na području Općine Špišić Bukovica
 - Da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja 

pogrebnik koji s Općinom Špišić Bukovica ima 
zaključen ugovor o obavljanju tih poslova,

 - Da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za 
obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog 
za područje Općine Špišić Bukovica,

 - Da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku 
usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o 
obavljanju poslova. 

Članak 3.

(1) Općina Špišić Bukovica zaključit će 
ugovorom o obavljanju poslova preuzimanja i 
prijevoza umrle osobe na obdukciju s najpovoljnijim 
ponuđačem temeljem provedenog natječaja za 
obavljanje tih poslova.

(2) Odluku o raspisivanju natječaja, te odluku 
o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju donosi 
načelnik.

(3) Natječaj provodi stručno povjerenstvo od 
tri člana koje imenuje načelnik.

(4) Natječaj se objavljuje na web stranici Općine 
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Špišić Bukovica i na oglasnoj ploči Općine Špišić 
Bukovica

(5) Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se 
ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta propisanih 
člankom 4. ove Odluke, ponudi i ukupno najnižu 
cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio 
natječajne dokumentacije.

(6) Protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja žalba nije dopuštena, ali se može 
pokrenuti upravni spor.

Članak 4.

(1) Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne 
i fizičke osobe, koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
 - Da su upisane u odgovarajući registar za 

obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju 
izvodom iz registra ne starijem od 30 dana,

 - Da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za 
obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju 
preslikom rješenja,

 - Da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili 
zakupu) najmanje jedno pogrebničko vozilo, a 
što dokazuju preslikom prometne knjižice vozila

 - Da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da 
pozive mrtvozornika mogu primiti tijekom 24 
sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti 
najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva, 
a što dokazuje izjavom o ispunjavanju kadrovskih 
i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode 
kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima 
pogrebnik raspolaže, 

 - Da na dan zaključenja natječaja nemaju 
nepodmirenih poreznih obveza i obveza za 
mirovinsko osiguranje starijih od 30 dana, a 
što dokazuju odgovarajućom potvrdom Porezne 
uprave ne starije od 30 dana,

 - Da na dan zaključenja natječaja nemaju 
nepodmirenih obveza prema Općini Špišić 
Bukovica po bilo kojem osnovu, starijih od 
30 dana,

 - Da pogrebnik fizička ili odgovorna osoba u 
pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za 
kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona 
o pogrebničkoj djelatnosti, a što dokazuju 
uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem 
o neizricanju prekršajne kazne.
(2) Pravne i fizičke osobe koje su na dan 

stupanja na snagu Zakona obavljale pogrebničku 
djelatnost, na natječaj raspisan do isteka roka za 
usklađenje djelatnosti nisu dužne priložiti i rješenje 
o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke 
djelatnosti.

Članak 5.

(1) Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza 
pokojnika zaključuje se na vrijeme od 4 godine.

(2) Sastavni dio ugovora iz stavka 1. je cjenik 
usluga najpovoljnijeg ponuditelja.

(3) U slučaju da pogrebnik ne obavlja svoje 
poslove u skladu sa zaključenim ugovorom ili u 
slučaju da prestane ispunjavati uvjete za obavljanje 
pogrebničke djelatnosti, Općina Špišić Bukovica 
će raskinuti ugovor o povjeravanju poslova 
prijevoza pokojnika i prije isteka roka na kojeg je 
isti zaključen.

(4) Ugovor se smatra raskinutim istekom roka 
od 30 dana od dana dostave pisane obavijesti o 
raskidu ugovora pogrebnika.

(5) Istovremeno s raskidom ugovora, načelnik 
je dužan pokrenuti i postupak natječaja za odabir 
novog pogrebnika koji će obavljati poslove.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine 
Špišić Bukovica.

KLASA: 363-01/22-01/15
URBROJ: 2189-6-02-22-1
Špišić Bukovica, 08.03.2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica:
Sanja Stubičar, mag.oec.

Na temelju članka 362. Zakona o vlasništvu i 
drugim stvarnim pravima (N.N. br. 91/96, 73/00, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/108, 38/09, 153/09, 
143/12 i 152/14), članka Zakona o cestama (84/11, 
22/13, 54/13, 148/13, 92/14 110/19 i 144/21) i članka 
32. Statuta Općine Špišić Bukovica (“Službeni 
vjesnik” br. 02/21) Općinsko vijeće Općine Špišić 
Bukovica na 08. sjednici održanoj 08.03.2022. 
godine donijelo je

ODLUKU
 o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Ukida se javno dobro put na č.k.br. 604/3 sa 
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1878 m2 upisano u z.k. uložak br. 2134 k.o. Špišić 
Bukovica, upisuje se pravo vlasništva u korist 
Općine Špišić Bukovica, budući da je predmetno 
zemljište izgubilo svoju prvobitnu namjenu put, 
tj. predmetno zemljište u naravi predstavlja u 
dijelovima oranicu, neizgrađeno građevinsko 
zemljište i dio zgrade Vatrogasnog doma u Špišić 
Bukovici. 

Članak 2.

Provedbu ove Odluke izvršit će Općinski sud 
u Virovitici, zemljišno knjižni odjel, upisom 
navedenih čestica u točki 1. u vlasništvo Općine 
Šp. Bukovica.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave i 
bit će objavljena u „Službenom vjesniku“ Općine 
Špišić Bukovica.

KLASA: 931-01/22-01/05
URBROJ: 2189-6-02-22-3
Špišić Bukovica, 08.03.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik:
Sanja Stubičar, mag.oec.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i 
drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj: 
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 
152/14), članka 62. stavka 1. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 
32. Statuta Općine Špišić Bukovica (“Službeni 
vjesnik” br. 02/21) Općinsko vijeće Općine Špišić 
Bukovica na 08. sjednici održanoj 08.03.2022. 
godine donijelo je

ODLUKU
o proglašenju komunalne infrastrukture 

javnom dobrom u općoj uporabi

Članak 1.

Ovom Odlukom proglašava se komunalna 
infrastruktura navedena u donjem popisu javnim 
dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Špišić 
Bukovica:

1. Javna zelena površina – travnjak u 

Kolodvorskoj ulici, Vukosavljevica na nekretninama 

označenim kao dio. k.č.br.3505/1, 3505/4 i 3489 

sve u k.o. Vukosavljevica.

Članak 2.

Temeljem ove Odluke na nekretninama iz članka 

1. ove Odluke provest će se upis u katastarskom 

operatu ka i uknjižba prava vlasništva u zemljišnoj 

knjizi Općinskog suda u Virovitici, kao javno dobro 

u općoj uporabi – komunalna infrastruktura, u 

neotuđivom vlasništvu Općine Špišić Bukovica, 

Vinogradska 4, 33 404 Špišić Bukovica, OIB: 

45994280888.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana 

objave u „Službenom vjesniku“ Općine Špišić 

Bukovica

KLASA: 361-01/22-01/06

URBROJ: 2189-6-02-22-1

U Šp. Bukovici 08.03.2022

OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik:

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


