Službeni vjesnik
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Godina XVII

Špišić Bukovica, 3. svibnja 2012. godine
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (Službeni vjesnik br. 04/09 i 03/11),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 31.
sjednici održanoj dana 02. svibnja 2012. godine,
donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju
proračuna Općine Špišić Bukovica
za I-III mjeseca 2012. godine

Broj 2
Članak 2.

Postupak javnog natječaja provesti će se
sukladno članku 36. Zakona o poljoprivrednom
zemljište (N.N. 152/06, 25/09, 153/09, 21/10,
90/10, 124/10, 39/11 i 61/11.). Prikupljanje
pismenih ponuda i obradu natječaja provesti će
referent za poljoprivredno zemljište Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Špišić Bukovica.

Članak 3.

I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
ostvarivanju proračuna Općine Špišić Bukovica
za I-III mjeseca 2012. godine

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana
od dana objave, a objavit će se u “Službenom
vjesniku” Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/12-01/36
Ur. broj:2189/06-02-12-3
Špišić Bukovica, 02.05.2012.

Javni natječaj objavit će se na oglasnoj ploči
Općine Špišić Bukovica.
Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči
sadrži oznaku datuma kada je objavljen u javnom
glasilu te upozorenje da se od tog datuma računa
rok za stavljanje ponuda.
Pismene ponude se dostavljaju Općini Špišić
Bukovica u roku od 15 dana od objave natječaja
na oglasnoj ploči Općine Špišić Bukovica.
Sumarni pregled površina u natječaju po
katastarskim općinama:
1. k.o. Bušetina, površina 0,5638 ha
Ukupno površina: 0,5638 ha
Ukupna početna cijena: 600,00 kuna

Članak 4.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica
na temelju odredbe članka 32. Statuta Općine
Špišić Bukovica (Službeni vjesnik broj: 4/09 i
3/11), na 31. sjednici održanoj 02.05.2012.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave,
a objavit će se u “Službenom vjesniku” Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 320-01/12-01/40
Ur. broj: 2189/06-02-12-1
U Špišić Bukovici, 02.05.2012.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Općine Špišić Bukovica
Članak 1.
Raspisuje se javni natječaj za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine
Špišić Bukovica u katastarskoj općini Bušetina,
k.o. Bušetina

trajanje
zakupa

r.b.

k.č.br.

kultura

1.

1738/39

Oranica

0,5200

1. godina

1738/40

Livada

0,0438

1. godina

UKUPNO

0,5638

površina/ha

početna
zakupnina

Blok čestica

600,00 kn

napomena
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 04/09 i 03/11)
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 31.
sjednici održanoj dana 02. svibnja 2012. godine,
donosi

ODLUKU
o davanju poljoprivrednog zemljišta
k.č.br. 3066 i 3067 u k.o.Rogovac u
vlasništvu Općine Špišić Bukovica
na korištenje bez naknade
Članak 1.
Donosi se Odluka o davanju poljoprivrednog
zemljišta k.č.br. 3066 i 3067 u k.o.Rogovac u
vlasništvu Općine Špišić Bukovica, na korištenje
g. Ivanu Toplovčanu bez naknade, na inicijativu
Mjesnog odbora Rogovac

Članak 2.
Predmetno zemljište iz čl.1. ove Odluke
nalazi se na kč.br. 3066 i 3067, u k.o. Rogovac
u vlasništvu Općine Špišić Bukovica, te se daje
na korištenje bez naknade uz uvjet čišćenja
zemljišta od korova i komunalnog otpada.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam
od dana objave, a objavit će se u ˝Službenom
vjesniku˝ Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 320-01/12-01/36
Ur. broj: 2189/06-02-12-2
Špišić Bukovica, 02. 05. 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 8. i članka 58. Zakona o
ugostiteljskoj djelatnosti (˝Narodne novine˝ broj
138/06, 43/09 i 88/10) i članka 32. Statuta Općine
Špišić Bukovice (˝Službeni vjesnik broj 04/09 i
03/11), Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica
na 31. sjednici od 2. svibnja 2012., godine donijelo
je
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ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o radnom vremenu u ugostiteljskoj
djelatnosti
Članak 1.
Članak 5. mijenja se i glasi:
“Ugostiteljski objekti iz skupine ˝Hoteli˝ i
kampovi iz skupine ˝Kampovi i druge vrste
ugostiteljskih objekata za smještaj˝ obvezno rade
od 00,00 do 24,00 sata svaki dan.
Catering objekti mogu početi raditi od 06,00
sati, a završiti u vremenu do 24,00 sata.
Ugostiteljski objekti iz skupina ˝Restorani˝
i ˝Barovi˝ mogu početi raditi od 06,00 sati i
završiti u vremenu od 24,00 sata, osim vikendom
kada mogu raditi od 06,00 sati do 02,00 sata.
Ugostiteljski objekti iz skupine ˝Barovi˝ koji
ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim
propisima, samo u zatvorenim prostorima, mogu
početi raditi od 21,00 sata i završiti u vremenu
od 06,00 sati.
Ugostiteljski objekti iz skupine ˝Restorani˝ i
˝Barovi˝ koji se nalaze izvan naseljenih područja
naselja mogu raditi od 0,00 do 24,00 sata.
Ugostiteljski objekti iz skupine ˝Objekti
jednostavnih usluga˝ mogu raditi od 06,00 do
24,00 sata, odnosno u vremenu manifestacije
na čijem prostoru i u okviru koje se postavljaju
i nalaze, a utvrđuje ga pravna ili fizička osoba,
vlasnik prostora ili osoba koja upravlja prostorom.
Ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom
vozilu i priključnom vozilu, šatoru, klupi,
kolicima i sličnim napravama opremljenim
za pružanje ugostiteljskih usluga mogu raditi
od 06,00 do 24,00 sata, odnosno u vremenu
manifestacije na čijem prostoru i u okviru koje
se postavljaju i nalaze, a utvrđuje ga pravna ili
fizička osoba, vlasnik prostora ili osoba koja
upravlja prostorom.
Ugostitelj ili druga pravna ili fizička osoba
iz članka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
(˝Narodne novine˝ broj 138/06, 43/09 i
88/10), određuje radno vrijeme drugih vrsta
ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine
˝Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata
za smještaj˝.
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Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave,
a objavit će se u “Službenom vjesniku” Općine
Špišić Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Klasa: 335-01/12-01/02
Ur. broj: 2189/06-02-12-1
Špišić Bukovica, 02. svibnja 2012.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na osnovu Zakona o zaštiti pučanstva od
zaraznih bolesti (˝Narodne novine˝ broj 79/07,
113/08, 43/09), na osnovi Zakona o zdravstvenoj
zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti
(˝Narodne novine˝ broj 52/91, 64/91) Programa
mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti,
te Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja
obvezatne preventivne DDD (˝Narodne novine˝
broj 38/98 čl.468 i 469) Općinsko vijeće Općine
Špišić Bukovica na 31. sjednici održanoj dana
02. svibnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o obaveznoj preventivnoj deratizaciji
Općine Špišić Bukovica u 2012.godini
Članak 1.
Obvezatna preventivna deratizacija provodi
se u svrhu zdravlja ljudi i životinja od zaraznih
bolesti (koje ugrožavaju cijelu zemlju, a opisane
su u zakonima), te bolesti koje se mogu sa
životinja, životinjskih sirovina, proizvoda ili
otpada prenijeti na ljude.
Provodi se u svrhu saniranja životne i radne
okoline ljudi, unaprjeđenja higijenskih uvjeta
života i rada, te radi sprečavanja ekonomskih
šteta koje prouzrokuju štetni glodavci.

Članak 2.
Obavezna preventivna deratizacija obuhvaća
sve stambene, poslovne i javne zgrade, zemljišta
koja pripadaju tim zgradama, podrume,
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drvarnice, gospodarske objekte, pašnjake,
napojališta, javne prometne površine i parkove,
mreže javne kanalizacije, otvorene vodotoke i
smetlišta.

Članak 3.
Obavezna preventivna deratizacija provodi se
dva puta godišnje, i to u proljeće i jesen.

Članak 4.
Deratizaciju iz čl. 1.i čl.2. provodi Zavod za
javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske
županije, veterinarske stanice, poduzeća i druge
pravne osobe ako udovoljavaju propisanim
uvjetima.
Ako navedenu deratizaciju ne provodi
Zavod, nego drugi iz prethodnog stavka, istu će
obaviti prema Planu i Programu, te pod nadzorom
Zavoda.

Članak 5.
Program mjera i provedbeni plan obvezatne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na
području Općine Špišić Bukovica usvojilo
je Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica
08.03.2012.godine na prijedlog Zavoda za javno
zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske
županije.
Plan sadrži način izbora izvođača
deratizacije, vrijeme provođenja, područje na
kojem se deratizacija provodi, financiranje, te
međusobna prava i obveze.

Članak 6.
Građani, poduzeća i ustanove - vlasnici i
korisnici objekata iz čl. 2. ove Odluke, dužni su
omogućiti provođenje deratizacije i dužni su se
pridržavati izdanih uputa o općim i posebnim
mjerama opreza prilikom provođenja deratizacije.
Poduzeća i ustanove koje imaju druge
izvođače deratizacije dužne su način i mjere
provođenja iste uskladiti s ovom Odlukom i o
tome pismeno izvijestiti Zavod.

Članak 7.
Troškove obvezatne preventivne deratizacije
snosi:
a) Općina Špišić Bukovica za javna smetlišta,
kanalizacijonu mrežu, javne prometne
površine, parkove, pašnjake, vlasnike i
korisnike privatnih posjeda i stanova
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b) Poduzeća ili ustanove za poslovne objekte čiji
su vlasnici ili korisnici.

Članak 8.
Načelnik Općine Špišić Bukovica će u skladu
s planom deratizacije iz čl. 5. ove Odluke, te u
suradnji sa Zavodom:
- provesti postupak za izbor najpovoljnijeg
izvođača deratizacije
- odrediti naknadu izvođaču (uvažavajući
ponudu)
- odrediti naknadu Zavodu za stručni nadzor
nad izvođenjem deratizacije

Članak 9.
Stručni nadzor nad provedbom obvezatne
preventivne deratizacije provodit će Zavod za
javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske
županije koji mora obuhvatiti:
- laboratorijsku kontrolu aktivne tvari u meki
za vrijeme izvođenja deratizacije (metodom
slučajnog uzorka)
- kontrolu načina postavljanja meke
- kontrolu obuhvata deratizacije
- kontrolu izdanih uputa građanstvu o općim i
posebnim uvjetima opreza prilikom izvođenja
deratizacije
- izvješće Općini o provedenoj deratizaciji

Članak 10.
Inspekcijski nadzor nad provođenjem ove
Odluke obavit će nadležni inspektori Virovitičko
podravske županije.
Za propuste i nedostatke inspektori
će primjenjivat kaznene odredbe iz svoje
nadležnosti.

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave, te
bit će objavljena u “Službenom vjesniku” Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 322-01/12-01/05
Ur. broj: 2189/06-02-12-1
Špišić Bukovica, 02.05.2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 04/09 i 03/11
) Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica, na 31.
sjednici održanoj dana 02. svibnja 2012. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izvođenje
poslova preventivne deratizacije
na području Općine Špišić Bukovica u
2012. godini
Članak 1.
Donosi se Odluka o prihvaćanju ponude
Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok
Virovitičko-podravske županije za izvođenje
poslova sustavne preventivne proljetne i jesenske
deratizacije na području Općine Špišić Bukovica
u 2012. godini.

Članak 2.
Financirati će se deratizacija za naselja Špišić
Bukovica, Lozan, Vukosavljevica, Rogovac,
Novi Antnovac, Bušetina i Okrugljača, odnosno
za sva naselja na području Općine Špišić
Bukovica.
Naknada za deratizaciju po kućanstvu iznosi
23,00 kuna bez PDV-a.

Članak 3.
Za izvršenje ove Odluke i potpisivanje Ugovora
zadužuje se načelnik Općine i Jedinstveni
Upravni odjel Općine Špišić Bukovica.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave,
a objavit će se u «Službenom vjesniku» Općine
Špišić Bukovica».
Klasa: 322-01/12-01/04
Ur. broj: 2189/06-02-12-10
Špišić Bukovica, 02.05.2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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Na temelju članka 4. stavka 1., članka 11. stavka
2. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (NN br. 26/03 - pročišćeni tekst,
82/04, 110/04 - Uredba i 178/04, 38/09, 79/09
i 49/11) i članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 04/09, 03/11)
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 31.
sjednici od 2. svibnja 2012., godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnim djelatnostima na
području Općine Špišić Bukovica
Članak 1.
Članak 16 a. mijenja se i glasi:
“Pravna ili fizička osoba koja obavlja
djelatnosti iz članka 16. stavka 4. ove Odluke
na području Općine Špišić Bukovica, temeljem
odobrenja nadležnog ministarstva, može sklopiti
izravnom pogodbom, s izvršnim tijelom Općine
Špišić Bukovica, ugovor o obavljanju iste
komunalne djelatnosti iz članka 16. stavka 4. ove
Odluke. Vrijednost radova i usluga navedenih
u stavku 1. ne smije prelaziti iznos propisan u
članku 18. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11).”

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave,
a objavit će se u “Službenom vjesniku” Općine
Špišić Bukovica.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Klasa: 363-01/12-01/13
Ur. broj: 2189/06-02-12-1
Špišić Bukovica, 02. svibnja 2012.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (Službeni vjesnik br. 04/09 i 03/11),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 31.
sjednici održanoj dana 02. svibnja 2012. godine,
donosi
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Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i
Plana civilne zaštite
na području Općine Špišić Bukovica
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Plana
zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite na
području Općine Špišić Bukovica.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave,
a objavit će se u “Službenom vjesniku” Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 810-01/12-01/01
Ur. broj: 2189/06-02-12-2
Špišić Bukovica, 02.05.2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju čl. 434. Zakona o trgovačkim
društvima (NN br. 111/93, 34/99, 118/02, 146/06,
137/09, 152/11 - pročišćeni tekst), članka 17. i
30. Ugovora o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću od 19.01.1996. godine, te Izmjena
i dopuna Ugovora od 28.04.2009. godine i članka
32. Statuta Općine Špišić Bukovica (“Službeni
vjesnik” 04/09, 03/11), Općinsko vijeće Općine
Špišić Bukovica na 31. sjednici održanoj 02.
svibnja 2012. godine donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana
Nadzornog odbora trgovačkog društva
“Virkom” d.o.o. Virovitica
Članak 1.
Franjo Gorički iz Okrugljače, razrješuje se
dužnosti člana Nadzornog odbora “Virkom”
d.o.o. Virovitica sa danom 02. svibnja 2012.
godine.
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Članak 2.

U nadzorni odbor trgovačkog društva
“Virkom” d.o.o. Virovitica, ispred Općine Špišić
Bukovice i Lukač imenuje se Davor Špoljar.

Članak 3.
Mandat člana Nadzornog odbora iz članka 2.
ove Odluke traje 2. godine nakon kojeg Općina
Špišić Bukovica imenuje člana Nadzornog
odbora u trgovačko društvo “Virkom” d.o.o.
Virovitica za Općinu Špišić Bukovica i Lukač.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave i
objavit će se u “Službenom vjesniku” Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 021-01/12-01/02
Ur. broj: 2189/06-02-12-2
Špišić Bukovica, 02. svibnja 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, 03/11)
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 31.
sjednici od 2. svibnja 2012., godine donijelo je

ODLUKU
o uključivanju u projekt “LEADER” - o
osnivanju udruge Lokalne akcijska grupa
(LAG)
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Špišić Bukovica
suglasna je sudjelovati u formiranju i djelovanju
udruge Lokalna akcijska grupa “VIP” (u daljnjem
tekstu: LAG) kao jedan od suosnivača, a koja
se osniva radi promicanja zajedničkih interesa
gradova i općina, kao i svih ostalih dionika s
područja Virovitičko - podravske županije u
svrhu ruralnog i ukupnog razvoja, jedinstvenog
zagovaranja interesa lokalne samouprave
razvijanjem sinergije i umrežavanja između svih
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dionika kojima je u interesu doprinijeti
razvoju ruralnih područja, te drugo u skladu sa
Statutom LAG-a.

Članak 2.
Predstavnik Općine Špišić Bukovica
u LAG-u je JOSIPA OSVALDIĆ GALIC,
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Špišić Bukovica.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave, a objavit će se u “Službenom
vjesniku Općine Špišić Bukovica”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Klasa: 021-01/12-01/04
Ur. broj: 2189/06-02-12-1
Špišić Bukovica, 02. svibnja 2012.
Predsjednik
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 362. Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima ( N.N. br. 91/96, 73/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/108, 38/09 i153/09
), članka Zakona o javnim cestama (180/04,
138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10)
i članka 32. Statuta Općine Špišić Bukovica
(“Službeni vjesnik” br. 4/09 i 3/11) Općinsko
vijeće Općine Špišić Bukovica na 31. sjednici
održanoj 02.04.2012. godine donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra
Članak 1.
Ukida se javno dobro put na k.č.br. 976/1
sa 10.033 m2 u k.o. Lozan, ukupne površine, a
kao novo stanje na k.č.br. 976/1 sa 10.033 m2 u
k.o. Lozan, upisuje se pravo vlasništva u korist
Republike Hrvatske, budući da je predmetno
zemljište izgubilo svoju prvobitnu namjenu
put, tj. predmetno zemljište u naravi predstavlja
šumu.
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Članak 2.

Odluka se donosi zbog provedbe Geodetskog
elaborata izmjere postojećeg stanja radi
ispravljanje zemljišne knjige.

Članak 3.
Provedbu ove Odluke izvršit će Općinski
sud u Virovitici, zemljišno knjižni odjel, upisom
navedenih čestica u točki I u vlasništvo Republike
Hrvatske.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave i
bit će objavljena u „Službenom vjesniku“ Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 940-01/12-01/24
Ur. broj: 2189/06-02-12-1
Špišić Bukovica, 02.05. 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik
Tihomir Majstorović, v.r.
Temeljem članka 12. Zakona o koncesijama
(“Narodne novine”, broj 125/08) i članka 32.
Statuta Općine Špišić Bukovica (“Službeni
vjesnik” Općine Špišić Bukovica, broj 04/09 i
03/11) Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica,
dana 02. svibnja 2012. godine, donosi

O D L U K U
o imenovanju stručnog Povjerenstva za
koncesiju
Članak 1.
U stručno Povjerenstvo za provedbu postupka
dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova i prijevoz pokojnika na području Općine
Špišić Bukovica, imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Ivica Lulić , za predsjednika,
Rudolf Ilić , za člana,
Tihomir Majstorović, za člana,
Kristijan Žagar, za zamjenika člana,
Branko Hrvoić , za zamjenika člana.
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Za stručnog suradnika povjerenstva imenuje
se Josipa Osvaldić Galic.

Članak 2.
Zadatak stručnog povjerenstva iz članka 1.
ove Odluke je:
- pripremiti i izraditi dokumentaciju za
nadmetanje;
- utvrditi pravila i uvjete za ocjenu sposobnosti
ponuditelja te kriterija za odabir ponude;
- izvršiti pregled i ocjenu pristiglih ponuda;
- izraditi prijedlog odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja za davanje
koncesije ili prijedlog odluke o poništenju
postupka davanja koncesije;
- te obaviti ostale poslove potrebne za provedbu
postupka davanja koncesije.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a
bit će objavljena u “Službenom vjesniku” Općine
Špišić Bukovica.
KLASA: 021-01/12-01/03
Ur. broj: 2189/06-02-12-1
Špišić Bukovica, 02.05.2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 7. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (˝Narodne novine˝ broj:
44/05) i članka 37. Statuta Općine Špišić Bukovica
(˝Službeni vjesnik˝ Općine Špišić Bukovica broj
04/09 i 03/11) i čl. 13. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Špišić Bukovica (˝Službeni vjesnik˝ broj
04/09) Mandatna komisija Općinskog vijeća
Općine Špišić Bukovica, dana 02. svibnja 2012.
godine podnosi

IZVJEŠĆE
o podnešenoj ostavci
na mandat člana Općinskog vijeća
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I.

Temeljem članka 7. Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave član predstavničkog
tijela jedne jedinice g. Zoran Raptavi podnio je
pismenu izjavu o odustajanju od dužnosti Člana
Općinskog vijeća Općine Špišić Bukovica, te je
stavio svoj mandat na raspolaganje.

II.
S obzirom da je izabrani vijećnik Zoran
Raptavi član Hrvatske demokratske zajednice,
Hrvatska demokratska zajednica je svojom
Odlukom imenovala zamjenika člana koji se
je nalazio na listi HDZ-a za izbor od vijećnika
Općinskog vijeće Špišić Bukovice.

III.
Na upražnjeno mjesto člana Općinskog
vijeća politička Hrvatska demokratska zajednica
odredila je zamjenika koji će obnašati funkciju
člana Općinskog vijeća i to:
Hrvoja Milera, Člana Hrvatske demokratske
zajednice.
Klasa: 021-01/12-01/01
Ur. broj: 2189/06-02-12-3
Špišić Bukovica, 02.05. 2012. godine
Predsjednik Mandatne komisije:
Marinko Ivanković,v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (¨Službeni vjesnik˝ broj 04/09 i 03/11),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 31.
sjednici održanoj dana 02. svibnja 2012. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Mandatne
komisije o podnesenoj ostavci vijećnika
Općinskog vijeća Zorana Raptavi i
verifikaciji mandata Hrvoja Milera za
vijećnika Općinskog vijeća Općine Špišić
Bukovica
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća
Mandatne komisije o podnesenoj ostavci
vijećnika Općinskog vijeća Zorana Raptavi i
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verifikaciji mandata Hrvoja Milera za vijećnika
Općinskog vijeća Općine Špišić Bukovica.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana
objave, a objavit će se u ˝Službenom vjesniku˝
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 021-01/12-01/01
Ur. broj: 2189/06-02-12-4
Špišić Bukovica, 02.05.2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik
Tihomir Majstorović, v.r.
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Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica izdaje Općina Špišić Bukovica
Odgovorni urednik: Ivan Ljulj
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