Službeni vjesnik
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Godina XV

Špišić Bukovica, 16.listopad 2010. godine

Broj 5

SADRŽAJ
43. Odluka o uvjetima spaljivanja korova na
poljoprivrednim i drugim površinama na
području Općine Špišić Bukovica
2
44. Odluka o početku provođenja javne nabave za
nabavu električne energije za potrebe javne
rasvjete na području Općine Špišić Bukovica 3
45. Odluka o imenovanju Povjerenstva
provođenje postupka javne nabave

za

4

46. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za
rad načelnika i zamjenika općinskog načelnika
koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog
4
odnosa
47. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći
i drugim pravima općinskog načelnika i
zamjenika općinskog na načelnika iz radnog
5
odnosa
48. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
koeficijentima za obračun plaće službenika i
5
namještenika Općine Špišić Bukovica
49. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku
sredstava tekuće rezerve Proračuna za
6
razdoblje 01. 01. - 30. 06- 2010. godine
50. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedenoj
proljetnoj sustavnoj deratizaciji 2010. godine
6
na području Općine Špišić Bukovica
51. Zaključak o prihvaćanju prijedloga za mirno
rješenje spora s vlasnicima nekretnine k.č.br.
6
1506 k.o. Lozan

Akti

Načelnika

3. Pravilnik
o
kriterijima
utvrđivanja
natprosječnih
rezultata
službenika
i
namještenika Općine Špišić Bukovica
7
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovici
za obračun plaće službenika i namještenika
8
Općine Špišić Bukovica
5. Ispravak Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Špišić
8
Bukovica
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Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti od
požara (“Narodne novine” 92/10), članka 12. st. 1. i
članka 14. st. 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(NN 152/08, 25/09, 153/09 i 21/10), članka 43.
Zakona o šumama (“Narodne novine” 140/05, 82/06,
129/08 i 80/10) i članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 04/09), Općinsko
vijeće Općine Špišić Bukovica na svojoj 18. sjednici
održanoj dana 15.09.2010. godine, donosi

ODLUKU
o uvjetima spaljivanja korova na
poljoprivrednim i drugim
površinama na području Općine Špišić
Bukovica
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se obveza
prijavljivanja spaljivanja korova na poljoprivrednim
i drugim površinama, kao i uvjeti pod kojima će
se obavljati spaljivanje na području Općine Špišić
Bukovica.

Članak 2.
Obvezi prijavljivanja spaljivanja korova na
poljoprivrednim i drugim površinama podliježu
fizičke i pravne osobe.

Članak 3.
Pod korovom, u smislu ove Odluke
podrazumijeva se svaki otpadni materijal biljnog
porijekla i ostaci biljne proizvodnje koje se nalaze
na poljoprivrednim i drugim površinama i koji
podliježu sagorijevanju.

Članak 4.
Korovi na poljoprivrednim i drugim površinama
mogu se spaljivati pod slijedećim uvjetima:
1. Da se spaljivanje korova na obavlja u neposrednoj
blizini gospodarskih, stambenih i drugih
objekata, u neposrednoj blizini šuma kao i
zasijanih poljoprivrednih površina koje podliježu
sagorijevanju.
2. Površine koje se spaljuju moraju se izolirati
od ostalih površina na kojima se nalaze
poljoprivredne kulture i druge površine koje
podliježu sagorijevanju.
3. Da se poduzmu i ostale preventivne mjere u cilju
sprječavanja nastajanja i širenja požara.

Broj 5
Članak 5.

Zabranjeno je spaljivanje korova na
poljoprivrednim i drugim površinama:
1. noću i za vrijeme jačeg vjetra,
2. za vrijeme sezone žetve i vršidbe u vremenu od
15. lipnja do 01. rujna u tekućoj godini, osim ako
to ne zahtijevaju posebni tehnološki razlozi u
poljoprivrednoj proizvodnji,
3. u blizini gospodarskih, stambenih i drugih
objekata, šuma te poljoprivrednih površina na
kojima se nalaze poljoprivredne kulture podložne
sagorijevanju ili oštećenju, kao i u blizini javnih
cesta,
4. ako nisu provedene mjere zaštite od požara.

Članak 6.
Korovi na poljoprivrednim i drugim površinama
mogu se spaljivati samo uz pribavljeno odobrenje
koje izdaje Mjesni odbor na čijem se području
obavlja spaljivanje korova.

Članak 7.
Odobrenje iz članka 6. ove Odluke Mjesni
odbor izdaje na temelju prijave za spaljivanje korova
na poljoprivrednim i ostalim površinama.
Prijava sadrži:
ime i prezime podnositelja,
mjesto prebivališta i adresu,
opis mjesta gdje se vrši spaljivanje,
opis korova i drugog materijala koji će se
spaljivati,
- požarno-preventivne mjere na mjestu spaljivanja.
-

Članak 8.
Pravne i fizičke osobe koji dobiju odobrenje
za spaljivanja korova dužni su o mjestu i vremenu
spaljivanja korova obavijestiti vatrogasnu jedinicu
na čijem se području obavlja spaljivanje korova i to
u pismenom obliku.

Članak 9.
Mjesni odbor neće izdati odobrenje za
spaljivanje korova ako nisu ispunjeni uvjeti iz članka
4. ove Odluke.

Članak 10.
Pravne i fizičke osobe ne mogu napustiti mjesto
spaljivanja korova ako prethodno nisu vatru potpuno
ugasili.
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Ova odredba odnosi se i na članak 11. ove
Odluke.

Članak 11.
Vlasnici, odnosno korisnici vrtova, pašnjaka,
voćnjaka, vinograda i drugih površina u naseljenim
mjestima mogu spaljivanje korova obavljati bez
pribavljenog odobrenja iz članka 6. ove Odluke, ali
uz uvjet predviđen člankom 4. i člankom 5. točkom
1., 2., 3. i 4. ove Odluke.
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manjim površinama u naseljenim mjestima
spaljuje suprotno odredbi članka 4. i 5. točki 1.,
3. i 4. ove Odluke,
2. ako napusti mjesto spaljivanja korova prije nego
što je vatru ugasio.

Članak 16.
Iznosi novčanih kazni iz članka 13., 14. i 15.
ove Odluke uplaćuju se na račun Proračuna Općine
Špišić Bukovica.

Članak 12.

Članak 17.

Provođenje mjera utvrđene ovom Odukom
neposredno nadzire nadležna inspekcija za zaštitu
od požara Virovitičko-podravske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o uvjetima spaljivanja korova, suhe trave i
drugog otpadnog materijala biljnog i životinjskog
porijekla na poljoprivrednim površinama i kanalima
od 31. listopada 1994. godine (“Službeni vjesnik”
broj 7/94).

Članak 13.
Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna
kazniti će se za prekršaje pravne ili fizičke osobe:
1. ako ne prijavi spaljivanje korova na
poljoprivrednim i drugim površinama,
2. ako vrši spaljivanje korova bez pribavljenog
odobrenja Mjesnog odbora,
3. ako vrši spaljivanje korova suprotno odredbi
članka 5. ove Odluke,
4. ako ne obavijesti vatrogasnu jedinicu na čijem
području se vrši spaljivanje korova,
5. ako ne ugasi vatru prije napuštanja mjesta
spaljivanja.
Za prekršaje iz ovog članka kaznit će se i
odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom
u iznosu od 300,00 do 500,00 kuna.

Članak 14.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do
1.000,00 kuna kazniti će se počinitelj:
1. ako ne prijavi spaljivanje korova na
poljoprivrednim i drugim površinama,
2. ako vrši spaljivanje korova bez pribavljenog
odobrenja Mjesnog odbora,
3. ako vrši spaljivanje korova suprotno odredbi
članka 5. ove Odluke,
4. ako ne obavijesti vatrogasnu jedinicu na čijem
području se vrši spaljivanje korova,
5. ako ne ugasi vatru prije napuštanja mjesta
spaljivanja.

Članak 15.
Novčanom kaznom u vrijednosti od 300,00 do
500,00 kuna kazniti će se za prekršaj počinitelj:
1. ako korov u vrtovima, voćnjacima ili drugim

Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
“Službenom vjesniku” Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 214-01/10-01/16
Ur.broj: 2189/06-02-10-1
Špišić Bukovica, 15.09.2010. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 04/09) Općinsko
vijeće Općine Špišić Bukovica na 18. sjednici
održanoj 15.09.2010. godine, donosi

ODLUKU
o početku provođenja javne nabave za
nabavu električne energije za potrebe
javne rasvjete na području Općine Špišić
Bukovica
Članak 1.
Donosi se Odluka o početku postupka javne
nabave za nabavu električne energije (CPV
40000000-3) za potrebe javne rasvjete na području
Općine Špišić Bukovica.
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Članak 2.

Procijenjena vrijednost radova jest 200.000,00
kuna i sukladno tome provest će se postupak nabave
prema čl. 3 i 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07).

Članak 3.
Sredstva za ovu nabavu su predviđena u
Proračunu Općine Špišić Bukovica.

Članak 4.
Nabava će se provesti prema otvorenom
postupku javne nabave.

Članak 5.
Ovlašteni predstavnici javnog
naručitelja
u postupku javne nabave su Ivica Lulić i Josipa
Osvaldić Galic.

Članak 6.
Odgovorna osoba javnog naručitelja je Ivica
Lulić.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i biti će objavljena u «Službenom vjesniku» i na
oglasnoj ploči Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 310-02/10-01/8
Ur.broj: 2189/06-02-10-1
Špišić Bukovica, 15.09.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 04/09) Općinsko
vijeće Općine Špišić Bukovica na 18. sjednici
održanoj 15.09.2010. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provođenje
postupka javne nabave
Članak 1.

Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva
za provođenje postupka javne nabave električne
energije.

Broj 5
Članak 2.

U Povjerenstvo iz čl. 1 imenuju se:
1. Ivica Lulić
2. Tihomir Majstorović
3. Davor Pernar
4. Kristijan Žagar
5. Josipa Osvaldić Galic.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
biti će objavljena u «Službenom vjesniku» Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 310-02/10-01/8
Ur.broj: 2189/06-02-10-2
Špišić Bukovica, 15.09.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
28/10) i članka 39. Statuta Općine Špišić Bukovica
(“Službeni vjesnik” Općine Špišić Bukovica 04/09),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 18.
sjednici održanoj dana 15.09.2010. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad
načelnika i zamjenika općinskog
načelnika koji dužnost obnašaju bez
zasnivanja radnog odnosa
Članak 1.

Članak 2. Odluke mijenja se glasi:
“ Dužnosnici koji dužnost obavljaju bez
zasnivanja radnog odnosa imaju pravo na naknadu
za rad, i to:
- načelnik – u iznosu 5.150,00 kuna bruto,
- zamjenik načelnika – 3.900,00 kuna bruto”.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
«Službenom vjesniku» Općine Špišić Bukovica.
				
Klasa: 120-01/10-01/2
Ur.broj: 2189/06-02-10-3
Špišić Bukovica, 15.09.2010.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
28/10) i članka 32. Statuta Općine Špišić Bukovica
(“Službeni vjesnik” broj 04/09), Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica, na prijedlog Općinskog
načelnika, na 18. sjednici održanoj dana 15.09.2010.
godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim
pravima općinskog načelnika
i zamjenika općinskog načelnika iz radnog
odnosa
Članak 1.
Mijenja se članak 4. Odluke i glasi:
“Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:
- za obračun plaće općinskog načelnika – 2,226,
- za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika
– 1,70.”

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
“Službenom vjesniku” Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 120-01/10-01/3
Ur.broj: 2189/06-02-10-3
Špišić Bukovica, 15.09.2010. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
28/10) i članka 32. Statuta Općine Špišić Bukovica
(“Službeni vjesnik” broj 04/09), Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica, na prijedlog Općinskog
načelnika, na 18. sjednici održanoj dana 15.09.2010.
godine, donosi
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ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika Općine Špišić
Bukovica
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se članak 2. Odluke
o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika Općine Špišić Bukovica i glasi:
RADNO MJESTO

KOEFICIJENT

Pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela

3,13

Računovodstveni referent

1,79

Administrativni referent

1,79

Referent za poljoprivredno
zemljište

1,79

Spremačica

1,00

Komunalni djelatnik –
namještenik

1,00

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
“Službenom vjesniku” Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 120-01/10-01/7
Ur.broj: 2189/06-02-10-2
Špišić Bukovica, 15.09.2010. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Obrazloženje
Dana 30.08.2010. godine dostavili smo, sukladno
članku 70. stavku 2. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) na kontrolu
zakonitosti općih akata, Uredu državne uprave
u Virovitici, te nas je navedeni ured upozorio na
članak 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika Općine Špišić Bukovica
u kojemu su određeni koeficijenti za obračun plaće
službenika i namještenika u upravnom Općine
Špišić Bukovica u rasponu od 0,53 do 2,1.
Ured državne uprave nas upozorava da bi
se koeficijenti za obračun plaće službenika i
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namještenika temeljem članka 10. Zakona o plaćama
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine” 28/10) trebali odrediti unutar
raspona od 1,00 do 6,00.
Isti ured nam predlaže da nepravilnosti uskladimo
na narednoj sjednici Općinskog vijeća Općine Špišić
Bukovica.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (Službeni vjesnik broj 04/09.), Općinsko
vijeće Općine Špišić Bukovica na 18. sjednici
održanoj 15.08.2010. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstva
tekuće rezerve Proračuna
za razdoblje 01.01.-30.06.2010. godine
I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća
o utrošku sredstava tekuće rezerve Proračuna za
razdoblje 01.01.-30.06.2010. godine.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u «Službenom vjesniku» Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/10-01/57
Ur.broj: 2189/06-02-10-2
Špišić Bukovica, 15.09.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 04/09.), Općinsko
vijeće Općine Špišić Bukovica na svojoj 18. sjednici
održanoj 15.09.2010. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o provedenoj
proljetnoj sustavnoj deratizaciji 2010.
godine na području Općine Špišić Bukovica
I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
provedenoj proljetnoj sustavnoj deratizaciji 2010.
godine na području Općine Špišić Bukovica.

Broj 5
II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u «Službenom vjesniku» Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 322-01/10-01/3
Ur.broj: 2189/06-02-10-7
Špišić Bukovica, 15.09.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (Službeni vjesnik broj 04/09.), Općinsko
vijeće Općine Špišić Bukovica na 18. sjednici
održanoj 15.09.2010. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju prijedloga za Mirno rješenja
spora s vlasnicima
nekretnine k.č.br. 1506 k.o. Lozan
I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju prijedloga
za Mirno rješenja spora s vlasnicima nekretnine
k.č.br. 1506 k.o. Lozan.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u «Službenom vjesniku» Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 710-01/09-01/01
Ur.broj: 2189/06-02-10-9
Špišić Bukovica, 15.09.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 13. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine” broj 28/10) i članka 46. Statuta
Općine Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” broj
04/09), Načelnik Općine Špišić Bukovica dana
07.09.2010. godine, donosi
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Pravilnik
o kriterijima utvrđivanja natprosječnih
rezultata službenika i namještenika Općine
Špišić Bukovica
I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji
utvrđivanja natprosječnih rezultata i način isplate
dodataka za uspješnost na radu službenika i
namještenika Općine Špišić Bukovica.
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ostvarivanje funkcije upravnog tijela zbog
unapređivanja poslovnih procesa u upravnom
tijelu, rezultat kreativnosti, samoinicijativa
službenika,
4. ukoliko se radi o obavljanju izvanrednog posla
koji se nije mogao predvidjeti i koji je zahtijevao
povećan napor službenika zbog intenziteta i
rokova za obavljanje posla,
5. ukoliko službenik kroz duže vremensko
razdoblje uz poslove svog radnog mjesta obavlja
i poslove radnog mjesta odsutnog službenika/
namještenika ili nepopunjenog radnog mjesta.

Članak 2.

III.
POSTUPAK
UTVRĐIVANJA
NATPROSJEČNIH REZULTATA RADA

Za natprosječne rezultate na radu službenik
odnosno namještenik ostvaruje pravo na dodatak za
uspješnost na radu.

Članak 6.

Članak 3.
(1) Dodatak za uspješnost na radu godišnje može
iznositi najviše tri plaće službenika ili namještenika
i ne može se ostvariti kao stalni dodatak uz plaću.
(2) Službeniku ili namješteniku se u jednom
mjesecu može odobriti isplata na ime dodatka za
uspješnost na radu najviše do iznosa 30% plaće
službenika ili namještenika za mjesec za koji se vrši
isplata.

Članak 4.
Sredstva za isplatu dodatka za uspješnost na radu
osiguravaju se u Proračunu Općine Špišić Bukovica,
a planiraju se prilikom izrade Prijedloga Proračuna
Općine Špišić Bukovica za sljedeću kalendarsku
godinu u okviru proračunskih mogućnosti.
II.

KRITERIJI
ZA
UTVRĐIVANJE
NATPROSJEČNIH REZULTATA RADA

Članak 5.
Službeniku koji je u prethodnoj godini ocijenjen
ocjenom vrlo dobar ili odličan može se dodijeliti
isplata dodataka za uspješnost na radu ukoliko uz
uredno obavljanje svojih redovitih radnih obveza
ispuni najmanje jedan od sljedećih kriterija:
1. tijekom radnog vremena ostvari obujam poslova
veći od prosječnog,
2. ukoliko obveze iz povećanog opsega posla obavi
u roku kraćem od zadanog,
3. ukoliko je obavljeni posao od značaja za

(1) Službenici i namještenici tijekom mjeseca vode
evidenciju o riješenim predmetima i obavljenom
poslu.
(2) Temeljem evidencije iz prethodnog stavka
službenik i namještenik dostavlja pisano izvješće o
mjesečnom radu do petoga u mjesecu za prethodni
mjesec pročelniku, a pročelnik načelniku Općine..

Članak 7.
(1) Pročelnik prati rad i doprinos službenika i
namještenika u ostvarivanju poslova iz nadležnosti
upravnog tijela uključujući i kriterije iz članka 5. za
ostvarivanje natprosječnih rezultata.
(2) Rad i doprinos pročelnika poslova iz
nadležnosti upravnog tijela uključujući i kriterije
iz članka 5. za ostvarivanje natprosječnih rezultata
rada prati načelnik.
IV. POSTUPAK ISPLATE DODATAKA ZA
USPJEŠNOST NA RADU

Članak 8.
(1) Ukoliko pročelnik ocijeni da su ispunjeni
kriteriji za ostvarivanje dodataka za uspješnost na
radu službenika i namještenika, dostavlja pisani
nalog za isplatu uz prijedlog iznosa dodataka sa
obrazloženjem, na suglasnost načelniku.
(2) Načelnik, ukoliko je suglasan s isplatom
dodatka za uspješnost u radu, donosi odluku o isplati
i visini iznosa dodatka vodeći računa o ukupno
osiguranim sredstvima za tu namjenu u proračunu
Općine Špišić Bukovica.
(3) Ukoliko načelnik ocijeni da su ispunjeni
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kriteriji za ostvarivanje dodatka za uspješnost na
radu pročelnika, donosi odluku o isplati i visini
iznosa dodatka vodeći računa o ukupno osiguranim
sredstvima za tu namjenu u Proračunu Općine Špišić
Bukovica.

Članak 9.
(1) Odluka iz prethodnog članka dostavlja se
uz evidenciju prisutnosti na poslu upravnom tijelu
nadležnom za obračun plaće i upravnom tijelu
nadležnom za službeničke odnose.
(2) Isplata dodatka na plaću vrši se s isplatom
plaće za mjesec u kojem je završen posao za koji se
dodatak isplaćuje

Članak 10.
Službenik ili namještenik ne može u istom
mjesecu ostvariti dodatak za uspješnost na radu i
uvećanje plaće za prekovremeni rad.
V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u
«Službenom vjesniku» Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 120-01/10-01/8
Ur.broj: 2189/06-01-10-1
Špišić Bukovica, 07.09.2010.
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ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnovici za
obračun plaće službenika
i namještenika Općine Špišić Bukovica
Članak 1.
Članak 2. Odluke mijenja se i glasi: “Osnovica
za obračun plaće službenika i namještenika Općine
Špišić Bukovica iznosi 2.814,00 kuna”.

Članak 2.
Donošenjem ove Odluke prestaje se primjenjivati
Odluka o osnovici za obračun plaće djelatnicima
Općine Špišić Bukovica (Klasa: 120-01/10-01/5,
ur.broj: 2189/06-01-10-1, od 26. srpnja 2010. godine).

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave
u«Službenom vjesniku» Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 120-01/10-01/5
Ur.broj: 2189/06-01-10-2
Špišić Bukovica, 10.09.2010. godine
NAČELNIK
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Načelnik:
Ivica Lulić, v.r.

NAČELNIK
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Načelnik:
Ivica Lulić, v.r.
Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine 28/10) i članka 46. Statuta Općine
Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 04/09),
Općinski načelnik Općine Špišić Bukovica dana
10.09.2010. godine, donosi

Ispravak
U» Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog
Upravnog odjela Općine Špišić Bukovica objavljenog
u «Službenom vjesniku Općine Špišić Bukovica broj
4 od 28. srpnja 2010. godine « u točki «4» i članku
8. napisana je riječ «sistematizacija «.
Umjesto riječi «sistematizacija» treba pisati riječ
«klasifikacija «
Pročelnik
Jedinstvenog Upravnog odjela
Tomislav Obrovac, dipl.iur
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