
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Broj 03/22Godina XXVIII Špišić Bukovica, 20. svibnja 2022. godine

S A D R Ž A J

Službeni vjesnik

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

12.	Odluka	o	prihvaćanju	Izvještaja	o	izvršenju	
Proračuna	 Općine	 Špišić	 Bukovica	 za	
razdoblje	od	01.01.-31.12.2021.	godine  3

13.	Izvještaj	 o	 izvršenju	 Proračuna	 Općine	
Špišić	 Bukovica	 za	 razdoblje	 od	 01.01.-
31.12.2021.	godine 4

14.	Zaključak	o	prihvaćanju	Izvješća	o	utrošku	
Proračunske	 zalihe	 iz	 Proračuna	 općine	
Špišić	 Bukovica	 za	 razdoblje	 od	 01.01,-
31.12.2021.	godine 41 

15.	Zaključak	 o	 prihvaćanju	 Godišnjeg	
izvještaja	o	radu	načelnika	za	razdoblje	od	
01.01.2021.	do	31.12.2021.	godine 41

16.	Program	 mjera	 za	 poticanje	 rješavanja	
stambenog	 pitanja	 mladih	 obitelji	 na	
području	Općine	Špišić	Bukovica 42

17.	Odluka	o	ustrojstvu	Jedinstvenog	upravnog	
odjela	Općine	Špišić	Bukovica 51

18.	Odluka	 o	 osnivanju	 Vlastitog	 pogona	
za	 obavljanje	 komunalnih	 djelatnosti	 na	
području	Općine	Špišić	Bukovica 53

19.	Odluka	 o	 davanju	 suglasnosti	 Općini	
Špišić	 Bukovici	 za	 provedbu	 ulaganja	
na	 području	 općine	 Špišić	 Bukovica	 za	
investiciju	 „Rekonstrukcije	 građevine	
javne	 i	 društvene	 namjene	 –	 vatrogasni	
dom	 DVD	 Špišić	 Bukovica,	 povećanje	
energetske	 učinkovitosti	 zgrade	 i	
dogradnja	sanitarnog	čvora,	2.b	skupine,“ 55

20.	 Izmjena	Pravilnika	o	korištenju	prostorija	
i	 društvenih	domova	na	području	Općine	
Špišić	Bukovica 56

redni	
broj

broj
stranice

21.	Izvješće	 o	 utrošku	 sredstava	 naknade	 za	
zadržavanje	 nezakonito	 izgrađene	 zgrade	
u	prostoru	za	2021.	godinu 57

22.	 Zaključak	 o	 prihvaćanju	 Izvješća	 o	
utrošku	sredstava	naknade	za	zadržavanje	
nezakonito	izgrađene	zgrade	u	prostoru	za	
2021.	godinu 57

23.	Izvješće	 o	 izvršenju	 programa	
građenja	 objekata	 i	 uređaja	 komunalne	
infrastrukture	za	2021.	godinu 024.	
Zaključak	o	prihvaćanju	Izvješća	o	izvršenju	
programa	 građenja	 objekata	 i	 uređaja	
komunalne	infrastrukture	za	2021.	godinu 58

25.	Izvješće	o	izvršenju	programa	održavanja	
komunalne	infrastrukture	za	2021.	godinu 58

26.	 Zaključak	 o	 prihvaćanju	 Izvješća	 o	
izvršenju	programa	održavanja	komunalne	
infrastrukture	za	2021.	godinu 59

27.	Izvješće	o	stanju	zaštite	od	požara	i	stanju	
provedbe	 plana	 unapređenja	 zaštite	
od	 požara	 na	 području	 Općine	 Špišić	
Bukovica	u	2021.	godini. 60

28.	 Zaključak	o	prihvaćanju	Izvješća	o	stanju	
zaštite	od	požara	i	stanju	provedbe	plana	
unapređenja	zaštite	od	požara	na	području	
Općine	Špišić	Bukovica	u	2021.	godini. 61

29.	Izvješća	 o	 ostvarivanju	 programa	
korištenja	sredstava	ostvarenih	od	zakupa,	
prodaje,	 prodaje	 izravnom	 pogodbom,	
privremenog	 korištenja	 i	 davanja	 na	
korištenje	 izravnom	 pogodbom	 na	
području	općine	Špišić	Bukovica	za		2021.	
godinu 62
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30.	 Zaključak	 o	 prihvaćanju	 Izvješća	
o	 ostvarivanju	 programa	 korištenja	
sredstava	ostvarenih	od	 zakupa,	prodaje,	
prodaje	izravnom	pogodbom,	privremenog	
korištenja	i	davanja	na	korištenje	izravnom	
pogodbom	 na	 području	 općine	 Špišić	
Bukovica	za		2021.	godinu 64

31.	Izvješće	 o	 utrošku	 sredstava	 od	 šumskog	
doprinosa	za	2021.	godinu 64

32.	 Zaključak	 o	 prihvaćanju	 Izvješća	 o	
utrošku	 sredstava	 od	 šumskog	 doprinosa	
za	2021.	godinu 65

33.	Provedbeni	 plan	 unapređenja	 zaštite	
od	 požara	 na	 području	 Općine	 Špišić	
Bukovice	za	2022.	godinu 65

34.	 Zaključak	 o	 prihvaćanju	 Provedbenog	
plana	 unapređenja	 zaštite	 od	 požara	 na	
području	Općine	Špišić	Bukovice	za	2022.	
godinu 66

35.	Zaključak	 o	 prihvaćanju	 	 financijskog	

Izvješća	 Vatrogasne	 zajednice	 Općine	

Špišić	Bukovica	za	2021.	godinu 67

36.	 Odluka	o	davanju	prethodne	suglasnosti	

na	godišnji	izvještaj	o	izvršenju	proračuna	

Dječjeg	 vrtića	 „Čarobna	 šuma“	 Špišić	

Bukovica	za	2021.	godinu 67

AKTI NAČELNIKA

37.	Izvješće	 o	 utrošku	 Proračunske	 zalihe	 iz	

Proračuna	 Općine	 Špišić	 Bukovica	 za	

razdoblje	od	01.01.-31.12.2021.	godine 68

38.	 Izvješće	 o	 radu	Načelnika	 za	 period	 od	

01.01.-31.12.2021.	godine 69
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Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik „ Općine Špišić 
Bukovica“ br. 02/21 ) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na  09. sjednici održanoj dana  
19. svibnja 2022.  godine  donosi

ODLUKA
o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju 

Proračuna Općine Špišić Bukovica za 
razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine

I.

Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvještaja o 
izvršenju Proračuna Općine Špišić Bukovica za 
razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica.

KLASA: 320-01/22-01/17
URBROJ:2189-6-02-22-4
Špišić Bukovica, 19.05.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica:
Sanja Stubičar, mag.oec.
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Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik „ Općine Špišić 
Bukovica“ br. 02/21 ) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na  09. sjednici održanoj dana  
19. svibnja 2022.  godine  donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o utrošku 

Proračunske zalihe iz Proračuna općine 
Špišić Bukovica za razdoblje od 01.01.-

31.12.2021.

I.

Prihvaća se Izvješća o utrošku Proračunske 
zalihe iz Proračuna općine Špišić Bukovica za 
razdoblje od 01.01.-31.12.2021.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica.

KLASA: 320-01/22-01/17
URBROJ:2189-6-02-22-5
Špišić Bukovica, 19.05.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica:
Sanja Stubičar, mag.oec.

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik“ br. 02/21), Općinsko 
vijeće Općine Špišić Bukovica na 09. sjednici 
održanoj 19.05.2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Načelnika 

za period 01.01.-31.12.2021. godine 

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Načelnika za period 01.01.-31.12.2021. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
vjesniku“, a stupa na snagu 8 dana nakon dana 
objave.

KLASA: 022-01/22-01/01
URBROJ: 2189-6-02-22-2
U Špišić Bukovici, 19.05.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica Općinskog vijeća:
Sanja Stubičar, mag.oec.
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PROGRAM MJERA
ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA 

MLADIH OBITELJI
NA PODRUČJU OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

    
 Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić Bukovica („Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovice“ broj 
02/21) Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 09. sjednici održanoj 19. svibnja 2022. donijelo je 

 
 

PROGRAM MJERA 
ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI 

NA PODRUČJU OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA 
 
 
1. UVOD 
 
Stanovanje je osobito važna ljudska potreba, a stan je svakako velika materijalna vrijednost svakog domaćinstva. 
Rješavanje stambenih potreba ovisi o socijalno-gospodarskim uvjetima svake zajednice. Na području socijalne 
politike u fokusu zanimanja je socijalno stanovanje i intervencije koje jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave poduzimaju u rješavanju stambenih potreba svojih građana. 
 
Općina Špišić Bukovica ovim Programom mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na 
području Općine Špišić Bukovica (u daljnjem tekstu: Program), namjerava pomoći svojem stanovništvu u 
rješavanju stambene problematike koja je i jedan od najvećih problema, posebice kada je riječ o mladim obiteljima 
s većim brojem djece, ali i radi sve većeg raseljavanja za boljim uvjetima života. 
 
Pojedini izrazi u smislu ovoga Programa imaju sljedeće značenje: 
Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, 
ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. 
Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i samostalno ga uzdržava. 
Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj. 
Izvanbračna zajednica je životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca, koja ispunjava uvjete 
propisane posebnim zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi (traje najmanje 3 godine, a kraće ako je u njoj 
rođeno zajedničko dijete ili ako je nastavljena sklapanjem braka). 
 
 
2. STANOVNIŠTVO NA PODRUČJU OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA 
 
 
2.1. Opći podaci o Općini Špišić Bukovica 
 

Općina Špišić Bukovica se nalazi u zapadnom dijelu Virovitičko-Podravske županije omeđena s istoka 

gradom Virovitica i općinom Lukač, sa zapada općinom Pitomača, sa sjevera NR Mađarskom a s juga Bjelovarsko-

bilogorskom županijom. Udaljena je sedam kilometara od središta županije Virovitice, 140 kilometara od Zagreba, 

120 kilometara od Osijeka, prometno povezana i podravskom magistralom i željezničkom prugom, koje obje 

prolaze kroz općinsko središte Špišić Bukovice, dok podravska magistrala pored općinskog središta prolazi i kroz 

naselje Lozan, željeznička pruga prolazi kroz naselje Vukosavljevicu. Položena od šumovitih i vinorodnih 

brežuljaka Bilogore preko rodnih ravničarskih polja proteže se do rijeke Drave tvoreći jednu cjelinu. Općina Špišić 

Bukovica se sastoji od šest naselja, Špišić Bukovice s Novim Antunovcem kao sjedišta općine i najvećeg naselja, 

Bušetine, Lozana, Vukosavljevice, Rogovca i Okrugljače, površine 107 km kvadratnih.  

2.2. Dinamika kretanja broja stanovnika 

Prostor općine Špišić Bukovica ima prosječnu gustoću naseljenosti od 31 st/km2 , a prosječna gustoća 

naseljenosti u Virovitičko-podravskoj županiji je 34,9 st/km2 .  Najgušće naseljen prostor kroz koju prolazi 

prometna infrastruktura i smješteno je središnje naselje Špišić Bukovica i naselje Lozan. Najslabije naseljeno 

područje su obronci Bilogore gdje prevladavaju površine pod šumskom vegetacijom i okolno područje rijeke 

Drave.  
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 Prostor općine Špišić Bukovica bilježi kontinuirani pad broja stanovnika od 50-ih godina 20. stoljeća. 

Najveći pad broja stanovnika zabilježen je u zadnjem međupopisnom razdoblju 2011.-2021, a koji iznosi pad broja 

od 895 stanovnika odnosno ukupni pad od 21,19 %. To je prije svega posljedica nepovoljne dobne strukture 

stanovništva (prirodni pad) i iseljavanja. U tablici 1. su vidljivi podaci pada broja stanovnika po naseljima i 

ukupno. 

Tablica 1. Pad broja stanovnika u zadnjem međupopisnom razdoblju 2011. 2021. godine 

 Popis 2011. Popis 2021. Pad broja 

stanovnika 

Postotak pada 

izražen u % 

Općina Špišić Bukovica 4222 3327 895 21,19 

Špišić Bukovica 1694 1353 341 20,13 

Bušetina 813 677 136 16,73 

Lozan 440 338 102 23,18 

Novi Antunovac 102 78 24 23,53 

Okrugljača 272 204 68 25 

Rogovac 228 166 62 27,19 

Vukosavljevica 673 511 162 24,07 

  

U Općini se neznatno povećao broj domaćinstava u promatranom periodu i ako se to poveže sa podatkom da se 

stanovništvo smanjivalo, onda to govori o istovremenom smanjenju broja članova po domaćinstvu,  što je 

posljedica procesa porodične transformacije, od šire na užu porodičnu grupu (proces nuklearizacije).  

 

Tablica 2. Grafički prikaz ukupnog broja stanovništva od 1857. do 2011. godine 
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Tablica 3. Popis broja stanovništva, kućanstava i stambenih jedinica iz 2021.godine 

Ukupno popisane osobe  
Ukupan broj 
stanovnika  

Kućanstva  Stambene jedinice  

ukupno  
privatna 

kućanstva  
ukupno  

stanovi za 
stalno 

stanovanje  

 

2.4. Demografski program kroz prostorno planiranje u Općini Špišić Bukovica 

Imajući u vidu trenutnu demografsku sliku Općine, kao osnovni cilj i prioritet budućeg razvoja Općine nameće se 
zadržavanje postojećih i privlačenje novih stanovnika.  

Razvoj naselja i količina površina za njihov nesmetani razvoj na prostoru Virovitičko-podravske županije, pa tako 
i Općine Špišić Bukovica, su vrlo povoljni. Ne postoje prostorna ograničenja koja bi usporavala ili ograničavala 
njihov razvoj, jer je planskom dokumentacijom osigurano dovoljno prostora za smještaj i razvoj naselja. 

 

3. CILJEVI I KORISNICI PROGRAMA 

3.1. Ciljevi demografskog razvoja  

Ciljevi demografskog razvoja mogu se preciznije odrediti kao: 

- obnavljanje naselja kroz poboljšanje društvene i tehničke (komunalne) infrastrukture; 
- ublažavanje i ispravljanje negativnih demografskih tendencija osiguranjem prirodnog kretanja i migracijskih 
tokova; 
- osiguranje ravnomjernog razmještaja stanovništva u prostoru i poboljšanje standarda življenja. 
 
Demografski cilj treba realizirati zadržavanjem postojećeg i povratkom iseljenog posebno mlađeg stanovništva, 
poticanjem povećanja broja članova obitelji te istovremenim stvaranjem uvjeta školovanja i rada u mjestu 
stanovanja. Potrebno je stimulirati ostanak mlađih osoba u radno-aktivnoj dobi te stvarati uvjete za imigracijska 
kretanja. 

3.2. Korisnici mjera i olakšica iz Programa 

Korisnici mjera i olakšica iz ovog Programa su mlade obitelji. 

Mladom obitelji u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj i njegov bračni ili izvanbračni drug pod uvjetom 
da jedan od njih nije navršio više od 40 godina života u godini podnošenja zahtjeva za sufinanciranje te da svoje 
stambeno pitanje rješavaju stjecanjem vlasništva nad nekretninom ili njezinim uređenjem po prvi put. 

Mladom obitelji smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili 
samohrani roditelj pod uvjetima iz prethodnog stavka. 
 
Na javni poziv za korištenje mjera iz ovog Programa može se javiti mlada obitelj koja kumulativno ispunjava 
slijedeće uvjete: 

 1. da najmanje jedan od bračnih/izvanbračnih drugova nije navršio više od 40 godina života u godini 
podnošenja zahtjeva za sufinanciranje, 

Špišić Bukovica Špišić Bukovica 3.364 3.327 1.209 1.205 1.821 1.775
Bušetina Bušetina 679 677 232 232 340 336
Lozan Lozan 339 338 131 129 208 191
Novi Antunovac Novi Antunovac 78 78 26 26 47 36
Okrugljača Okrugljača 206 204 78 77 117 116
Rogovac Rogovac 166 166 59 59 92 92
Špišić Bukovica Špišić Bukovica 1.374 1.353 492 491 713 706
Vukosavljevica Vukosavljevica 522 511 191 191 304 298
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 2. da je najmanje jedan od bračnih/izvanbračnih drugova državljanin RH s prebivalištem na 
 području Općine Špišić Bukovica, 
 3. da je nekretnina za koju se podnosi zahtjev za sufinanciranje prva kuća/stan u vlasništvu/ 
 suvlasništvu jednog ili oba bračna/izvanbračna druga te da u trenutku podnošenja zahtjeva bračni/ 
izvanbračni drugovi nemaju u vlasništvu/suvlasništvu drugu obiteljsku kuću/stan ili  drugi objekt pogodan za 
stanovanje na području Republike Hrvatske, 
 4. da je najmanje jedan od bračnih/izvanbračnih drugova u radnom odnosu, odnosno da  obavlja 
samostalnu djelatnost obrta/ s obrtom izjednačenu djelatnost/ slobodno zanimanje/ djelatnost poljoprivrede/ 
djelatnost šumarstva kao svoje jedino i glavno zanimanje te je po toj osnovi obvezno osiguran prema propisima 
što uređuju obvezna osiguranja minimalno jednu godinu, 
 5. da ni jedan od bračnih/izvanbračnih drugova nije kažnjavan niti se protiv njega vodi kazneni 
postupak, 
 6. da ne postoji dospjelo nepodmireno dugovanje svih članova mlade obitelji prema Općini Špišić 
Bukovica. 
 
Na jednoroditeljsku obitelj i samohranog roditelja na odgovarajući način se primjenjuju odredbe prethodnog 
stavka. 

 

4. MJERE POTICANJA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI 

4.1. Financijska pomoć pri kupnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na 
području Općine Špišić Bukovica 

S obzirom na nedostatak raspoloživih stambenih objekata u vlasništvu Općine Špišić Bukovica, mladoj obitelji u 
smislu ovog Programa, može se odobriti pomoć pri kupnji stambenog objekta (kuće ili stana) u vlasništvu druge 
fizičke osobe ili pravne osobe uz uvjete propisane ovim Programom. 

U slučaju kupnje stambenog objekta u vlasništvu druge fizičke osobe ili pravne osobe mlada obitelj može ostvariti 
pomoć utvrđene u kupoprodajnom ugovoru, a najviše do 15.000,00 kuna. 

Potpora za kupnju stambenog objekta, uz opće uvjete propisane ovim Programom, odobrava se uz uvjet da se radi 
o objektu koji se nalazi na području Općine Špišić Bukovica te za koji postoji valjana i potpuna dokumentacija o 
legalnosti objekta, uz predočenje valjanog kupoprodajnog ugovora, potpisanog i ovjerenog od strane javnog 
bilježnika. 

Potpora se neće odobriti za kupnju stambenog objekta koji je u vlasništvu/suvlasništvu osobe koja je najmanje s 
jednim bračnim/izvanbračnim drugom u : 

 - krvnom srodstvu u ravnoj lozi - otac, majka, djed, baka, pradjed ili prabaka, 
 - krvnom srodstvu u pobočnoj lozi  - brat ili sestra, 
 - srodstvu po tazbini - bračni drugovi, roditelji bračnih/izvanbračnih drugova, 
 - građanskom srodstvu - posvojitelji, posvojenici. 
 
Objekt na koji se odnosi prijava mora biti u vlasništvu ili suvlasništvu podnositelja. 

Za suvlasnički dio mora priložiti izjavu kojom suvlasnik potvrđuje da je upoznat sa podnošenjem prijave za 
korištenje ove mjere (obrazac izjave Obrazac 3A). 

Prijava na ovu mjeru moguća je po raspisanom javnom pozivu do 15. prosinca ili do iskorištenja sredstava 
osiguranih u Proračunu Općine u tu svrhu. 

Korisnik mjere i njegov bračni/izvanbračni drug moraju prijaviti prebivalište na adresi kupljenog stambenog 
objekta u roku 6 mjeseci od zaključenja ugovora o sufinanciranju i zadržati ga na toj lokaciji bez prekida najmanje 
10 godina (računajući od dana isplate sufinanciranja). 

Podnositelj zahtjeva na javni poziv prilaže izjavu o promjeni prebivališta (Obrazac 6A). 

Korisnik ove mjere dostavlja instrument osiguranja u obliku bjanko zadužnice u korist Općine Špišić Bukovica na 
iznos koji pokriva iznos odobrene potpore uvećane za eventualne troškove prisilne naplate. 
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Na nekretnini za koju je korisnik ostvario pravo na sufinanciranje iz ove Mjere, kao instrument osiguranja upisati 
će se u zemljišnoj knjizi zabilježba založnog prava na nekretnini (hipoteka) u korist Općine Špišić Bukovica, radi 
naplate primljenog iznosa sufinanciranja, troškova prisilne naplate i zateznih kamata. Naplata po ovoj osnovi 
osiguranja dozvoljena je samo u slučaju bezuspješne naplate temeljem bjanko zadužnice. Založno pravo na 
nekretnini (hipoteka) briše se nakon 10 godina (računajući od dana isplate sufinanciranja), ukoliko ne budu 
ostvareni uvjeti za aktiviranje predmetnog osiguranja propisani ovim Programom.  

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju: 
 
 - da korisnik mjere i/ili njegov bračni/izvanbračni drug ne prijave prebivalište na lokaciji    
objekta za koje je ostvareno sufinanciranje u roku 6 mjeseci od zaključenja ugovora o       
sufinanciranju, 
 - da korisnik mjere i/ili njegov bračni/izvanbračni drug ne zadrže prebivalište na lokaciji    
objekta za koje je ostvareno sufinanciranje najmanje 10 godina bez prekida (računajući od dana isplate 
sufinanciranja), 
 -  korisnik mjere ne izvršava obveze iz ugovora o sufinanciranju te postupa protivno smislu ovog 
Programa. 
 

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu: 

 1. Obrazac 1A – prijava za Mjeru 4.1., 
 2. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga (izvanbračnog druga) te izvadak iz matice 
vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci odnosno izjava o izvanbračnoj zajednici – Obrazac 2A), 
 3. izvadak iz zemljišnih knjiga za stambeni objekt koji je predmet zahtjeva, 
 4. dokaz o legalnosti objekta, 
 5. izjava suvlasnika (Obrazac 3A), 
 6. izjava da podnositelj zahtjeva i njegov bračni/izvanbračni partner koji po prvi put rješava 
 stambeno pitanje stjecanjem prava vlasništva, u trenutku podnošenja zahtjeva nema u 
 vlasništvu/suvlasništvu: drugu obiteljsku kuću/stan ili drugi objekt pogodan za stanovanje na 
 području Republike Hrvatske; (izjava - Obrazac 4A), 
 7. preslika ugovora o kupoprodaji stambenog objekta, 
 8. izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 5A), 
 9. izjava o promjeni prebivališta (Obrazac 6A), 
 10. preslika diplome odnosno svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi podnositelja i bračnog druga 
odnosno izvanbračnog druga, 
 11. dokaz da je podnositelj zahtjeva ili bračni odnosno izvanbračni drug u radnom odnosu 
 odnosno da obavlja samostalnu djelatnost (preslika ugovora o radu, potvrda o mirovinskom stažu ….), 
 12. potvrda o nekažnjavanju ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. 
 
 
4.2. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se 
osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor 

Rekonstrukcija obiteljskih kuća ili stanova u smislu ovog Programa podrazumijeva dogradnju, nadogradnju i 
rekonstrukciju postojećeg stambenog objekta mlade obitelji koja zadovoljava uvjete i kriterije za podnošenje 
prijave u skladu s ovim Programom. 

Rekonstrukcija odnosno dogradnja i nadogradnja je prihvatljiv trošak ako postojeći objekt prije izvedenih radova 
nije bio odgovarajući stan. Odgovarajućim stanom podrazumijeva se vlasništvo stambenog prostora koji je 
primjereno opremljen infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i dr.) i udovoljava higijensko – tehničkim 
uvjetima za zdravo stanovanje, veličine je oko 35 m² korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku 
daljnju osobu još oko 10 m².  

Podnositelj prijave za ovu mjeru dužan je dokazati da postojeći stambeni objekt prije izvedenih radova nije bio 
odgovarajući stan te je u tu svrhu obvezan priložiti fotografije objekta prije izvedenih radova, skicu zahvata (tlocrt 
građevine) sa troškovnikom koje izrađuje ovlašteni inženjer građevinarstva, a ako se povećava korisna površina 
stana i potvrdu o broju članova domaćinstva na adresi stambenog objekta koji je predmet prijave. 

Za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju primjenjuju se važeći propisi koji vrijede za gradnju te ako je sukladno 
tim propisima nužno ishoditi građevinsku dozvolu, zahtjevu se prilaže i  građevinska dozvola. Ako za izvedene 
radove sukladno zakonu nije propisana građevinska dozvola, zahtjevu se prilaže izjava da za radove nije potrebna 
građevinska dozvola (potpisana i ovjerena od ovlaštenog inženjera građevinarstva). 
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Podnositelj prijave prilaže dokaz o plaćanju računa na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji stambenog objekta 
za ukupni trošak radova i materijala. 

Prihvatljiv trošak po ovoj mjeri su materijal i radovi na rekonstrukciji,  dogradnji i nadogradnji  i adaptacija i 
sanacija stambenog prostora i drugo u smislu poboljšanja kvalitete stanovanja. 

Prije odobravanja korištenja sredstava u okviru ove mjere, Općina Špišić Bukovica zadržava pravo provjere i uvida 
na terenu po ovlaštenoj osobi svih kriterija o kojima ovisi odobravanje potpore. 

Potpora mladoj obitelji po ovoj mjeri rekonstrukcije, dogradnje i/ili nadogradnje, a maksimalno u visini 10.000,00 
kuna. 

Potpora je jednokratna po obitelji odnosno po stambenom objektu.  

Objekt na koji se odnosi prijava mora biti u vlasništvu ili suvlasništvu podnositelja. Za suvlasnički dio mora 
priložiti izjavu kojom suvlasnik potvrđuje da je bio suglasan sa radovima i da je upoznat sa podnošenjem prijave 
za korištenje ove mjere (obrazac izjave Obrazac 2B). 

Prijava za ovu mjeru se može podnositi po javnom pozivu do 15. prosinca tekuće godine odnosno do iskorištavanja 
sredstava koja su u Proračunu Općine osigurana za tu svrhu. 

Potpora se odobrava, uz opće uvjete propisane ovim Programom, ako je objekt na području Općine Špišić 
Bukovica i pod uvjetom da je objekt legalan. 

Korisnik mjere i njegov bračni/izvanbračni drug moraju prijaviti prebivalište na adresi objekta za koji se koristi 
mjera u roku 6 mjeseci od zaključenja ugovora o sufinanciranju i zadržati ga na toj lokaciji bez prekida najmanje 
10 godina (računajući od dana isplate sufinanciranja). 

Korisnik ove mjere dostavlja instrument osiguranja u obliku bjanko zadužnice u korist Općine Špišić Bukovica na 
iznos koji pokriva iznos odobrene potpore uvećane za eventualne troškove prisilne naplate. 

Na nekretnini za koju je korisnik ostvario pravo na sufinanciranje iz ove Mjere, kao instrument osiguranja upisati 
će se u zemljišnoj knjizi zabilježba založnog prava na nekretnini (hipoteka) u korist Općine Špišić Bukovica, radi 
naplate primljenog iznosa sufinanciranja, troškova prisilne naplate i zateznih kamata. Naplata po ovoj osnovi 
osiguranja dozvoljena je samo u slučaju bezuspješne naplate temeljem bjanko zadužnice. Založno pravo na 
nekretnini (hipoteka) briše se nakon 10 godina (računajući od dana isplate sufinanciranja), ukoliko ne budu 
ostvareni uvjeti za aktiviranje predmetnog osiguranja propisani ovim Programom.  

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju: 
 - da korisnik mjere i/ili njegov bračni/izvanbračni drug ne prijave prebivalište na lokaciji    
objekta za koje je ostvareno sufinanciranje u roku 6 mjeseci od zaključenja ugovora o       
sufinanciranju, 
 - da korisnik mjere i/ili njegov bračni/izvanbračni drug ne zadrže prebivalište na lokaciji    
objekta za koje je ostvareno sufinanciranje najmanje 10 godina bez prekida (računajući od dana isplate 
sufinanciranja)., 
 -  korisnik mjere ne izvršava obveze iz ugovora o sufinanciranju te postupa protivno smislu ovog 
Programa. 

 
Potrebna dokumentacija koja se prilaže prijavi: 

 1. Obrazac 1B – prijava za Mjeru 4.2., 
 2. 2. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga (izvanbračnog druga) te izvadak iz matice 
vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci odnosno izjava o izvanbračnoj zajednici – Obrazac 2B), 
 3. izvadak iz zemljišnih knjiga za stambeni objekt koji je predmet zahtjeva, 
 4. izjava za suvlasnika (obrazac 3B), 
 5. izjava da podnositelj zahtjeva i njegov bračni/izvanbračni partner u trenutku podnošenja 
 zahtjeva nema u vlasništvu/suvlasništvu: drugu obiteljsku kuću/stan ili drugi objekt pogodan za 
stanovanje na području Republike Hrvatske (izjava – Obrazac 4B), 
 6. izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 5B), 
 7. preslika građevinske dozvole (ukoliko se radi o radovima za koje je propisana građevinska 
 dozvola), 
 8. Fotografije stanja prije izvršenih radova rekonstrukcije, 
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 9. skica zahvata sa izračunom povećanja korisne površine stana koje izrađuje ovlašteni  inženjer 
građevinarstva, 
 10. Potvrda o broju članova domaćinstva, 
 11. Preslika računa kojima se dokazuju izvedeni radovi, 
 12. dokaz o legalnosti građevine i Izjava ovlaštenog inženjera građevinarstva (ukoliko se radi  o 
radovima za koje nije propisana građevinska dozvola), 
 13. preslika diplome odnosno svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi podnositelja i bračnog druga 
odnosno izvanbračnog druga, 
 14. dokaz da je podnositelj zahtjeva ili bračni odnosno izvanbračni drug u radnom odnosu 
 odnosno da obavlja samostalnu djelatnost (preslika ugovora o radu, potvrda o mirovinskom stažu ….), 
 15. potvrda o nekažnjavanju ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. 
 
4.3. Financijska pomoć radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Špišić Bukovica u 
obliku darovanja građevinskog zemljišta poradi gradnje obiteljske kuće 

Sukladno mogućnostima Općine Špišić Bukovice i imanju građevinskog zemljišta za izgradnji obiteljskih kuća, 
mladoj obitelji u smislu ovog Programa, može se odobriti pomoć u obliku darovanja građevinskog zemljišta u 
vlasništvu Općine Špišić Bukovice uz uvjete propisane ovim Programom. 

Prijava na ovu mjeru moguća je po raspisanom javnom pozivu do 15. prosinca ili do iskorištenja sredstava 
osiguranih u Proračunu Općine u tu svrhu. 

Korisnik mjere i njegov bračni/izvanbračni drug moraju prijaviti prebivalište na adresi darovanog građevinskog 
zemljišta u roku 3 godine od zaključenja ugovora o sufinanciranju i zadržati ga na toj lokaciji bez prekida najmanje 
10 godina (računajući od dana promjene prebivališta). 

Podnositelj zahtjeva na javni poziv prilaže izjavu o promjeni prebivališta (Obrazac 6A). 

Korisnik ove mjere dostavlja instrument osiguranja u obliku bjanko zadužnice u korist Općine Špišić Bukovica na 
iznos od 15.000,00 kuna koji pokriva iznos odobrene potpore uvećane za eventualne troškove prisilne naplate. 

Na nekretnini za koju je korisnik ostvario pravo na sufinanciranje iz ove Mjere, kao instrument osiguranja upisati 
će se u zemljišnoj knjizi zabilježba založnog prava na nekretnini (hipoteka) u korist Općine Špišić Bukovica, radi 
naplate primljenog iznosa sufinanciranja, troškova prisilne naplate i zateznih kamata. Naplata po ovoj osnovi 
osiguranja dozvoljena je samo u slučaju bezuspješne naplate temeljem bjanko zadužnice. Založno pravo na 
nekretnini (hipoteka) briše se nakon 10 godina (računajući od dana isplate sufinanciranja), ukoliko ne budu 
ostvareni uvjeti za aktiviranje predmetnog osiguranja propisani ovim Programom.  

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju: 
 
 - da korisnik mjere i/ili njegov bračni/izvanbračni drug ne prijave prebivalište na lokaciji    
objekta za koje je ostvareno sufinanciranje u roku 3 godine od zaključenja ugovora o       
sufinanciranju, 
 - da korisnik mjere i/ili njegov bračni/izvanbračni drug ne zadrže prebivalište na lokaciji    
objekta za koje je ostvareno sufinanciranje najmanje 10 godina bez prekida (računajući od dana promjene 
prebivališta), 
 -  korisnik mjere ne izvršava obveze iz ugovora o sufinanciranju te postupa protivno smislu ovog 
Programa. 
 

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu: 

 1. Obrazac 1A – prijava za Mjeru 4.1., 
 2. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga (izvanbračnog druga) te izvadak iz matice 
vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci odnosno izjava o izvanbračnoj zajednici – Obrazac 2A), 
 3. izjava suvlasnika (Obrazac 3A), 
 4. izjava da podnositelj zahtjeva i njegov bračni/izvanbračni partner koji po prvi put rješava 
 stambeno pitanje stjecanjem prava vlasništva, u trenutku podnošenja zahtjeva nema u 
 vlasništvu/suvlasništvu: drugu obiteljsku kuću/stan ili drugi objekt pogodan za stanovanje na 
 području Republike Hrvatske; (izjava - Obrazac 4A), 
 5. izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 5A), 
 6. izjava o promjeni prebivališta (Obrazac 6A), 
 7. preslika diplome odnosno svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi podnositelja i bračnog druga 
odnosno izvanbračnog druga, 
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 8. dokaz da je podnositelj zahtjeva ili bračni odnosno izvanbračni drug u radnom odnosu 
 odnosno da obavlja samostalnu djelatnost (preslika ugovora o radu, potvrda o mirovinskom stažu ….), 
 9. potvrda o nekažnjavanju ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. 
 

5. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA 

5.1. Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju 
stambenog pitanja na području Općine Špišić Bukovica 

Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja 
na području Općine Špišić Bukovica (u daljnjem tekstu: Javni poziv) objavljuje se, u pravilu, početkom godine i 
traje do 15. prosinca tekuće godine ili do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Općine u tu svrhu te se i 
prijava može podnijeti tijekom tog razdoblja. 

Javni poziv mora sadržavati popis mjera koje mlade obitelji mogu koristiti, popis dokumentacije koju moraju 
dostaviti za korištenje pojedine mjere, uvjete koje podnositelj mora zadovoljavati da bi bio korisnik mjere i sve 
ostale značajke pojedine mjere. 

Javni poziv objavljuje se na službenim web stranicama Općine Špišić Bukovica . 

Postupak objave javnog poziva, zaprimanja prijava te razmatranja zahtjeva za isplatu provodi Povjerenstvo koje 
imenuje općinski načelnik.  

5.2. Podnošenje prijava na Javni poziv 

Podnositelj prijave može biti jedan od bračnih ili izvanbračnih drugova odnosno samohrani roditelj ili roditelj iz 
jednoroditeljske obitelji. 

Na Javni poziv u godini donošenja ovog Programa mogu se prijaviti samo objekti koji se kupuju odnosno 
rekonstruiraju, dograđuju ili nadograđuju u godini donošenja Programa, a u svim narednim godinama prijava se 
može podnijeti za objekt koji je kupljen odnosno rekonstruiran, dograđen ili nadograđen u godini aktualnog Javnog 
poziva ili godini koja joj prethodi. 

Podnositelj prijave dostavlja popunjene propisane obrasce i dokumente tražene javnim pozivom u roku koji je 
propisan pozivom. 

5.3. Pregled prijava po Javnom pozivu 

Pregled prijava po Javnom pozivu i izradu liste reda prvenstva provodi povjerenstvo koje imenuje općinski 
načelnik. Povjerenstvo se sastoji od 3 člana od kojih ni jedan ne smije biti izravno ili neizravno zainteresiran za 
korištenje bilo koje mjere iz ovog Programa. 

Povjerenstvo će pregledati dostavljenu dokumentaciju, utvrditi da li podnositelji prijava zadovoljavaju uvjete da 
bi se uopće mogli prijaviti, zatim se utvrđuju ostale okolnosti. 

U tijeku Javnog poziva Povjerenstvo može od podnositelja zahtjeva zatražiti i dodatnu dokumentaciju ili dodatne 
informacije ukoliko je potrebno radi utvrđivanja ili provjere određenih činjenica važnih za utvrđivanje postojanja 
prava na podnošenje zahtjeva. 

Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija tražena za pojedinu potporu, neće 
se razmatrati. 

 Nakon izvršenog pregleda prijava, Povjerenstvo izrađuje listu reda prvenstva te predlaže općinskom načelniku 
donošenje odluke. 

Lista reda prvenstva sastavlja se prema redoslijedu zaprimanja valjanih prijava. 

 

6. DODJELA SREDSTAVA  
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Korisnici mjera po ovom Programu mogu ostvariti potporu samo jednokratno i za jednu mjeru uz uvjete predviđene 
ovim Programom. 

Korisnicima mjera sredstva se dodjeljuju temeljem liste reda prvenstva i odluke općinskog načelnika do 
iskorištavanja svih sredstava koja su u Proračunu Općine osigurana za tu namjenu. 

Korisnicima mjera sredstva se isplaćuju do 31. prosinca tekuće godine. 

Korisniku mjere koji je dostavio bjanko zadužnicu kao instrument osiguranja, neiskorištena bjanko zadužnica se 
vraća po proteku 10 godina od dana isplate potpore. Unutar razdoblja od 10 godina od dana isplate potpore, bjanko 
zadužnica se može aktivirati radi povrata sredstava potpore. 

 

7. ZAKLJUČAK 

Ovim Programom nije moguće u cijelosti riješiti ukupnu problematiku demografskog stanja na području Općine 
Špišić Bukovica, ali demografsko stanje u Općini Špišić Bukovica ne sagledava se samo kao socijalni problem, 
već kao integralni dio ukupnog društvenog i gospodarskog razvoja s obzirom da se broj stanovnika, obrazovna i 
dobna struktura praktički odražava na razvoj svih gospodarskih i društvenih djelatnosti. Stoga je posebno 
naglašeno da se željeni demografski ciljevi ne mogu ostvarivati povremeno, već trebaju biti rezultat kontinuiranog 
planiranja, uz angažiranje konkretnih financijskih sredstava koja se osiguravaju u proračunu Općine Špišić 
Bukovica, ali i u državnom Proračunu. 

8. ZAVRŠNA ODREDBA 

Ovaj Program objavit će se na službenim web stranicama Općine Špišić Bukovica (www.spisicbukovica.hr). 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA 

 
 
 

KLASA: 370-01/22-01/04 
URBROJ: 2189-6-02-22-1 
U Špišić Bukovici, 19. svibnja 2022. 

                                                                         
                                                                                                                                     PREDSJEDNICA: 

                                                                                                                                           Sanja Stubičar, mag.oec. 
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Na temelju odredbe st. 2. čl. 53. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne Novine» br. 33/01 i 60/01.) i članka 31. 
Statuta Općine Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” 
broj 02/21) Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica 
na 09. sjednici održanoj 19.05.2022. godine donosi

O D L U K U
o ustrojstvu Jedinstvenog Upravnog 

odjela 
Općine Špišić Bukovica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje ust rojstvo 
Jedinstvenog upravnog odjela, njegov djelokrug, 
upravljanje Jedinstvenim upravnim odjelom, javnost 
rada, te druga pitanja od značenja za njegov rad.

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel ustrojava se za 
obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga 
Općine Špišić Bukovica, kao i povjerenih poslova 
državne uprave.

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel odgovoran je 
Općinskom vijeću za zakonitost i pravovremeno 
obavljanje poslova iz ovog djelokruga.

Članak 4.

Sredstva za rad Jedinstvenog Upravnog odjela 
osiguravaju se u Općinskom proračunu.

Članak 5.

Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni Upravni 
odjel mora biti istaknuta natpisna ploča koja 
sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv Republike 
Hrvatske, naziv Virovitičko-podravska županija, 
naziv Općina Špišić Bukovica, naziv Jedinstveni 
Upravni odjel Špišić Bukovica, i sjedište.

Jedinstveni Upravni odjel Općine Špišić 
Bukovica ima svoj pečat promjera 38 mm, koji 
sadrži naziv Republika Hrvatska, naziv Virovitičko-
podravska županija, naziv Općina Špišić Bukovica 
i naziv Jedinstveni Upravni odjel Špišić Bukovica. 
U sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske.

Zaglavlje akta Jedinstvenog Upravnog odjela 
sadrži: grb Republike Hrvatske, grb Općine 

Špišić Bukovica, naziv Republika Hrvatska, naziv 
Virovitičko-podravska županija, naziv Općina 
Špišić Bukovica, naziv Jedinstveni Upravni odjel, 
klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj, mjesto i 
datum izrade akta.

Svi akti ovjeravaju se pečatom koji odgovara 
sadržaju zaglavlja akta.

II. DJELOKRUG JEDINSTVENOG 
UPRAVNOG ODJELA

Članak 6.

Jedinstveni Upravni odjel obavlja poslove 
lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju 
potrebe građana, a koji nisu Ustavom Republike 
Hrvatske ili zakonima dodijeljeni državnim tijelima, 
a osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje
- prostorno i urbanističko planiranje
- komunalne djelatnosti
- briga o djeci
- socijalna skrb
- primarnu zdravstvenu zaštitu
- odgoj i osnovno obrazovanje
- kulturu, tjelesnu kulturu i sport
- zaštitu potrošača
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
- protupožarnu i civilnu zaštitu
-  administrativno – tehničke poslove za potrebe 

mjesnih odbora
-  ostali poslovi utvrđeni posebnim zakonima, 

Statutom Općine Špišić Bukovica i drugim 
općim aktima predstavničkog tijela.

Poslovi pojedinih djelatnosti iz st. 1. ovog 
članka koje je jedinica lokalne samouprave dužna 
organizirati, te poslovi koje jedinica lokalne 
samouprave može obavljati ako je osigurala uvjete za 
njihovo obavljanje, obavljaju se sukladno posebnim 
zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti.

III. UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM 
UPRAVNIM ODJELOM

Članak 7.

Radom Jedinstvenog Upravnog odjela upravlja 
Pročelnik Upravnog odjela.

Pročelnika Općine imenuje Načelnik, na temelju 
javnog natječaja, sukladno zakonu, statutu i drugim 
općim aktom predstavničkog tijela.
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zakonom, statutom i drugim općim aktima.

Članak 13.

Službenici i namještenici Jedinstvenog Upravnog 
odjela imaju prava  i dužnosti propisane zakonom, 
statutom i drugim aktima predstavničkog tijela.

Službenici i namještenici Jedinstvenog Upravnog 
odjela za svoj rad odgovaraju u slučajevima i u 
postupku utvrđenim zakonom i općim aktima 
predstavničkog tijela.

VI. SREDSTVA ZA OBAVLJANJE 
REDOVITE DJELATNOSTI

Članak 14.

Za obavljanje redovite djelatnosti, Jedinstveni 
Upravni odjel ostvaruje sredstva osigurana 
proračunom, sukladno zadacima i poslovima 
utvrđenim programom rada.

Članak 15.

Program rada Jedinstvenog Upravnog odjela 
utvrđuje Pročelnik.

Program rada Jedinstvenog Upravnog odjela 
sadrži i zadatke i poslove koji proizlaze iz programa 
rada Općinskog vijeća i njegovih tijela.

VII. JAVNOST RADA JEDINSTVENOG 
UPRAVNOG ODJELA

Članak 16.

Rad Jedinstvenog Upravnog odjela je javan.
Nadzor nad ostvarivanjem javnosti rada 

Jedinstvenog Upravnog odjela daje Pročelnik 
Općine, ili službenik kojeg Pročelnik Općine na 
to ovlasti.

Članak 17.

Jedinstveni Upravni odjel dužan je razmotriti 
prijedloge i primjedbe građana u svezi rada 
Jedinstvenog Upravnog odjela.

VIII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE 
ODREDBE

Članak 18.

Danom stupanja na  snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o ustrojstvu Upravnog odjela Općine 
Špišić Bukovica od 15.12.2009. god.

Članak 8.

Pročelnik Jedinstvenog Upravnog odjela osobno 
je odgovoran za zakonit, pravilan i pravovremen rad 
Jedinstvenog Upravnog odjela kao i za izvršavanje 
zadataka i poslova iz njegove nadležnosti.

Pročelnik Jedinstvenog Upravnog odjela 
organizira obavljanje poslova, daje djelatnicima 
upute za obavljanje poslova, brine se o stručnom 
usavršavanju djelatnika u toku službe, brine se o 
funkcioniranju jedinstvenog Upravnog odjela, te 
obavlja i druge poslove određene zakonom, statutom 
i drugim općim aktima predstavničkog tijela.

Članak 9.

Pročelnik Jedinstvenog Upravnog odjela dužan 
je izvješćivati Općinsko vijeća o obavljanju poslova 
iz svog djelokruga.

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO 
JEDINSTVENOG UPRAVNOG 
ODJELA

Članak 10.

Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog Upravnog 
odjela uređuje se Pravilnikom o unutarnjem redu 
Jedinstvenog Upravnog odjela koji donosi Načelnik 
Općine Špišić Bukovica.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog 
Upravnog odjela utvrdit će se radna mjesta u 
Jedinstvenom Upravnom odjelu, opis poslova koji 
se obavljaju na radnim mjestima, stručni i drugi 
uvjeti za raspored na radna mjesta, broj službenika 
i namještenika, te druga pitanja sukladno zakonu 
i općim aktima.

V. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI 
JEDINSTVENOG UPRAVNOG 
ODJELA

Članak 11.

Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom 
Upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove 
iz djelokruga Jedinstvenog Upravnog odjela, a 
namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Članak 12.

Službenici i namještenici Jedinstvenog 
Upravnog odjela primaju se i raspoređuju na 
radna mjesta pod uvjetima i na način propisan 
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6. ograničenjima glede stjecanja, opterećivanja 
i otuđivanja nekretnina i druge vrste posebne 
imovine jedinice lokalne samouprave na kojoj se 
odvija poslovanje Vlastitog pogona,

7. načinu nadzora poslovanja Vlastitog pogona 
od strane jedinice lokalne samouprave,

8. imenovanju i razrješenju upravitelja 
Vlastitog pogona,

9. ukidanju Vlastitog pogona.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO, 
ORGANIZACIJA I NAČIN RADA 
VLASTITOG POGONA

Članak 3.

Nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni 
i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj 
izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Vlastitog 
pogona utvrđuju se Pravilnikom o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 4.

Upravitelj Vlastitog pogona, koji je osnovan 
kao organizacijska jedinica unutar Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Špišić Bukovica, je pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Špišić Bukovica.

Članak 5.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
organizira i vodi rad Vlastitog pogona i odgovara 
Općinskom načelniku Općine Špišić Bukovica 
za materijalno i financijsko poslovanje Vlastitog 
pogona, te za zakonitost rada Vlastitog pogona.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, kao 
voditelj Vlastitog pogona može na temelju ovlasti 
općinskog načelnika Općine Špišić Bukovica sklapati 
ugovore s drugim fizičkim ili pravnim osobama.

Članak 6.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela kao 
voditelj Vlastitog pogona dužan je podnijeti Izvješće 
o radu Vlastitog pogona općinskom načelniku 
Općine Špišić Bukovica kad on to zatraži, a 
najmanje jednom godišnje.

Članak 7.

Nadzor nad radom Vlastitog pogona obavlja 
općinski načelnik Općine Špišić Bukovica.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave 
u «Službenom vjesniku» Općine Špišić Bukovica.

Klasa: 023-01/22-01/07
Ur.broj: 2189-6-02-22-1
Špišić Bukovica, 19.05.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica:
Sanja Stubičar, mag.oec.

 

Na temelju članka 40. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18 i 110/18) i 
članka 31. Statuta Općine Špišić Bukovica (SlužbenI 
vjesnik 02/21) Općinsko vijeće Općine Špišić 
Bukovica na svojoj 9. sjednici održanoj 19.05.2022. 
godine donosi

O D L U K U
o osnivanju Vlastitog pogona za 

obavljanje komunalnih djelatnosti na 
području Općine Špišić Bukovica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Vlastiti pogon za 
obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Špišić 
Bukovica (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon).

Vlastiti pogon Općine Špišić Bukovica osniva 
se kao organizacijska jedinica unutar Jedinstvenog  
upravnog odjela Općine Špišić Bukovica.

Vlastiti pogon nema svojstvo pravne osobe.

Članak 2.

Ovom Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona 
za obavljanje komunalnih djelatnosti na području 
Općine Špišić Bukovica utvrđuju se odredbe o:

1. unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i načinu 
rada Vlastitog pogona,

2. komunalnim djelatnostima koje obavlja 
Vlastiti pogon i područje djelovanja,

3. način obavljanja komunalnih djelatnosti,
4. aktima poslovanja Vlastitog pogona,
5. iskazivanju učinka poslovanja,
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Članak 13.

Vlastiti pogon će komunalne djelatnosti obavljati 
navedene u članku 11. ove Odluke obavljati na 
području Općine Špišić Bukovica.

IV. NAČIN I OBAVLJANJE 
KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 14.

Osim Vlastitog pogona Općine Špišić Bukovica 
komunalne djelatnosti na području Općine Špišić 
Bukovica obavljati će:

1. Virkom d.o.o.
2. Flora VTC  d.o.o.,
3. Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora 

o povjeravanju komunalnih poslova.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 
ODREDBE

Članak 15.

Na namještenike u Vlastitom pogonu za 
obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Špišić 
Bukovica primjenjuju se odredbe Zakona i propisa 
koji se primjenjuju na službenike i namještenike 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Špišić 
Bukovica, odnosno Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi.

Članak 16.

Imovina u vlasništvu Općine Špišić Bukovica, 
na kojoj i kojom svoju djelatnost obavlja Vlastiti 
pogon ne može se opterećivati niti otuđiti bez 
suglasnosti općinskog načelnika Općine Špišić 
Bukovica, a u skladu sa Statutom Općine Špišić 
Bukovica i zakonskim propisima.

Članak 17.

Odluku o ukidanju Vlastitog pogona donosi 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica.

Članak 8.

Pravne, f inancijsko-računovodstvene, 
administrativno-tehničke i opće poslove za Vlastiti 
pogon obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine 
Špišić Bukovica.

Članak 9.

Sredstva za rad i obavljanje komunalnih 
djelatnosti koje obavlja komunalni pogon 
osiguravaju se iz:

- cijene komunalne usluge
- komunalne naknade
- grobne naknade
- proračuna Općine Špišić Bukovica
- prihoda određenih posebnim zakonima.

Članak 10.

Sredstva za rad Vlastitog pogona osiguravaju 
se Proračunom Općine Špišić Bukovica.

III. KOMUNALNE DJELATNOSTI I 
PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 11.

Vlastiti pogon obavljat će sljedeće djelatnosti:
1. održavanje javnih površina
2. održavanje javnih zelenih površina
3. održavanje groblja
4. održavanje građevina, uređaja i predmeta 

javne namjene.

Članak 12.

Pod održavanjem javnih površina i javnih zelenih 
površina se podrazumijeva održavanje javnih 
zelenih površina, pješačkih zona, trgova, otvorenih 
odvodnih kanala, parkova, dječjih igrališta i javnih 
prometnih površina te dijelova javnih cesta koje 
prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi ne održavaju 
kao javne ceste prema posebnom zakonu.

Pod održavanjem groblja se podrazumijeva 
upravljanje grobljem, održavanje prostora i zgrada 
za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, 
održavanje zelenih površina i raslinja u groblju.

Pod održavanjem građevina i uređaja javne 
namjene se podrazumijeva održavanje, popravci 
i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.
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razdoblje 2021. i 2022.)

U svrhu prijave ulaganja na natječaj naveden u 

prvom stavku ovog članka, ovom Odlukom ujedno 

se daje i suglasnost Općini Špišić Bukovica za 

prijavu na natječaj.

Članak 3.

Ova suglasnost daje se sukladno članku 30. 

stavku 5. Pravilnika o provedbi mjera 07 Temeljne 

usluge i obnova sela u ruralnim područjima 

(„Narodne novine“ br. 48/18, 91/18).

U prilogu Odluke navedeni su svi bitni podaci o 

projektu: naziv projekta/operacije, naziv korisnika, 

kratki opis projekta, društvena opravdanost projekta/

operacije uključujući opis krajnjih korisnika 

projekta/operacije, financijski kapacitet korisnika 

uključujući prikaz izvora sredstava i analizu 

troškova za provedbu projekta, ljudski kapacitet 

korisnika za provedbu projekta/operacije, način 

održavanja i upravljanja projektom/operacijom 

i usklađenost projekta/operacije  sa strateškim 

razvojnim programom Općine Špišić Bukovica.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u „Službenom vjesniku“ Općine 

Špišić Bukovica.

KLASA: 361-01/22-01/14

URBROJ: 2189-6-02-22-1

Špišić Bukovica, 19. svibnja 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINA ŠPIŠIĆ 

BUKOVICA

Predsjednica Općinskog vijeća:

Sanja Stubičar, mag.oec.

Članak 18.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u Službenom vjesniku Općine

Špišić Bukovica.

KLASA: 023-01/22-01/06
URBROJ: 2189-6-02-22-1
Špišić Bukovica, 19.05.2022.

OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednica:
Sanja Stubičar mag.oec.

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik“ broj 02/21) Općinsko 
vijeće Općine Špišić Bukovica na 09. sjednici 
održanoj 19. svibnja 2022. godine donosi

ODLUKU
O davanju suglasnosti Općini Špišić 

Bukovici
za provedbu ulaganja na području općine 

Špišić Bukovica za investiciju
„Rekonstrukcije građevine javne i 

društvene namjene – vatrogasni dom 
DVD Špišić Bukovica, povećanje 
energetske učinkovitosti zgrade i 
dogradnja sanitarnog čvora, 2.b 

skupine,“

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini 
Špišić Bukovica, Vinogradska 4, za provedbu 
ulaganja na području općine Špišić Bukovica 
za investiciju „Rekonstrukcije građevine javne i 
društvene namjene – vatrogasni dom DVD Špišić 
Bukovica, povećanje energetske učinkovitosti 
zgrade i dogradnja sanitarnog čvora, 2.b skupine.

Članak 2.

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira 
se prijaviti na natječaj Lokalne akcijske grupe 
„Virovitički prsten“ za provedbu tipa operacije 
2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u 
svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ 
(T.O. 7.4.1. iz PRR Rh 2014.-2020. i prijelazno 
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Članak 2.

Sve druge odredbe Pravilnika ostaju na snazi.

Članak 3.

Ova izmjena Pravilnika stupa na snagu osmi 

dan od objave u „Službenom vjesniku“ Općine 

Špišić Bukovica.

KLASA: 372-01/22-01/33 

URBROJ: 2189-6-02-22-1

Špišić Bukovica, 19. svibnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠPIŠIĆ 

BUKOVICA

Predsjednica:

Sanja Stubičar mag.oec..

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 

Bukovica (“Službeni vjesnik” 02/21) Općinsko 

vijeće Općine Špišić Bukovica na 09. sjednici 

održanoj dana 19.05.2022. godine donosi

IZMJENU PRAVILNIKA

O KORIŠTENJU PROSTORIJA 

I DRUŠTVENIH DOMOVA NA 

PODRUČJU OPĆINE ŠPIŠIĆ 

BUKOVICA

Članak 1.

U Pravilniku o korištenju prostorija i društvenih 

domova na području općine Špišić Bukovica ( u 

daljnjem tekstu: Pravilnik) mijenja se čl 5. koji 

sada glasi:

„Naknada iz prethodnog članka određuje se 

kako slijedi:

1. Za svatove 2.000,00 kn

2. Za zabave 2.000,00 kn

3.  Za športske djelatnosti udruga koje se 

financiraju iz proračuna Općine preko 

odobrenog vremena iz članka 3. Ovog 

pravilnika 60,00 kn/h

4. Rekreativne djelatnosti 100,00 kn/h

5. Izložbe 100,00 kn/h

6. Ostale aktivnosti 100,00 kn/h

„.
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Članak 3.

Ovo Izvješće objavit će se u „ Službenom 
vjesniku „ Općine Špišić Bukovica.

KLASA : 361-01/22-01/12
URBROJ : 2189-6-02-22-1
Špišić Bukovica, 19.05.2022.    

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠPIŠIĆ 
BUKOVICA

Predsjednica Općinskog vijeća:
Sanja Stubičar, mag.oec.

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik „ Općine Špišić 
Bukovica“ br. 02/21 ) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na  09. sjednici održanoj dana  
19. svibnja 2022.  godine  donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju  Izvješća o utrošku 
sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 
za 2021. godinu

I.

Prihvaća se Izvješća o utrošku sredstava naknade 
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru za 2021. godinu.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica.

KLASA: 361-01/22-01/12
URBROJ:2189-6-02-22-02
Špišić Bukovica, 19.05.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica:
Sanja Stubičar, mag.oec.

Na temelju članka 31. Stavak 2. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
(„Narodne novine„ br. 86/13. 143/13. i 65/17.) i članka 
31. Statuta Općine Špišić Bukovica („Službeni 
vjesnik„ br. 02/21) Općinsko vijeće Općine Špišić 
Bukovica na 09. sjednici održanoj dana 19.05.2022. 
godine, donosi 

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA 
NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE 

NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE 
U PROSTORU ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Programom utroška sredstava za zadržavanje  
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru ( u daljnjem 
tekstu : naknada ) za 2021. godinu utvrđuje se 
namjena korištenja i kontrole utroška sredstava 
naknade namijenjenih za izradu prostornih planova, 
te za poboljšanje infrastrukturne opremljenosti 
pojedinih područja Općine Špišić Bukovica.

Članak 2.

Prihod u visini od 30% prikupljenih sredstava 
naknade planiran je u Proračunu Općine Špišić 
Bukovica za 2021. godinu , u ukupnom iznosu od 
3.012,58 kuna, a utrošit će se kako slijedi:

Red.br.1 PLANIRANO U 
2021. GODINI 50.000,00 kn

Red.br.2 OSTVARENO U 
2021. GODINI 3.012,80 kn

Red.
broj

OPIS 
POSLOVA

PLANIRANO     
2021.

UTROŠENO 
2021.

1. Izrada 
dokumenata 
(troškovnika, 
stručnih 
nadzora) za 
poboljšanje 
komunalne 
i društvene 
infrastrukture

3.012,58  kn

UKUPNO:      3.012,58  kn
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Članak 2.

Ovo izvješće objaviti će se u „Službenom 
vjesniku” Općine Špišić Bukovica, a stupa na 
snagu 8 dana od dana objave.

KLASA : 361-01/22-01/11
URBROJ : 2189-6-02-22-1
Špišić Bukovica,  19.05.2022.godina

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica:
Sanja Stubičar, mag.oec.

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik„ Općine Špišić 
Bukovica“ br. 02/21 ) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na 9. sjednici održanoj dana 19. 
svibnja  2022. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 

programa građenja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu

I.

Prihvaća se Izvješća o izvršenju programa 
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2021. godinu.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica.

KLASA: 361-01/22-01/11
URBROJ:2189-6-01-22-02
Špišić Bukovica, 19.05.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica:
Sanja Stubičar, mag.oec.

Na temelju članka 31. Stavak 2. Zakona o 

postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( 

„ Narodne novine „ br. 86/13 i 143/13 . ) i članka 

31. Statuta Općine  Špišić Bukovica („ Službeni 

vjesnik „ br. 02/21) Općinsko vijeće Općine Špišić 

Bukovica na 09. sjednici održanoj dana 19.05.2022. 

godine , donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 

PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA 

I UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Od planiranog Programa građenja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, 

koji je sadržavao opis poslova s procjenom troškova 

po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava 

potrebnih za ostvarivanje programa, tijekom 

2021. godine realizirano je poslova u vrijednosti 

od 4.230.253,72 kune na ime građenja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture u slijedećim 

djelatnostima, kako slijedi:

Red.
broj

OPIS 
POSLOVA

PLANIRANO     
2021.

UTROŠENO 
2021.

1. Poučna staza 
„Zidine”

750.000,00 129.450,00

2. Autobusna 
stajališta

20.000,00 10.312,50

3. Izgradnja 
„Kuće – čaja/ 
oaza mira“

9.408.266,93 1.112.624,01

4. Rekonstrukcija 
nerazvrstanih 
cesta – na 
području 
općine

3.000.000,00 2.977.867,21

UKUPNO: 13.178.266,93 4.230.253,72
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Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu („Narodne novine„ br. 68/18, 110/18 i 
32/20) i članka 31. Statuta Općine Špišić Bukovica 
(„Službeni vjesnik„ br. 02/21) Općinsko vijeće 
Općine Špišić Bukovica na 9. sjednici održanoj 
dana 19.05.2022. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 
PROGRAMA ODRŽAVANJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Od planiranog Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2021. godinu, koji je sadržavao 
opis poslova s procjenom troškova po djelatnostima, 
kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za 
ostvarivanje programa, tijekom 2021. godine 
realizirano je poslova u vrijednosti od  3.352.512,86 
kune na ime održavanja komunalne infrastrukture 
u slijedećim djelatnostima, kako slijedi:

Red.
broj

OPIS 
POSLOVA

PLANIRANO 
2021.

UTROŠENO 
2021.

1. ODRŽAVANJE 
I GRAĐENJE 
OBJEKATA
Vatrogasna 
garaža Špišić 
Bukovica

250.000,00 240.841,88

Interijer dom 
Bušetina

625.000,00 624.372,50

Fasade dom 
Bušetina i 
Lozan

625.000,00 605.833,25

Unutarnje 
uređenje 
domova Šp. 
Bukovica i 
Rogovac

0,00 148.043,75

Fasada dom 
Šp. Bukovica i 
Rogovac

625.000,00 623.635,00

Unutarnje 
uređenje doma 
Šp. Bukovica i 
Rogovac

625.000,00 623.635,00

Rekonstrukcija 
DVD-a 
Vukosavljevica 

800.000,00 793.984,06

Dječji vrtić – 
prenamjena

150.000,00 152.564,92

Opremanje 
domova – 
stolovi i stolice

500.000,00 163.273,50

UKUPNO: 4.210.000,00 3.352.512,86

Članak 2.

Ovaj Program objaviti će se u „Službenom 
vjesniku” Općine Špišić Bukovica, a stupa na 
snagu 8 dana od dana objave.

KLASA: 363-01/22-01/26
URBRO : 2189-6-02-22-1
Špišić Bukovica, 19.05.2022.godina

OPĆINSKO VIJEĆE
 OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica:
Sanja Stubičar mag.oec

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik „ Općine Špišić 
Bukovica“ br. 02/21 ) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na  09. sjednici održanoj dana 
19. svibnja 2022.  godine  donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2021. godinu

I.

Prihvaća se Izvješća o izvršenju programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2021. 
godinu.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica.

KLASA: 363-01/22-01/26
URBROJ:2189-6-02-22-02
Špišić Bukovica, 19.05.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica:
Sanja Stubičar, mag.oec.
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Na temelju Zakona o zaštiti od požara („Narodne 
novine„ br.92/10) i članka 31. Statuta Općine  
Špišić Bukovica („ Službeni vjesnik „ br. 2/21) 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 09. 
sjednici održanoj dana 19.05.2022. godine , donosi

IZVJEŠĆE
o stanju zaštite od požara i stanju 

provedbe plana unapređenja zaštite 
od požara na području Općine Špišić 

Bukovica u 2021. godini. 

Općina Špišić Bukovica kao jedinica lokalne 
samouprave uređuje područje zaštite od požara na 
svom području  sukladno odredbama Zakona o 
zaštiti od požara ( „ Narodne novine“ br. 92/10) i 
drugih zakona i propisa kojima se uređuje područje 
zaštite od požara prema vlastitim planovima, 
potrebama i prosudbama.   

U svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara 
poduzimaju se mjere i radnje za otklanjanje uzroka 
požara, sprječavanje nastanka i širenja požara, 
otkrivanje i gašenje požara, utvrđivanje uzroka 
požara kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja 
posljedica prouzrokovanih požarom. 

Općina Špišić Bukovica skrbi o stanju zaštite 
od  požara na svom području sukladno odredbama 
Zakona o zaštiti od požara, propisima donesenim 
na temelju zakona, planom zaštite od požara i 
drugim odlukama iz ovog područja kao i priznatim 
pravilima tehničke prakse.  

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara donijeta 
je Procjena ugroženosti  od požara i Plan zaštite 
od požara za Općinu Špišić Bukovica, kojim su 
propisane mjere i radnje koje treba poduzimati 
u svrhu smanjenja rizika od nastajanja požara i 
drugih nesreća. 

Temeljem Zakona o vatrogastvu ( „ Narodne 
novine“ 125/2019)  vatrogasna djelatnost, 
kao dio ukupne zaštite od požara, obavlja se 
sudjelovanjem operativnih snaga vatrogastva u 
provedbi preventivnih mjera zaštite od požara 
i eksplozija, gašenje požara i spašavanju ljudi 
i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, 
pružanjem tehničke pomoći u nezgodama i opasnim 
situacijama te obavljanjem i drugih poslova u 
nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama. 

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara i Planu 
zaštite od požara koji je donijelo Općinsko vijeće 
Općine Špišić Bukovica propisane su mjere i radnje 
koje treba poduzimati na određenom području. 
Plan se ažurira svake godine. 

Za područje Općine Špišić Bukovica intervenira 
Vatrogasna zajednica Općine Špišić Bukovica u 
čijem sastavu djeluje DVD Špišić Bukovica, DVD 
Vukosavljevica, DVD Bušetina i DVD Okrugljača 
te Javna vatrogasna postrojba Virovitica.

 U Općini Špišić Bukovica djeluje 60 
operativnih vatrogasaca s važećim liječničkim 
pregledom, policom osiguranja i potrebnom razinom 
osposobljenosti.  

 Općina Špišić Bukovica kao jedinica lokalne 
samouprave osigurava u svom Proračunu financijska 
sredstva potrebna za zaštitu od požara sukladno 
Zakonskim obvezama. 

 Sukladno Provedbenom planu zaštite od 
požara redovno se vrši provjera ispravnosti i 
funkcionalnosti opreme i vozila u vatrogasnim 
spremištima. Uočeni nedostaci se otklanjaju u 
postrojbama ili u servisnim radionicama. Ovisno 
o financijskim mogućnostima vrši se nabavka 
osobne zaštitne opreme, skupne zaštitne opreme 
i ostale vatrogasne opreme. 

Operativne snage provode teoretsku nastavu 
i praktične vježbe prema planovima provođenja 
nastave. 

Dimnjačarska služba obavlja poslove čišćenja 
dimovodnih kanala na temelju koncesije koju je 
sklopila s Općinom Špišić Bukovica. 

 Planovi i dokumenti koji su izrađeni i redovno 
se ažuriraju radi bolje učinkovitosti sustava zaštite 
od požara  koji se redovno ažuriraju i uređuju su: 

- Provedbeni  Plan unapređenja zaštite od požara 
Općine Špišić Bukovica Procjena ugroženosti od 
požara i tehnološke eksplozije 

- Plan zaštite od požara za Općinu Špišić 
Bukovica

- Odluka o visini naknade za dobrovoljne 
vatrogasce prilikom sudjelovanja na vatrogasnim 
intervencijama. 

KLASA : 245-01/22-01/02
URBROJ : 2189-6-02-22-1
Špišić Bukovica,  19.05.2022.godina

Predsjednik Općinskog vijeća
 Općine Špišić Bukovica:
Sanja Stubičar, mag.oec.
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Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik„ Općine Špišić 
Bukovica“ br. 02/21) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na  9. sjednici održanoj dana 19. 
svibnja 2022. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite 

od požara i stanju provedbe plana 
unapređenja zaštite od požara na 

području Općine Špišić Bukovica u 2021. 
godinu

I.

Prihvaća se Izvješća o stanju zaštite od požara 
i stanju provedbe plana unapređenja zaštite od 
požara na području Općine Špišić Bukovica u 
2021. godinu.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 

vjesniku“ Općine Špišić Bukovica.

KLASA: 245-01/22-01/02

URBROJ:2189-6-02-22-02

Špišić Bukovica, 19.05.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica:

Sanja Stubičar, mag.oec.
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Temeljem članka 31. Statuta Općine Špišić Bukovica, (S.L. broj 02/21), te sukladno članku 49. stavak 5. 
(ZPZ-a NN 20/18, 115/18, 98/19) Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 9. sjednici održanoj 19.05.2022, 
donosi slijedeće:

Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, 
prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje 

izravnom pogodbom na području općine Špišić Bukovica za  2021. godinu

Tablica 1. Ostvarena sredstva prema vrsti prihoda
VRSTA PRIHODA PLANIRANO (kn) OSTVARENO (kn)

zakup i privremeno korištenje 620.000,00 HRK 657.768,60 HRK
dugogodišnji zakup
dugogodišnji zakup za ribnjake
koncesija
prodaja 67.000,00 HRK 35.810,86
prihod od prodaje izravnom pogodbom
davanje poljoprivrednog zemljišta na 
korištenje bez javnog poziva
UKUPNO 687.000,00 kn 693.579,46 kn
Neutrošeno iz prethodne godine 0,00 kn
UKUPNO (ukupno+neutrošeno) 693.579,46 kn

Tablica 2. Ostvareni rashodi
Namjena sukladno čl. 49* PLANIRANO (kn) OSTVARENO (kn) Dokumentacija**

1. za programe katastarsko-
geodetske izmjere zemljišta 200.000,00 kn
1.1. Podmirenje dijela troškova 
geodetske izmjere na području Općine 
Šp. Bukovica

400.000,00 kn 228.125,00 kn

1.2.
2. za podmirenje troškova 
postupaka koji se vode u svrhu 
sređivanja imovinskopravnih 
odnosa i zemljišnih knjiga
2.1.
2.2.

3. za subvencioniranje dijela 
troškova za sređivanje 
zemljišnoknjižnog stanja 
poljoprivrednog zemljišta u 
privatnom vlasništvu

3.1.
3.2.
4. za podmirenje dijela stvarnih 
troškova u vezi s provedbom ovoga 
Zakona
4.1.
4.2.

List1

Stranica 1

29. izvješće o utrošku sredstava od zakupa
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5. za program razminiranja zemljišta
5.1.
5.2.
6. za program uređenja ruralnog 
prostora izgradnjom i održavanjem 
ruralne infrastrukture vezane za 
poljoprivredu i akvakulturu 429.600,00 kn
6.1.Sanacija nerazvrstanih cesta 
(poljski putevi) 500.000,00 kn 429.600,00 kn

6.2. Održavanje strojeva i zgrada za 
potrebe funkcioniranje ruralne 
infrastrukture
7. za program uređenja zemljišta u 
postupku komasacije i 
hidromelioracije
7.1.
7.2.
8. za troškove održavanja sustava 
za navodnjavanje
8.1.
8.2.
9. za program očuvanja ugroženih 
područja i očuvanja biološke 
raznolikosti
9.1.
9.2.

10. za program sufinanciranja 
aktivnosti izrade programa, 
projekata i ostalih dokumenata 
neophodnih za provedbu mjera 
potpore iz Programa ruralnog 
razvoja, a čija se izrada ne 
sufinancira kroz mjere potpore iz 
toga Programa

10.1.
10.2.
11. za druge poticajne mjere za 
unaprjeđenje poljoprivrede i 
akvakulture.

5.999,40 kn

11.1. Subvencioniranje 
poljoprivrednika 30.000,00 kn 5.999,40 kn

11.2.
UKUPNO 930.000,00 kn 635.599,40 kn
(PRIHOD-RASHOD) 57.980,06 kn

Sredstva ostvarena od zakupa, prodaje, privremenog zakupa, prodaje izravnom pogodbom 
i dugogodišnjeg zakupa su utrošena u iznosu od 668.726,67 kuna te će se preostala 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica :
Sanja Stubičar mag. oec.

 

List1

Stranica 2

KLASA: 320-01/22-01/08
URBROJ: 2189-6-02-22-1
U Špišić Bukovici, 19.05.2022

List1

Stranica 3
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Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 

Bukovica („Službeni vjesnik„ Općine Špišić 

Bukovica“ br. 02/21 ) Općinsko vijeće Općine 

Špišić Bukovica na 9. sjednici održanoj dana  19. 

svibnja 2022. godine donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju 

programa korištenja sredstava ostvarenih 

od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom, privremenog korištenja 

i davanja na korištenje izravnom 

pogodbom na području općine Špišić 

Bukovica za  2021. godinu

I.

Prihvaća se Izvješća o ostvarivanju programa 

korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, 

prodaje izravnom pogodbom, privremenog 

korištenja i davanja na korištenje izravnom 

pogodbom na području općine Špišić Bukovica 

za 2021. godinu.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 

vjesniku“ Općine Špišić Bukovica.

KLASA: 320-01/22-01/08

URBROJ:2189-6-02-22-02

Špišić Bukovica, 19.05.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica:

Sanja Stubičar, mag.oec.

Na temelju članka 64. Stavak 4. Zakona o 
šumama ( „ Narodne novine „ br. 140/05, 82/06, 
129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14 i 
68/18) i članka 31. Statuta Općine Špišić Bukovica 
(„ Službeni vjesnik „ br. 02/21) Općinsko vijeće 
Općine Špišić Bukovica na 09. sjednici održanoj 
dana 19.05.2022. godine , donosi 

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA 
OD ŠUMSKOG DOPRINOSA

 ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Prihod proračuna Općine Špišić Bukovica za 
2021. godinu od šumskog doprinosa planiran je u 
iznosu od 1.180.000,00 kuna, a ostvaren je iznos 
od 1.187.808,56 kuna.

Članak 2.

Ostvareni prihod od šumskog doprinosa u 
2021. godini u cijelosti je utrošen za financiranje 
izgradnje komunalne infrastrukture sukladno 
Programu gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Špišić Bukovica 
u 2021. godini.

Članak 3.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom 
vjesniku„ Općine Špišić Bukovica.

KLASA : 321-01/22-01/03

URBROJ : 2189-6-02-22-1

Špišić Bukovica, 19.05.2022.    

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica :
Sanja Stubičar, mag.oec.
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Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik„ Općine Špišić 
Bukovica“ br. 02/21) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na  09. sjednici održanoj dana 
19. svibnja 2022. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o utrošku 

sredstava od šumskog doprinosa za 2021 
godinu

I.

Prihvaća se Izvješća o utrošku sredstava od 
šumskog doprinosa za 2021. godinu.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica.

KLASA: 321-01/22-01/03
URBROJ:2189-6-02-22-02
Špišić Bukovica, 19.05.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica:
Sanja Stubičar, mag.oec.

 

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti 
od požara (,,Narodne novine”, broj 92110) i na 
temelju članka 31. Statura Općine Špišić Bukovica 
(,,Službeni vjesnik” broj 02/21) Općinsko vijeće 
općine Špišić Bukovica  na svojoj 9. sjednici. 
održanoj 19.05.2022. godine, donijelo je

PROVEDBENI PLAN UNAPREDENJA 
ZAŠTITE OD POŽARA

NA PODRUČJU OPĆINE ŠPIŠIĆ 
BUKOVICA ZA 2O22. GODINU

UVOD 
Općinsko vijeće općine Špišić Bukovica dana 

27.02.2019. godine na 19. sjednici , donijelo je 
Procjenu ugroženosti od požara koja je temelj, 
sukladno članku 13. stavku 4. Zakona, za donošenje 
Provedbenog plana za unapređenje zaštite od 
požara za područje općine Špišić Bukovica za 
2022. godinu.

I.

U cilju unapređenja zaštite od požara na 
području općine Špišić Bukovica općinsko vijeće 
općine Špišić Bukovica donosi Provedbeni plan 
unapređenja zaštite od požara za područje Općine 
Špišić Bukovica za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: 
Provedbeni plan).

II.

U cilju unapređenja zaštite od požara na području 
u općine Špišić Bukovica potrebno je u 2022. 
godini provesti slijedeće organizacijske, tehničke 
i urbanističke mjere: 

1. Organizacijske mjere 
1.1. Vatrogasne postrojbe

a) Sukladno izračunu o potrebnom broju 
vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara 
osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca. Za 
obavljanje aktivne vatrogasne djelatnosti najmanje 
30 dobrovoljnih vatrogasaca mora imati tjelesnu i 
duševnu sposobnost

b) Tijekom razdoblja povećane opasnosti od 
izbijanja požara (ljetni period) potrebno  je osigurati 
stalno vatrogasno dežurstvo.

 Izvršitelj zadatka: DVD Vukosavljevica, DVD 
Špišić Bukovica, DVD Okrugljača 

 i DVD Bušetina

1.2 Normativni ustroj zaštite od požara 

a) Uskladiti Plan zaštite od požara Općine 
Špišić Bukovica ukoliko dođe do promjena

      Izvršitelj zadatka: Općina Špišić Bukovica, 
rok: jednom godišnje

2. Tehničke mjere 
Vatrogasna oprema i tehnika 

Sukladno Procjeni zaštite od požara potrebno 
je u 2022. godini nabaviti, u skladu sa

objektivnim fiskalnim mogućnostima, komplete 
osobne zaštitne opreme za

vatrogasce kako bi se postigla minimalna 
opremljenost za 40 dobrovoljnih vatrogasca i 
potrebnu opremu za sustav radio veze.

Izvršitelj zadatka: DVD Vukosavljevica, DVD 
Špišić Bukovica, DVD Okrugljača i DVD Bušetina



Strana 66 SLUŽBENI VJESNIK Broj 03/22

3. Urbanističke mjere 

a)  U postupku donošenja prostorno-planske 
dokumentacije ( preventivne provedbe ) ovisno o 
razini prostornih planova obavezno je primijeniti 
mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima. 

b)  U naseljima sustavno poduzimati potrebne 
mjere kako bi prometnice i javne površine bile 
uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. 
U većim kompleksima pravnih osoba potrebno je 
osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih putova 
evakuacije. 

4. Organizacijske i administrativne mjere 
zaštite od požara

a) Sukladno važećim  propisima koji reguliraju 
zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je 
urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, 
posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara.

Izvršitelj zadatka: Općina Špišić Bukovica

b) Cisterne i ostale prirodne pričuve vode koje 
se  mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom 
prostoru moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi 
za vatrogasna vozila održavati prohodnim. 

Izvršitelj zadatka: Općina Špišić Bukovica, 
fizičke i pravne osobe koji su vlasnici zemljišta 
na kojem se pričuve nalaze.

c) Obvezan nadzor i skrb na županijskim 
i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz 
cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i 
pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog 
sprječavanja nastajanja i širenja požara po njemu. 
Stoga je obavezno čišćenje zemljišnog pojasa uz 
ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno onih  tvari 
koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno 
olakšati njegovo širenje.

Izvršitelj zadatka: Županijska uprava za ceste 
Virovitičko – podravske županije, Općina Špišić 
Bukovica

5. Financijska konstrukcija 

a) Općina Špišić Bukovica će planirati sredstva 
za financiranje vatrogasne djelatnosti u Proračunu 
za 2022. godinu u iznosu od 290.000,00 kn. 

III.

Ovaj provedbeni Plan objaviti će se u Službenom 

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

KLASA: 245-01/22-01/03
URBROJ: 2189-6-01-22-1
Špišić Bukovica, 19.05.2022.  godina 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica: 
Sanja Stubičar mag.oec. 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik„ Općine Špišić 
Bukovica“ br. 02/21 ) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na  09. sjednici održanoj dana 
19. svibnja 2022. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Provedbenog plana 
unapređenja zašite od požara na 

području Općine Špišić Bukovica za 2022 
godinu

I.

Prihvaća se Provedbeni plana unapređenja zašite 
od požara na području Općine Špišić Bukovica za 
2022 godinu.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica.

KLASA: 245-01/22-01/03
URBROJ:2189-6-02-22-02
Špišić Bukovica, 19.05.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica:
Sanja Stubičar, mag.oec.
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Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik „ Općine Špišić 
Bukovica“ br. 02/21 ) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na 09. sjednici održanoj dana  
19.05.2022. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju  financijskog Izvješća 
Vatrogasne zajednice Općine Špišić 

Bukovica
 za 2021. godinu

I

Prihvaća se financijsko Izvješće Vatrogasne 
zajednice Općine Špišić Bukovica za 2021 godinu.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica.

KLASA:400-01/22-01/07
URBROJ:2189-6-02-22-02
Špišić Bukovica, 19.05.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica:
Sanja Stubičar, mag.oec.

 

Na temelju članka 86. Zakona o Proračunu ( 
„Narodne novine“, broj: 144/21) i članka 31. Statuta 
Općine Špišić Bukovica (Službeni vjesnik Općine 
Špišić Bukovica br. 02/21), Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na 9. sjednici održanoj dana  19. 
svibnja 2022. godine donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na 

godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 
Dječjeg vrtića „Čarobna šuma“ Špišić 

Bukovica za 2021. godinu

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na godišnji 
izvještaj o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića 
„Čarobna šuma“ Špišić Bukovica za 2021. godinu, 
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: 400-01/22-01/18
URBROJ: 2189-6-02-22-2
Špišić Bukovica, 19.05.2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica:
Sanja Stubičar, mag.oec

 

AKTI NAČELNIKA

Na temelju članka 56. i 57. Zakona o proračunu 
(«Narodne novine» broj 87/08 i 136/12) i članka 
45. Statuta Općine Špišić Bukovica («Službeni 
vjesnik» broj 02/21), Načelnik Općine Špišić 
Bukovica podnosi sljedeće

Izvješće o utrošku Proračunske zalihe 
iz Proračuna Općine Špišić Bukovica za 
razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine

I.

Sredstva Proračunske zalihe iz Proračuna Općine 
Špišić Bukovica za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. 
godine nisu trošena.

KLASA: 400-01/22-01/17
URBROJ: 2189-6-01-22-3
Špišić Bukovica, 19.05.2022.

NAČELNIK
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Načelnik:
Hrvoje Miler
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Na temelju članka 56. i 57. Zakona o proračunu 
(«Narodne novine» broj 87/08 i 136/12) i članka 
31. Statuta Općine Špišić Bukovica («Službeni 
vjesnik» broj 02/21), Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica donosi

Zaključak o prihvaćanju
Izvješća o utrošku Proračunske zalihe 

iz Proračuna Općine Špišić Bukovica za 
razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
utrošku Proračunske zalihe iz Proračuna Općine 
Špišić Bukovica za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. 
godine

KLASA: 400-01/22-01/17
URBROJ: 2189-6-01-22-4
Špišić Bukovica, 19.05.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednica:
Sanja Stubičar, mag.oec.
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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:400-01/22-01/17 
URBROJ:2189-6-01-22-1 
ŠPIŠIĆ BUKOVICA, 25.03.2022. 
 
 

Izvješće o radu Načelnika za period od 01.01.-
31.12.2021. godine 

 
Zahvaljujući dobroj suradnji s Općinskim vijećem, mjesnim odborima, te svim 
udrugama s područja naše općine, razvojnim agencijama, i ministarstvima, mnogo 
toga smo napravili u proteklih pola godine, a sve s ciljem podizanja standarda 
kvalitete življenja naših žitelja u svim segmentima i svih naših 7 naselja.  
 
Na lokalnim izborima, koji su održani u svibnju, na kojima je pobjedu velikom 
većinom glasova odnijela Hrvatska demokratska zajednica, te tako u vijeću 
imamo 9 vijećnika od 13, koliko se je biralo, i naravno, ja sam ostao kao načelnik 
na čelu naše općine po treći put.  
Ovim putem se zahvaljujem svim onima koji su svoj glas dali nama, na lokalnoj 
razini, i našem županu Igoru Androviću, i listi za županijsku skupštinu na 
regionalnoj razini, jer su prepoznali naše projekte i ideje koje s ponosom mogu 
nabrojati, a i želim da nam oporba bude konstruktivna, i da u iduće 4 godine 
radimo svi zajedno na dobrobit svih mještana općine Špišić Bukovice, bez obzira 
na stranačku opredijeljenost.  
 
U 2021. godini smo krenuli s projektiranjem još jednog objekta, koji će se graditi 
uz postojeći vrtić, kako bismo mogli u vrtić primiti i jasličku dobnu skupinu, te 
isto tako i predškolsku skupinu, koja trenutno boravi u školi u Rogovcu.  
 
Napravili smo prenamjenu dvorane u dječjem vrtiću, za koju smo dobili sredstva 
od Središnjeg državnog ureda za demografiju, tako da nam deset mališana od 
jeseni pohađa jaslice. Vrijednost radova je oko 140.000,00 kn.  
 

Izvješće o radu Načelnika 
za period od 01.01.-
31.12.2021. godine
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Općina i dalje sufinancira rad predškolske nastave u trajanju od 250 sati koji se 
provodi kroz više puta spomenuti dječji vrtić, a na čijom suradnji im i višekratno 
zahvaljujem. 
 
Jednokratno isplaćujemo i naknade za novorođenče po 2.000,00 kn, a i najmlađe 
stanovnike naše općine do 10 godina i ove godine smo darovali poklonima za Sv. 
Nikolu.  
 
Briga za najstarije stanovnike se ističe u tome što smo umirovljenicima  isplatili 
Uskrsnice i Božićnice, a kao dokaz o brizi za stanovnike zlatne dobi općina je 
zapošljavala 4 geronto-domaćice koje su se brinule o 15-ak naših starijih i 
nemoćnih stanovnika općine, a potpisan je ugovor o nastavku projekta s 
Ministarstvom rada kroz projekt „Zaželi“, kojim smo zaposlili 10 geronto-
domaćica koje će se brinuti za najmanje 60-tak starijih mještana u potrebi. 
Vrijednost projekta je oko 1.000.000,00 kuna. 
 
Završeni su i radovi na poučnoj stazi oko ribnjaka i retencije Zidine u vrijednosti 
750.000,00 kn, a prijavljena je druga poučna staza koja bi spajala postojeću s 
vidikovcem i ulicom Bukovački vinogradi. 
 
Reciklažno dvorište je započelo s radom i u njega mještani mogu dovoziti i 
predavati besplatno preko 40-ak vrsta raznog otpada. Reciklažno dvorište 
vrijedno je oko 2.200.000,00 kn.  
 
Što se dalje tiče ulaganja u zaštitu okoliša moram napomenuti da smo nabavili 20 
spremnika od 1100 litara, za odvojeno prikupljanje otpada za staklo i papir, i 1309 
plavih i 1309 žutih kanti za kućanstva a koje će se domaćinstvima uskoro 
podijeliti. I za njih smo dobili 85% sredstava od FZZOEU odnosno ukupno 
investicija je vrijedna oko 800.000,00 kuna. 
 
Moram posebno istaknuti velika ulaganja u unapređenja nerazvrstanih cesta u 
vlasništvu Općina pa ćemo krenuti od naselja Špišić Bukovica, sufinancirani od 
MRRFEU, a u kojemu smo modernizirali ulice Pavleka Miškine i njegovih 
odvojaka, dijela ulice Petra Preradovića (Trnovac), odvojak Nazorove ulice iza 
crkve, dio Vinogradske ulice odnosno ulicu i parkiralište iza dječjeg vrtića, i ulicu 
prema nogometnom igralištu. Vrijednost projekta ulaganje u modernizaciju cesta, 
u naselju Špišić Bukovica je 1.500.000,00 kuna.  
 
Isto tako, izgrađene su i asfaltirane nove ceste u Vukosavljevici, Lozanu, 
Rogovcu, Bušetini, parkirališta ispred mjesnih groblja, ostalo je još nešto 
nerazvrstanih cesta u naselju Okrugljača što će se riješiti do kraja godine, a nakon 
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toga možemo zaključiti da na području općine sve ceste u vlasništvu općine su 
izgrađene ili modernizirane sukladno najnovijim standardima. 
  
Nabavili smo komunalni traktor sa svim potrebnim priključcima, a kojim i dalje 
uređujemo sva naselja na području Općine. Vrijednost nabave je 450.000,00 kuna, 
a za njega i još postojeće strojeve nadograđena je nadstrešnica u vrijednosti oko 
105.000,00 kn.  
 
Svim nogometnim klubovima donirali smo traktorske kosilice i trimere za košnju 
 
Posadili smo i živu ogradu oko groblja u Okrugljači i Lozanu, Špišić Bukovici, 
Bušetini i Rogovcu. 
 
 
Za ulaganja u društvenu imovinu moram istaknuti obnove svih društvenih 
domova u vlasništvu općine gdje smo obnovili interijere, stolariju, rasvjetu, 
namještaj i fasade, te nam tako sada svaki dom krasi novo lice, i uljepšava nam 
sliku svakog naselja.  
Naravno da nismo sve u svim domovima završili do kraja, te ćemo nastaviti i dalje 
ulagati u njih.  
Ti svi radovi vrijedni su preko 2.500.000,00 kn, i financirani su iz općinskog 
proračuna.  
 
Zahvaljujući mjeri 7.4.1. završili smo i s dugo iščekivanom izgradnjom 
vatrogasne garaže u Vukosavljevici, koja košta preko 2.300.000,00 kn. 
Garažu za vatrogasne ljestve u Špišić Bukovici smo izgradili sredstvima iz 
općinskog proračuna, a vrijednosti je oko 320.000,00 kn.  
 
U toku godine uređivali smo i interijere društvenih i vatrogasnih domova, te 
općine, pa smo tako nabavili nove stolove i stolice u Hrvatski dom i Vatrogasni 
dom u Špišić Bukovici, vrijednosti oko 160.000,00 kn, a uređenje interijera u 
domovima u Bušetini, Okrugljači i sanitarni čvor u Općinskoj zgradi ukupne 
vrijednosti su nešto manje od 900.000,00 kn. 
 
Kupili smo i suncobrane za sva groblja na području naše općine za potrebe 
sahrane pokojnika u ljetnim vrućim danima, vrijedne oko 25.000,00 kn. 
 
Financirali smo i navodnjavanje nogometnog igrališta u Špišić Bukovici, vrijedno 
oko 160.000,00 kn.  
 
Kao i unazad proteklih nekoliko godina, sanirali su se poljski putovi na području 
naše općine u vrijednosti oko 500.000,00 kn, a snimili smo i sva poljoprivredna 
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zemljišta na području naše općine iz zraka, kako bismo bolje imali uvid u 
nekorištena i zapuštena poljoprivredna zemljišta, i pokušali ih dovesti svrsi i dati 
na upravljanje našim poljoprivrednicima. Snimanje nas je koštalo oko 215.000,00 
kn.  
 
S Fakultetom agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka,  donijeli smo program zaštite 
divljači na području naše općine, a to nas je koštalo oko 15.000,00 kn.   
 
U planu su nam još i izgradnja novih vatrogasnih garaža u Bušetini i  Okrugljači, 
te rekonstrukcija postojećeg vatrogasnog doma Špišić Bukovici.  
 
Rekonstruirana je javna rasvjeta u cijelom naselju Bušetina i dijelu naselja Špišić 
Bukovica. Dio projekta je sufinanciran sredstvima Ministarstva prostornoga 
uređenja, graditeljstva i državne imovine. 
 
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 i dužnosnicima.  
 
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. 
 
Zahvaljujem se svima Vama na suradnji i potpori za postizanje svega što je 
navedeno. 
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