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37. Odluka o dodjeli javnih priznanja općine 
Špišić Bukovica 1

38. Odluka o prihvaćanju ponude br. 005/2012 
tvrtke HEP - ODS d.o.o. DP “Elektra“ 
Virovitica za rekonstrukciju javne rasvjete 
u ulici Stjepana Radića u Špišić Bukovici 
(napajanja iz TS 10/04 kV  S. Radića i S. 
Radića  II 2

39. Odluka o prihvaćanju ponude br. 006/2012 
tvrtke HEP - ODS d.o.o. DP “Elektra“ 
Virovitica za rekonstrukciju javne rasvjete 
u ulici Mali Zagreb u Špišić Bukovici 
(napajanje iz  TS 10/04 kV  Mali Zagreb u 
Špišić Bukovici) 3

40. Odluka o otpisu duga za porez na tvrtku za 
obrt “BAROKSOFT “ gđi. Mihaeli Crnko 
u iznosu od 722,23 kn 4

Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić 
Bukovica (˝Službeni vjesnik˝ broj 04/09 i 
03/11) Općinsko vijeće na temelju prijedloga 
Povjerenstva za dodjelu priznanja na 32. sjednici 
održanoj dana 04. 06. 2012. godine donosi 
slijedeću

O D L U K U
o dodjeli javnih priznanja Općine Špišić 

Bukovica u 2012. godini

Članak 1. 

 U povodu Dana Općine Špišić Bukovica 24. 
lipnja, dodjeljuju se javna priznanja i to kako 
slijedi:

I. SREBRNA PLAKETA

1. KUD GRANIČAR ˝OKRUGLJAČA˝
- razvoj kulture na području Općine Špišić 

Bukovica, očuvanje kulturne baštine i 
tradicionalnih narodnih običaja

- organiziranje susreta folklora i promicanje 
vrijednosti pitomog kraja naše Općine i svog 
mjesta

- održavanje tradicije, običaja i njegovanje 
izvornog folklora svoga mjesta, čuvajući ga 
od zaborava za buduće naraštaje.

II. BRONČANA PLAKETA 

1. NK BILOGORA
- uspješno sudjelovanje u sportskim 

nogometnim natjecanjima punih 65 godina u 
nekoliko kategorija 

- postizanje zapaženih rezultata uz mogućnost 
daljnjeg napredovanja, organiziranje 
natjecanja svih uzrasta, poticanje mladih 
na uključivanje u sport i promicanje Općine 
Špišić Bukovica 

- zapažene aktivnosti vezane uz proslavu ‘Dani 
Općine Špišić Bukovica’, organiziranje i 
sudjelovanje na nogometnim turnirima 

2. DVD OKRUGLJAČA
- više uzastopnih nastupa na državnim 

natjecanjima, organiziranje vatrogasnih 
natjecanja i ostvarivanje zapaženih rezultata 
u vježbama i radu

- uzorna suradnja sa Općinom na podizanju 
kvalitete sustava zaštite od požara na području 
Općine Špišić Bukovica

- sistematiziranost i organizacija rada DVD-a 
Okrugljača.

3. NK BUŠETINA 1947 
- uspješno sudjelovanje u sportskim 
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manifestacija ‘Dani Općine Špišić Bukovica’.

5. UDRUŽENJE ŽENA BUKOVČANKE
- izrada starina, tradicionalnih jela, ručnih 

radova i ostalih tradicionalnih uradaka koje 
izlažu na izložbama

- humanitarnim radom pomažu mještanima 
slabijeg imovinskog statusa i  pridonose 
očuvanju i promociji tradicije Općine Špišić 
Bukovica

- poticanje mladih na uključivanje u svoje 
aktivnosti, te aktivno zalaganje i suradnja 
sa Općinom Špišić Bukovica u oganiziranju 
manifestacije ‘Dani Općine Špišić Bukovica’.

6. VJEKOSLAV - BRACO ŠKALEC
- izrada umjetničkih radova iz raznih prirodnih 

materijala, izložba starina, ručnih radova 
i ostalih tradicionalnih uradaka kojima je 
motiv naselje Špišić Bukovica i povijest Špišić 
Bukovice koje izlaže na izložbama 

- promocija Špišić Bukovice

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana 
objave, a objavit će se u ˝Službenom vjesniku˝ 
Općine Špišić Bukovica. 

Klasa: 060-01/12-01/01
Ur. broj: 2189/06-02-12-3
Špišić Bukovica, 04. 06. 2012.

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 
32. sjednici održanoj dana 05. 06. 2012. godine 
donosi

O D L U K U
o prihvaćanju ponude br. 005/2012 tvrtke 
HEP-ODS d.o.o. DP ˝Elektra˝ Virovitica
za rekonstrukciju javne rasvjete u ulici 

Stjepana Radića u Špišić Bukovici 
(napajanja iz TS 10/0,4 kV S. Radića i S. 

Radića II)

nogometnim natjecanjima punih 65 godina u 
jednoj kategoriji

- postizanje solidnih rezultata uz mogućnost 
daljnjeg napredovanja, poticanje mladih na 
uključivanje u sport 

- zapažene aktivnosti vezane uz proslavu 
“SRPNJICE”, Dana mjesta Bušetine.

III. ZAHVALNICE

1. UDRUGA UMIROVLJENIKA
- organiziranje susreta, putovanja i organiziranje 

pomoći svojim članovima Udruge 
- izlaganje ručnih radova članica udruge
- nesebičan doprinos i zalaganje pri 

organiziranju proslave Dani Općine Špišić 
Bukovica.

2. UDRUGA VINOGRADARA I VOĆARA 
˝SVETI IVAN˝ 

- okupljanje brojnih vinogradara i voćara na 
području Općine Špišić Bukovica

- poticanje vinogradarstva i voćarstva na 
području Općine, odnosno poljoprivrede na 
tom području

- sudjelovanje na raznim manifestacijama, 
izložbama vina i edukativnim organizacijama 
vinogradara i voćara

- svojim radom pridonose sveukupnom razvoju 
poljoprivrede, a posebno poljoprivredne 
grane voćarstva i vinogradarstva na području 
Općine Špišić Bukovica.

3. ŠRD ˝LENDAVA˝ ŠPIŠIĆ BUKOVICA 
- briga i održavanje umjetnog jezera ˝Zidine˝ u 

Špišić Bukovici koje je bogato raznim vrstama 
ribe i idealno je za sportski ribolov

- organiziranje natjecanja, druženja i raznih 
manifestacija sa drugim udrugama ribiča

- aktivno sudjelovanje u akcijama zaštite 
biološke raznolikosti i uređenja okoliša na 
području Općine Špišić Bukovica

4. ŠRD ˝LINJAK˝ OKRUGLJAČA
- aktivnosti vezane za uzgoj i zaštitu riba, 

zaštitu prirode, zaštitu biološke raznolikosti, 
te gospodarenjem florom i faunom na rijeci 
Dravi

- svojim radom podiže kvalitetu i pridonosi 
sveukupnom razvoju ribolova na području 
Drave i Općine Špišić Bukovica

- podržavanje, te pomoć u organizaciji 
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Članak 1.

Donosi se Odluka o prihvaćanju ponude br. 
005/2012 tvrtke HEP - ODS d.o.o. DP ˝Elektra˝ 
Virovitica  iz Virovitice za rekonstrukciju javne 
rasvjete u ulici Stjepana Radića u Špišić Bukovici 
(napajanja iz TS 10/0,4Kv S. Radića i S. Radića 
II).
 Izvođenje elektromontažnih radova obuhvaća:
1. dobavu, postavljanje i priključivanje svjetiljki 

javne rasvjete na betonske stupove,
2. pripremne i završne radove, spajanja u 

trafostanici i kontrolu.

Članak 2.

Cijena izvođenja elektromontažnih  radova iz 
čl. 1. ove Odluke jest 33.420,00 kuna (bez PDV-a), 
odnosno 41.775,00 kuna s PDV-om, a isplatiti će 
se iz Stavke Zanavljanje javne rasvjete Proračuna 
Općine Špišić Bukovica za 2012. godinu.

Ponuda za izvođenje elektromontažnih radova 
“HEP -ODS” d.o.o. DP ˝Elektra˝ Virovitica je 
sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Zadužuje se Računovodstveni referent Općine 
Špišić Bukovica za izvršenje plaćanja po ovoj 
Odluci.

Navedeni iznos iz članka 2. ove Odluke 
isplatiti će se na način da se izvođaču radova 
iz čl. 1. ove Odluke nakon završetka radova i 
dostavljenog izvješća od strane nadzora i to u 
roku od 15 dana nakon dostave računa.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, 
a objavit će se u “Službenom vjesniku” Općine 
Špišić Bukovica”.

Klasa: 310-02/12-01/02
Urbroj: 2189/06-02-12-7 
Špišić Bukovica, 04. 06. 2012.

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 32. 
sjednici održanoj dana 04.06.2012. godine donosi

O D L U K U
o prihvaćanju ponude br. 006/2012 tvrtke 
HEP-ODS d.o.o. DP ˝Elektra˝ Virovitica 
za rekonstrukciju javne rasvjete u ulici 

Mali Zagreb u Špišić Bukovici
 (napajanja iz TS 10/0,4 kV Mali Zagreb 

u Špišić Bukovici)

Članak 1.

Donosi se Odluka o prihvaćanju ponude br. 
006/2012 tvrtke HEP - ODS d.o.o. DP 

˝Elektra˝ Virovitica iz Virovitice za 
rekonstrukciju javne rasvjete u ulici Mali Zagreb 
u Špišić Bukovici (napajanja iz TS 10/0,4 kV 
Mali Zagreb u Špišić Bukovici)
 Izvođenje elektromontažnih radova obuhvaća:
1. dobava, postavljanje i priključivanje svjetiljke 

javne rasvjete na betonski stup
2. pripremni i završni radovi, spajanje u 

trafostanici i kontrola.

Članak 2.

Cijena izvođenja elektromontažnih  radova iz 
čl. 1. ove Odluke jest 33.820,00 kuna (bez PDV-a), 
odnosno 42.275,00 kuna s PDV-om, a isplatiti će 
se iz Stavke Zanavljanje javne rasvjete Proračuna 
Općine Špišić Bukovica za 2012. godinu.

Ponuda za izvođenje elektromontažnih radova 
“HEP -ODS” d.o.o. DP ˝Elektra˝ Virovitica je 
sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Zadužuje se Računovodstveni referent Općine 
Špišić Bukovica za izvršenje plaćanja po ovoj 
Odluci.

Navedeni iznos iz članka 2. ove Odluke 
isplatiti će se na način da se izvođaču radova 
iz čl. 1. ove Odluke nakon završetka radova i 
dostavljenog izvješća od strane nadzora i to u 
roku od 15 dana nakon dostave računa.
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Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, 
a objavit će se u “Službenom vjesniku” Općine 
Špišić Bukovica”.

Klasa: 310-02/12-01/01
Urbroj: 2189/06-02-12-8
Špišić Bukovica, 04. 06. 2012.

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 dana 
04. 06. 2012. godine donosi

O D L U K U
 o otpisu duga za porez na tvrtku za obrt 
“BAROKSOFT”  gđi. Mihaeli Crnko u 

iznosu od 722,23 kn

Članak 1.

 Donosi se Odluka o otpisu duga za porez 
na tvrtku za obrt “BAROKSOFT” gđi. Mihaeli 
Crnko, Nova Bušetina 2, Bušetina u iznosu od 
722,23 kn, zbog ne obavljanja nikakve djelatnosti 
navedenog obrta od 02. 10. 2008. godine.

Članak 2.

Zadužuje se računovodstveni referent Općine 
Špišić Bukovica da provede otpis duga iz čl.1. 
ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, 
a objavit će se u “Službenom vjesniku” Općine 
Špišić Bukovica”.

Klasa: 410-01/12-01/09
Ur. broj: 2189/06-02-12-2
Špišić Bukovica, 04. 06. 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica izdaje Općina Špišić Bukovica
Odgovorni urednik: Ivan Ljulj

Grafička obrada i tisak: Grafiti Becker, Virovitica


