Službeni vjesnik
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Godina XIX

Špišić Bukovica, 6. rujna 2013. godine
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SADRŽAJ
AKTI NAČELNIKA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1

108. Odluka
o
imenovanju
ovlaštenih
predstavnika općine Špišić Bukovica javnog naručitelja, u postupcima javne
nabave od 26. 08. do 31. 12. 2013. godinu 23

2

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

98. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
ostvarenju Proračuna za razdoblje od 01.
siječnja 2013. - 30. lipnja 2013. godine
99. Izvršenje Proračuna za 01. 01. 2013. - 30.
06. 2013. godinu
100. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
utrošku Proračunske zalihe za razdobljeod
01. siječnja 2013. - 30. lipnja 2013. godine 10
101. Izvješće o utrošku Proračunske zalihe
iz Proračuna općine Špišić Bukovica za
razdoblje od 01. 01. 2013. - 30.06. 2013.
godine

11

102. Odluka o komunalnim djelatnostima na
području općine Špišić Bukovica
103. Odluka o komunalnoj naknadi

11
16

104. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke
o općinskim porezima općine Špišić
Bukovica

21

21

106. Izvješće o radu Načelnika od 01. 01. 2013.
- 30. 06. 2013. godine

22

107. Odluka o darovanju vatrogasnog vozila
Daimler - Benz, 1¸222 AF

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju
proračuna za razdoblje od 01. siječnja
2013. - 30. lipnja 2013. godine
Članak 1.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
ostvarenju proračuna za razdoblje od 01.siječnja 2013 30. lipnja 2013. godine.

Članak 2.

105. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Načelnika za razdoblje od 01. siječnja
2013. - 30. lipnja 3013. godine

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica˝
broj 02/13) Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica
na 04. sjednici održanoj dana 05. rujna 2013. godine,
donosi

22

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u
˝Službenom vjesniku˝ Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/13-01/68
Urbroj: 2189/06-02-13-2
Špišić Bukovica, 05.09.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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Članak 3.

Ovo izvršenje Proračuna Općine Špišič
Bukovica podnosi se za razdoblje 01.01.30.06.2013. godine, a objaviti će se u “Službenom
vjesniku” Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/12-01/68
Ur.broj: 2198/06-02-13-1
U Špišić Bukovici, 05.09.2013. godini
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić
Bukovica˝ broj 02/13) Općinsko vijeće Općine
Špišić Bukovica na 04. sjednici održanoj dana
05. rujna 2013. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o utrošku
proračunske zalihe za razdoblje od
01. siječnja 2013. - 30. lipnja 2013. godine
Članak 1.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća
o utrošku proračunske zalihe za razdoblje od 01.
siječnja 2013 - 30. lipnja 2013. godine.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave
u ˝Službenom vjesniku˝ Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/13-01/66
Urbroj: 2189/06-02-13-2
Špišić Bukovica, 05.09.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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II.

Na temelju članka 56. i 57. Zakona o proračunu
(«Narodne novine» broj 87/08 i 136/12) i članka
44. Statuta Općine Špišić Bukovica («Službeni
vjesnik» broj 02/013), Načelnik Općine Špišić
Bukovica podnosi sljedeće

Izvješće o utrošku Proračunske zalihe
iz Proračuna Općine Špišić Bukovica za
razdoblje od 01.01.-30.06.2013. godine

Ukupno je utrošeno 3.015,50 kuna iz stavke
Proračunska zaliha Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/13-01/66
Urbroj: 2189/06-01-13-1
Špišić Bukovica, 05.09.2013.
NAČELNIK
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Načelnik:
Hrvoje Miler, v.r.

I.
Odluke o korištenju proračunske zalihe donio
je Načelnik Općine kako slijedi:
R.br.

Namjena
korištenja
sredstava

Iznos u
kunama

Datum

1.

Grafit- Akcija
Mir i dobro

997,50

30.01.2013

2.

Grafos- Knjiga
«Tjelesno
vježbanje i
zdravlje»

318,00

05.03.2013

Sindikat
državnih
i lokalnih
službenika i
namještenika
Hrvatskepodružnica
Viroviticadonacija za
održavanje
športskih
susreta

500,00

Konjička
udruga
«Graničari»,
Okrugljačasredstva po
Odluci za
obilježavanje
Đurđeva

1.000,00

Kulturno
umjetnička
udruga
Suhopoljekupnja 20
karata za
humanitarni
koncert
«Pomozimo
Nini odrasti»

200,00

Ukupno:

3.015,50

3.

4.

5.

15.04.2013

Na temelju članka 4. stavka 1., članka
11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«
broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12 i 94/13)) i članka 31. Statuta Općine
Špišić Bukovica (»Službeni vjesnik» broj: 02/13),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica, na 4.
sjednici održanoj dana 05.09.2013.godine, donosi

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području
Općine Špišić Bukovica
Članak 1.
I. OPĆE ODREDBE

15.04.2013

Odlukom o komunalnim djelatnostima na
području Općine Špišić Bukovica (u daljnjem
tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti
koje se obavljaju na području Općine Špišić
Bukovica (u daljnjem tekstu: Općine), način i
uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga
pitanja od značaja za obavljanje komunalnih
djelatnosti na području Općine.

Članak 2.
14.05.2013

Na području Općine obavljaju se sljedeće
komunalne djelatnosti:
1. opskrba pitkom vodom,
2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
3. sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog
otpada,
4. održavanje javnih površina,
5. održavanje groblja
6. prijevoz pokojnika,
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7. obavljanje dimnjačarskih poslova,
8. higijeničaski
poslovi
(deratizacija,
dezinfekcija i desinsekcija)
9. Održavanje nerazvrstanih cesta - sanacija
asfaltiranih cesta, parkirališta i nogostupa,
krpanje udarnih rupa na asfaltu, održavanje
makadamskih cesta i poljskih puteva
(nasipavanje kamena, freznog asfalta i sl.),
košnja bankina i održavanje horizontalne i
vertikalne signalizacije
10. zimsko održavanje cesta i čišćenje snijega s
cesta u nadležnosti Općine
11. održavanje objekata i uređaja javne rasvjete
Člankom 3. Zakona o komunalnom
gospodarstvu propisano je što se podrazumijeva
pod pojmom svake od navedenih komunalnih
djelatnosti iz prethodnog stavka.
II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH
DJELATNOSTI

Članak 3.
Komunalne djelatnosti na području Općine
obavljaju:
1. Komunalno poduzeće Virkom d.o.o. koje je u
suvlasništvu Općine
2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o
koncesiji,
3. pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova,
4. djelatnici Općine zaduženi za obavljanje
komunalnih djelatnosti.

Članak 4.
Komunalno društvo Virkom d.o.o. obavlja
sljedeće komunalne djelatnosti:
- opskrba pitkom vodom,
- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.
Ugovor s trgovačkim društvom Virkom d.o.o.
zaključuje se na osnovi godišnjih Programa
održavanja komunalne infrastrukture Općine
Špišić Bukovica.
Djelatnici Općine zaduženi za komunalne
poslove obavljaju slijedeće komunalne djelatnosti:
- održavanje javnih površina - čišćenje i
održavanje zelenih javnih površina, igrališta,
čekaonice na autobusnim stajalištima,
spomenika, kipova i sl.
- održavanje nerazvrstanih cesta - košnja
bankina, čišćenje i održavanje nogostupa
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i parkirališta i održavanje horizontalne i
vertikalne signalizacije.
S djelatnicima Općine Načelnik zaključuje
ugovor na određeno vrijeme koliko traje potreba
za navedenim poslovima.
III. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE
KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA
TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI

Članak 5.
Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora
o koncesiji mogu obavljati na području Općine
Špišić Bukovica sljedeće komunalne djelatnosti:
- obavljanje dimnjačarskih poslova,
- prijevoz pokojnika

Članak 6.
Postupak dodjele koncesije provodi se javnim
natječajem, u skladu sa posebnim propisima koji
reguliraju pitanje dodjela koncesija.
Odluku o namjeri davanja koncesije objavljuje
izvršno tijelo Općine u Narodnim novinama.
Postupak
javnog
natječaja
provodi
Povjerenstvo koje ima predsjednika i najviše 6
članova, a imenuje ga Načelnik Općine.

Članak 7.
Odluka o namjeri davanja koncesije mora
sadržavati:
- naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i
adresu elektroničke pošte davatelja koncesije;
- vrstu i predmet koncesije,
- prirodu i opseg djelatnosti koncesije,
- mjesto,
odnosno
područje
obavljanja
djelatnosti koncesije,
- rok trajanja koncesije,
- procijenjenu vrijednost koncesije;
- rok za dostavu ponuda,
- adresu na koju se moraju poslati ponude,
- jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude
moraju biti napisane,
- mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda;
- razloge isključenja ponuditelja;
- uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke
i stručne sposobnosti, u skladu s odredbama
posebnog zakona te dokaze i podatke kojima
gospodarski subjekt dokazuje ispunjenje tih
uvjeta;
- vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude
koje su ponuditelji dužni dostaviti;
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- kriterij za odabir ponude;
- naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje
žalbe te podatke o rokovima za podnošenje
žalbe.
Obavijest o namjeri davanja koncesije može
sadržavati i druge podatke u skladu s posebnim
zakonom.

Članak 8.
Ponuditelji su dužni uz ponudu priložiti
slijedeće isprave:
- dokaz o registraciji za obavljanje komunalnih
djelatnosti
(obrtnica/izvod
iz
registra
Trgovačkog suda) ne stariji od 6 mjeseci,
- BON 1 i BON 2 ne stariji od 30 dana,
- ponuda i troškovnik za komunalnu djelatnost
koja je predmet natječaja,
- potvrdu nadležnih tijela o plaćenim porezima
i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno
osiguranje za zadnji mjesec prije objave
natječaja,
- potvrdu da direktor odnosno odgovorne osobe
nisu pravomoćno osuđene za kaznena djela iz
oblasti gospodarstva što dokazuje uvjerenjem
nadležnog suda i/ili javnobilježničkom
izjavom o nekažnjavanju u svezi sudjelovanja
u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari
ili pranju novca ovjerenoj od nadležnog tijela
s time da odgovorna osoba ponuditelja izjavu
daje za pravnu osobu, ne starije od 6 mjeseci
- jamstvo za ozbiljnost ponude
- izjavu o nepromjenljivosti cijena
- dokaz iz
računovodstva Općine Špišić
Bukovica da nema financijskih dugovanja
prema Općini Špišić Bukovica.
- reference tvrtke za obavljanje komunalne
djelatnosti koja je predmet javnog natječaja
(oprema, poslovni prostor, broj i struktura
zaposlenih, dosadašnji poslovi).
- Ostale dokumente koji su zatraženi kao
dokazi u Odluki o namjeri davanja koncesije.

Članak 9.
Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj
osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti
iz članka 6. ove Odluke na vrijeme od 4, 5 ili
najduže 10 godina.

Članak 10.
Odluku o davanju koncesije donosi Općinsko
vijeće.
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Članak 11.

-

Odluka o davanju koncesije naročito sadrži:
određenje djelatnosti za koju se koncesija
daje,
način, uvjete i rok trajanja koncesije,
ovlaštenja davatelja koncesije,
prava i obveze koncesionara
visinu naknade za koncesiju
druga pitanja od značaja za obavljanje
djelatnosti kako ih uređuje Zakon o
koncesijama (NN 143/12).

Članak 12.
Na temelju Odluke o davanju koncesije
Načelnik Općine s odabranim ponuditeljem
sklapa ugovor o koncesiji.
Ugovor o koncesiji obavezno sadrži:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,
rok na koji se koncesija daje,
visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,
cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
prava i obveze davatelja koncesije,
prava i obveze koncesionara,
jamstva i/ili odgovarajuće instrumente
osiguranja koncesionara,
8. načine prestanka koncesije,
9. ugovorne kazne.

Članak 13.
Pravne i fizičke osobe koje obavljaju
komunalne usluge na temelju koncesije prema
ovoj Odluci dužne su prije svake promjene
cijene odnosno tarife svojih usluga izvršiti
prijavu cjenika i zatražiti prethodnu suglasnost
Načelnika Općine.
Prijava cjenikom iz prethodnog stavka
obavezno sadrži:
- vrstu komunalne usluge, te način obračuna i
plaćanja usluge,
- strukturu postojeće cijene komunalne usluge,
- predloženu novu cijenu usluge i njenu
strukturu,
- postupak promjene cijene s obrazloženjem i
kalkulacijama,
- dan primjene nove cijene.

Članak 14.
Načelnik Općine dužan je dati suglasnost
na prijavu cjenika u roku od 15 dana od dana
podnošenja zahtjeva za pribavljanje prethodne
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suglasnosti, a u protivnom će se smatrati da je
suglasnost dana.
U slučaju uskrate suglasnosti na prijavljeni
cjenik od strane Načelnika, isti se ne može
primjenjivati.

Članak 15.
Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist
Proračuna Općine Špišić Bukovica, a koristi
se za građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture.
IV. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE
KOMUNALNIH
POSLOVA
NA
TEMELJU PISANOG UGOVORA

Članak 16.
Pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
mogu obavljati na području Općine slijedeće
komunalne djelatnosti- poslove:
1. održavanje groblja
2. sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog
otpada,
3. zimsko održavanje cesta i čišćenje snijega s
cesta u nadležnosti Općine
4. poslovi veterinarsko-higijeničarske službe deratizacija.
5. održavanje objekata i uređaja javne rasvjete
Pod obavljanjem poslova veterinarskohigijeničarske službe podrazumijevaju se poslovi
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata
i javnih površina na područje cijele Općine.

Članak 17.
Postupak podnošenja ponude za obavljanje
komunalnih djelatnosti iz članka 16. ove Odluke
provodi se prikupljanjem ponuda ili javnim
nadmetanjem.
Prikupljanju ponuda pristupit će se kada
procijenjena vrijednost poslova komunalne
djelatnosti ne premašuje 70.000,00 kuna bez
PDV-a.
Javnom nadmetanju pristupit će se kada
je procijenjena vrijednost poslova komunalne
djelatnosti veća od 70.000,00 kuna bez PDV-a.

Članak 18.
Postupak prikupljanja ponuda i javnog
natječaja iz članka 7. ove Odluke provodi
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Povjerenstvo koje imenuje Načelnik na period
od četiri godine.
Povjerenstvo ima pet članova, predsjednika,
zamjenika i još tri člana.

Članak 19.
Prikupljanje ponuda provodi se pozivom na
dostavu ponuda najmanje trojici ponuditelja.
Poziv na dostavu ponuda upućuje Načelnik.
Rok za dostavu ponude je najmanje 8 dana od
dana primitka poziva na dostavu ponude.
Poziv na dostavu ponude mora sadržavati sve
elemente potrebne ponuditeljima za pravovaljano
podnošenje ponude uz odgovarajuću primjenu
odredbi članka 21.,22.i 23. ove Odluke.
Odredbe članka 24. st. 5. ove odluke
odgovarajuće se primjenjuju i u radu odnosno
odlučivanju Načelnika odnosno Općinskog
vijeća Općine Špišić Bukovica.

Članak 20.
Javno nadmetanje za obavljanje komunalnih
djelatnosti koje se povjeravaju ugovorom
objavljuje se u narodnim novinama, Internet
Stranici Općine Špišić Bukovica i oglasnoj ploči
Općine Špišić Bukovica.

Članak 21.
-

Javni natječaj mora sadržavati:
djelatnost za koju se sklapa ugovor o
povjeravanju komunalnih poslova,
vrijeme za koje se sklapa ugovor o povjeravanju
komunalnih poslova,
vrstu i opseg poslova,
način određivanja cijene za obavljanje
poslova,
način naplate odnosno način i rok plaćanja
pružene usluge,
potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjenje
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova,
način, mjesto i rok podnošenja ponuda,
rok važenja ponude,
isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,
mjesto i vrijeme održavanja sjednice
povjerenstva za provedbu natječaja odnosno
otvaranja ponuda,
uvjete za odabir najpovoljnije ponude,
odredbu da se nepotpune i nepravovremene
ponude neće razmatrati,
odredbu da Općinsko vijeće zadržava pravo da
ne izabere ni jednu ponudu bez obrazloženja i
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odgovornosti prema ponuditeljima.
Osim odredbi navedenih u prethodnom stavku
Načelnik može odrediti i druge posebne uvjete
za sudjelovanje u natječaju.

Članak 22.
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u
zapečaćenoj omotnici u Općini Špišić Bukovica
neposredno ili preporučenom pošiljkom.
Na vanjskom omotu je adresa naručitelja
s naznakom «ne otvaraj-ponuda za/navesti
vrstu komunalne djelatnosti/» te s ostalim
naznakama koje su naznačene u dokumentaciji
za nadmetanje.
Ponude moraju biti dostavljene u roku od
najmanje 8 dana od dana objave natječaja u
tjednom tisku.

Članak 23.
Uz ponudu su ponuditelji dužni priložiti
sljedeće isprave:
- dokaz o registraciji za obavljanje komunalnih
djelatnosti
(obrtnica/izvod
iz
registra
Trgovačkog suda) ne stariji od 6 mjeseci,
- BON 1 i BON 2 ne stariji od 30 dana,
- ponuda i troškovnik za komunalnu djelatnost
koja je predmet natječaja,
- potvrdu nadležnih tijela o plaćenim porezima
i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno
osiguranje za zadnji mjesec prije objave
natječaja,
- sposobnost
za
obavljanje
komunalne
djelatnosti (popis opreme i poslovnih
prostora, broja i strukture djelatnika, te popis
dosadašnjih poslova iz predmeta nabave s
potvrdama naručitelja),
- potvrdu da direktor odnosno odgovorne osobe
nisu pravomoćno osuđene za kaznena djela iz
oblasti gospodarstva što dokazuje uvjerenjem
nadležnog suda i/ili javnobilježničkom
izjavom o nekažnjavanju u svezi sudjelovanja
u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari
ili pranju novca ovjerenoj od nadležnog tijela
s time da odgovorna osoba ponuditelja izjavu
daje za pravnu osobu, ne starije od 6 mjeseci
- jamstvo za ozbiljnost ponude
- izjavu o nepromjenljivosti cijena
- dokaz iz
računovodstva Općine Špišić
Bukovica da nema financijskih dugovanja
prema Općini Špišić Bukovica.
Isprave iz prethodnog stavka dostavljaju se u
izvorniku ili kao ovjerena preslika.
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Članak 24.

Povjerenstvo iz članka 18. ove Odluke
provest će otvaranje pristiglih ponuda na
sjednici koja se mora održati u mjestu i na
vrijeme koje je određeno u nadmetanju odnosno
pozivu. Ukoliko iz objektivnih razloga to ne
bude moguće povjerenstvo je dužno to učiniti
u daljnjem roku od 5 (pet) dana, o čemu treba,
ukoliko je to moguće, obavijestiti sve ponuditelje,
odnosno njihove opunomoćenike koji su nazočili
neodržanom otvaranju ponuda.
Radu povjerenstva mogu nazočiti ponuditelji
odnosno njihovi ovlašteni opunomoćenici.
Ponuda koja ne sadrži isprave navedene u
oglasu javnog nadmetanja odnosno koja sadrži
isprave koje nisu u izvorniku ili ovjerenom
presliku smatrat će se nepotpunom i kao takva
neće se uzeti u razmatranje.
O tijeku postupka otvaranja ponuda prispjelih
na natječaj i vrednovanju svake pravovaljane
ponude vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi
povjerenstva.
Na osnovi pristiglih ponuda povjerenstvo
sastavlja izvješće o svom radu s prijedlogom za
odabir najpovoljnije ponude Načelniku.
Načelnik utvrđuje prijedlog za odabir ponude
koji zajedno sa svim pristiglim ponudama i
ispravama koje su uz njih priložene prosljeđuje
Općinskom vijeću Općine Špišić Bukovica radi
donošenja odluke o izboru ponuditelja kojem
će povjeriti obavljanje komunalnih poslova
temeljem ugovora.
Općinsko vijeće može donijeti odluku da se ne
izabere niti jedna od ponuda pristigla na natječaj.
Natječaj je valjan ako pristigne i samo jedna
pravovaljana ponuda.

Članak 25.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se
ponuda s najvećim brojem bodova utvrđenim
prema sljedećim kriterijima:
- sposobnost za obavljanje djelatnosti:
- oprema i poslovni prostor
do 15 bodova
- broj i struktura djelatnika
do 10 bodova
- dosadašnji poslovi
do 10 bodova
- povoljnost ponude
- ponuđena cijena
do 20 bodova.
Ukoliko na natječaj pristignu dvije ili više
jednako vrijedne ponude (imaju isti broj bodova)
prednost ima ponuditelj koji ima sjedište
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(odnosno vlasnik obrta i prebivalište) na području
Općine Špišić Bukovica.

Članak 26.
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova
(u daljnjem tekstu: ugovor) iz članka 16. stavka
1. ove Odluke može se zaključiti najdulje na
vrijeme od četiri godina.
Opseg i cijena komunalnih poslova odredit će
se na osnovi Programa održavanja komunalne
infrastrukture iz članka 28. stavka 3. Zakona
o komunalnom gospodarstvu i troškovnika
izrađenog na temelju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za godinu u kojoj
se zaključuje ugovor, a do isteka roka na
koji se zaključuje ugovor bit će utvrđeni
naprijed navedenim godišnjim Programom i
troškovnicima za predmetne poslove.
U slučaju povećanja ili smanjena opsega
komunalnih poslova ili cijene, u tijeku roka
na koji je zaključen ugovor, sporazumno će se
sačiniti aneks ugovora kojeg odobrava Načelnik.
Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge
prema dostavljenim računima o izvršenim
poslovima, koje ovjerava osoba naručitelja koja
vrši nadzor nad obavljanjem poslova.

Članak 27.
Općinsko vijeće Općine Špišič Bukovica
donosi Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeiti
obavljanje komunalnih poslova na temelju
ugovora.
Protiv Odluke o izboru Općinskog vijeća
žalba nije dopuštena već se može pokrenuti
upravni spor.

Članak 28.
Na temelju odluke iz članka 20. Općinsko
vijeće, odnosno tijelo izvršne vlasti Općine
Špišić Bukovica sklapa ugovor o povjeravanju
određenih komunalnih poslova koji naročito
sadrži:
- djelatnost za koju se sklapa ugovor,
- vrijeme na koje se sklapa ugovor,
- vrstu i opseg poslova,
- način određivanja cijene za obavljanje poslova
te način i rok plaćanja,
- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Broj 6
Članak 29.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o komunalnim djelatnostima
(Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica 1/10,
2/10 i 2/12).
Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti
ili pojedinih poslova iz komunalnih djelatnosti
ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni
ili do raskida istih.

Članak 30.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
“Službenom vjesniku” Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 363-01/13-01/53
Urbroj: 2189/06-02-13-1
Špišić Bukovica, 05.09.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 19., 22., 23. i 24. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne Novine”
broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 31.
Statuta Općine Špišić Bukovica (“Službeni
vjesnik” Općine Špišić Bukovica broj: 02/12)
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 04.
sjednici održanoj dana 05.09.2013. godine donosi

ODLUKU
o komunalnoj naknadi
I OPĆE ODREDBE

Članak 1.
-

Ovom Odlukom utvrđuje se:
naselja u kojima se naplaćuje komunalna
naknada
područje zona u Općini,
koeficijent zona za pojedine zone (Kz),
koeficijenti namjene za poslovni prostor
i građevno zemljište koje služi u svrhu
obavljanja poslovne djelatnosti,
rokovi plaćanja komunalne naknade,
nekretnine važne za Općinu koje su u
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potpunosti ili djelomično, oslobađaju od
plaćanja komunalne naknade,
- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim
slučajevima može odobriti potpuno ili
djelomično,
oslobađanje
od
plaćanja
komunalne naknade,
- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznosi
za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja
od plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.
Komunalna naknada je prihod Proračuna
Općine Špišić Bukovica i koristi se za financiranje
komunalnih djelatnosti:
1. odvodnja atmosferskih voda,
2. održavanje čistoće u djelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina,
3. održavanje javnih površina,
4. održavanja nerazvrstanih cesta,
5. održavanje groblja i krematorija
6. javna rasvjeta.
II

NASELJA U KOJIMA SE
KOMUNALNA NAKNADA

PLAĆA

Članak 3.
1. Komunalna naknada plaća se u naseljima
sa uređenim građevinskim zemljištem.
Uređenim građevinskim zemljištem se
smatra ono zemljište za koje se obavljaju
komunalni radovi, održavanje nerazvrstanih
cesta, održavanje javne rasvjete, koje je
opremljeno pristupnom cestom, objektima za
opskrbu električnom energijom i opskrbom
voda za piće prema mjesnim prilikama te čine
sastavni dio infrastrukture jedinice lokalne
samouprave.
2. Komunalna naknada plaća se za nekretnine
koje se nalaze unutar građevinskog područja.
3. Komunalna naknada plaća se i na nekretnine
koje se nalaze van građevinskog područja,
ako se na njima obavljaju redovi iz stavka 1.
ovog članka.

Članak 4.
Za naselja sa uređenim građevinskim
zemljištem na području Općine Špišić Bukovica
smatraju se: Špišić Bukovica, Bušetina, Lozan,
Okrugljača, Vukosavljevica, Rogovac, Novi
Antunovac.
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III OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE
NAKNADE

Članak 5.
Komunalnu naknadu
odnosno korisnici:
1. stambenog prostora,
2. poslovnog prostora,
3. garažnog prostora.

plaćaju

vlasnici,

Članak 6.
Komunalna naknada ne plaća se za nekretnine:
- zgrade i zemljišta koja koristi Općina špišić
Bukovica,
- zgrade i zemljište kojima se koriste Dječji
vrtić i Osnovna škola,
- javne i zelene površine i na kojima se obavlja
športska djelatnost,
- prometne površine,
- zemljište javnih groblja,
- odlagališta otpada i stočna groblja,
- zgrade i prostorije što služe vjerskim
zajednicama za obavljanje njihove vjerske
djelatnosti, spomen obilježja i spomen
područja,
- poslovne prostorije neprofitnih udruga
građana i društvenih organizacija,
- zgrade i zemljišta kojima se služi Hrvatska
vojska (vojarne, vježbališta i sl.)
- gospodarske zgrade poljoprivrednika
- koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i
socijalne skrbi u vlasništvu države i županije.
Navedene nekretnine u cijelosti se oslobađaju
od plaćanja komunalne naknade za vrijeme dok
se koriste za namjenu zbog koje su oslobođene.
Za stambene prostore koji su u ruševnom stanju
obveznik plaćanja nekretnine može podnijeti
zahtjev za obračunavanje plaćanja navedenog
prostora kao neizgrađenog građevinskog
zemljišta.

Članak 7.
Obveznik plaćanja komunalne naknade
(fizička ili pravna osoba) dužan je u roku od
15 dana nastanka obveze ili promjene osobe
obveznika istu prijaviti Jedinstvenom Upravnom
odjelu Općine Špišić Bukovica.
IV. OSLOBAĐANJE OD
KOMUNALNE NAKNADE

PLAĆANJA
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Članak 8.

Od obveze plaćanja komunalne naknade za
stambeni prostor oslobađa se obveznik plaćanja
na njegov zahtjev i to:
1. U cjelokupnom iznosu
- obitelj poginulog sudionika domovinskog
rata,
- kada prima pomoć za uzdržavanje od Centra
za socijalnu skrb
- kada prima pomoć za podmirenje troškova
stanovanja
- građanin stariji od 65 godina muškarac i
žena starija od 60 godina, a nemaju prihoda
iz drugih izvora većih od 1.500,00 kuna
mjesečno po članu domaćinstva i nemaju
drugog člana domaćinstva sposobnog za rad.
2. Građanin koji je zbog invalidnosti nesposoban
za rad, a ne živi u zajedničkom domaćinstvu
koje ostvaruje dohodak po drugoj osnovi
oslobađa se plaćanja u visini postotka
invalidnosti iznad 30%.
3. Invalid domovinskog rata razmjerno postotku
utvrđene invalidnosti oslobađa se plaćanja
komunalne naknade.
4. Građanina koji je zbog bolesti privremeno
nesposoban za rad Načelnik može osloboditi
plaćanja na godinu dana a na osnovu liječničke
dokumentacije kojom se dokazuje bolest,
a ne živi u zajedničkom domaćinstvu koje
ostvaruje dohodak po drugoj osnovi.
Obveze plaćanja komunalne naknade za
stambeni prostor obveznik se može osloboditi za
samo jednu nekretninu i to za nekretninu u kojoj
stanuje.

Članak 9.
Za oslobađanje plaćanja komunalne naknade
građani iz članka 8. ove Odluke podnose zahtjev
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Špišić
Bukovica, sa prilogom dokaza koji su temelj za
oslobađanje plaćanja iste.
Izvor sredstava kojim se namiruje članak 8.
ove Odluke osigurava se iz sredstava poreznih
prihoda proračuna Općine sukladno članku 23.
stavku 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(«Narodne Novine» RH broj 26/03).

Članak 10.
Osoba koja kupi nekretninu na području
Općine Špišić Bukovica na kojoj se nalazi objekt
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za stanovanje i koja ima prijavljeno prebivalište
na navedenoj nekretnini oslobađa se plaćanja
komunalne naknade za prvu godinu stanovanja
na nekretnini.
Dokazi koje obveznik plaćanja komunalne
naknade mora dostaviti u Jedinstveni upravni
odjel Općine Špišić Bukovica uz zahtjev za
oslobođenje su:
- ugovor o kupoprodaji
- uvjerenje o prebivalištu.
Oslobađanje vrijedi od datuma stupanja na
snagu ugovora o kupoprodaji do istog datuma
slijedeće godine.
Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić
Bukovica o oslobođenju donosi Rješenje u
upravnom postupku.
Osobe koje kupe ili izgrade objekt namijenjen
za poslovnu namjenu sa sjedištem tvrtke u Općini
Špišić Bukovici mogu se osloboditi plaćanja
komunalne naknade za prvu godinu poslovanja.
Dokazi koje obveznik plaćanja komunalne
naknade mora dostaviti u Jedinstveni upravni
odjel Općine Špišić Bukovica uz zahtjev za
oslobođenje su:
- ugovor o kupoprodaji ili drugi dokaz o gradnji
poslovnog objekta
- rješenje o osnivanju tvrtke iz kojeg je vidljivo
sjedište u Općini Špišić Bukovici
- druge dokaze prema traženju Jedinstvenog
upravnog odjela.
Oslobađanje vrijedi od datuma stupanja
na snagu Rješenja o osnivanju tvrtke do istog
datuma slijedeće godine.
Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić
Bukovica o oslobođenju donosi Rješenje u
upravnom postupku.
V ODREĐIVANJE VISINE KOMUNALNE
NAKNADE

Članak 11.
Visina komunalne naknade određuje se
različito prema:
- lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se
nalazi nekretnina,
- vrsti nekretnine iz članka 5. ove Odluke .

Članak 12.
Komunalna naknada obračunava se po
četvornom metru (m2) korisne površine za
stambeni, poslovni i garažni prostor, a za
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građevinska zemljišta i neizgrađeno građevinsko
zemljište po jedinici stvarne površine.
Korisna površina se utvrđuje Uredbom o
uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene
najamnine (“Narodne Novine” broj: 40/97 i
117/05).

Članak 13.
Mjesečni iznos komunalne naknade po
četvornom metru (m2) obračunske površine
nekretnine utvrđuje se umnoženjem:
- površine nekretnine izražene u četvornim
metrima (m2)
- vrijednosti boda (B) određene u kunama (kn)
po četvornom metru (m2)
- koeficijenta zona (Kz)
- koeficijenta namjene (Kn).

Članak 14.
Vrijednost boda (B) utvrđuje Općinsko
vijeće Općine Špišić Bukovica do kraja mjeseca
studenog tekuće godine za slijedeću kalendarsku
godinu.
Vrijednost boda (B) jednaka je mjesečnoj
visini komunalne naknade po četvornom metru
(m2) korisne površine stambenog prostora u
prvoj (I) zoni Općine Špišić Bukovica.

Članak 15.
Ako Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica
svojom Odlukom ne odredi vrijednost boda (B)
najkasnije do kraja mjeseca studenog tekuće
godine, za obračun komunalne naknade u
slijedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se
ne mijenja.

Članak 16.
Koeficijent zone (Kz) određuje Općinsko
vijeće Općine Špišić Bukovica za pojedine zone,
a najviši koeficijent u prvoj zoni Općine iznosi
1,00.

Članak 17.
Koeficijent namjene (Kn) ovisi o vrsti
nekretnine i iznosi za:
- stambeni prostor			
1,00
- garažni prostor			
1,00
- neizgrađeno građevinsko zemljište 0,05
- poslovni prostor
a) koji služi za proizvodne djelatnosti 1,5
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b) koji služi za ostale djelatnosti 2,0
- građevinsko zemljište koje služi u svrhu
obavljanja poslovne djelatnosti a služi za
neposrednu proizvodnju kao što su skladišta
na otvorenom, komunikativne i manipulativne
površine i dr. iznosi 10% koeficijenta namjene
koji je određen za poslovni prostor
- za neizgrađeni dio građevinskog zemljišta
koji se privremeno koristi ili će se koristiti za
proširenje proizvodnje iznosi 5% koeficijenta
namjene koji je određen za poslovni prostor.

Članak 18.
Za poslovni prostor i građevinsko zemljište
koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja
više od šest mjeseci u kalendarskoj godini,
koeficijent namjene se umanjuje za 50%, ali
ne može biti manji od koeficijenta namjene
za stambeni prostor, odnosno neizgrađeno
građevinsko zemljište.
O djelomičnom umanjenju komunalne
naknade u slučaju iz stavka 1. ovog član,
Jedinstveno Upravni odjel Općine Špišić
Bukovica donosi rješenje na zahtjev obveznika.

Članak 19.
Ovisno o položaju nekretnine u naselju
utvrđuju se zone i to:
I ZONA
Zemljište koje je omeđeno slijedećim ulicama
i trgovima:
- U Špišić Bukovici: ulice Bukovička cesta,
Vladimira Nazora, Petra Preradovića, Matije
Gupca, Mali Zagreb, Kolodvorska, Stjepana
Radića, Pavleka Miškine, Vinogradska.
II ZONA
Zemljište koje je omeđeno slijedećim
naseljima i ulicama:
- Naselja Bušetina, Vukosavljevica, Rogovac,
Lozan ( ulica I.Marinkovića), Špišić Bukovica
(ulica Bukovački vinogradi).
III ZONA
Zemljište koje je omeđeno slijedećim
naseljima i ulicama:
- Novi Antunovac, Okrugljača, Lozan ( ulica
I.Gundulića).
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Članak 20.

Za pojedine zone utvrđuju se koeficijenti (Kz)
i to:
- prva zona koeficijent
1,00,
- druga zona koeficijent
0,80,
- treća zona koeficijent		
0,60.
VI RJEŠENJE O KOMUNALNOJ NAKNADI
I NAČIN PLAĆANJA KOMUNALNE
NAKNADE

Članak 22.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi
Jedinstveni Upravni odjel Općine Špišić
Bukovica.
Ako se Odlukom Općinskog vijeća Općine
Špišić Bukovica mijenja visina komunalne
naknade u odnosu na prethodnu godinu, Rješenje
o komunalnoj naknadi se donosi do 31. ožujka
tekuće godine.

Članak 23.
Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje
se obveza plaćanja komunalne naknade, visina
komunalne naknade po četvornom metru (m2)
obračunske površine i mjesečni iznos komunalne
naknade.

neizgrađenog građevinskog zemljišta.
Sva saznanja o promjenama obveznika
plaćanja komunalne naknade, tijela uprave
Općine Špišić Bukovica i sami obveznici dužni
su podatke dostaviti Jedinstvenom Upravnom
odjelu Općine Špišić Bukovica.

Članak 26.
Izvršno Rješenje o komunalnoj naknadi
izvršava Jedinstveni Upravni odjel Općine Špišić
Bukovica u postupku i način određen propisima
o prisilnoj naplati u Općem poreznom zakonu
(Narodne novine 147/08, 8/11, 78/12, 136/12 i
73/13).

Članak 27.
Obveznik plaćanja komunalne naknade koji
je nezadovoljan Rješenjem može izjaviti žalbu
Upravnom tijelu županije u čijem su djelokrugu
poslovi komunalnog gospodarstva u roku 15
dana od dana primitka Rješenja.
VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Članak 24.
Komunalnu naknadu pravne osobe plaćaju
tromjesečno najkasnije do 15. u tekućem mjesecu
za proteklo razdoblje.
Fizičke osobe naknadu plaćaju tromjesečno
najkasnije do 15. u tekućem mjesecu za proteklo
razdoblje.
Prvim razdobljem smatra se siječanj, veljača
i ožujak, drugim razdobljem smatra se travanj,
svibanj i lipanj, trećim razdobljem smatra se
srpanj, kolovoz i rujan i četvrtim razdobljem
smatra se listopad, studeni i prosinac tekuće
godine.
Obveznik plaćanja komunalne naknade koji
ne plati u roku dospijeća plaćanja zaračunava mu
se i zatezna kamata utvrđena zakonom.

Članak 25.
Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje
prvog dana slijedećeg mjeseca od stjecanja
vlasništva ili korištenja stambenog prostora i
garažnog prostora, građevinskog zemljišta i

Broj 6

Sredstva komunalne naknade raspoređuju
se prema Programu održavanja komunalne
infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica za svaku kalendarsku
godinu.

Članak 29.
Načelnik Općine Špišić Bukovica dužan je
do kraja ožujka svake godine Općinskom vijeću
Općine Špišić Bukovica podnijeti Izvješće o
izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za proteklu kalendarsku godinu.

Članak 30.
Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluke o komunalnoj naknadi (“Službeni
vjesnik” Općine Špišić Bukovica broj: 6/09 i
1/10).
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Članak 31.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
“Službenom vjesniku” Općine Špišić Bukovica.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “
Službenom vjesniku “ Općine Špišić Bukovica.

Klasa: 363-03/13-01/28
Urbroj: 2189/06-02-13-1
Špišić Bukovica, 05.09.2013.

KLASA: 410-01/13-01/14
URBROJ: 2189/06-02-13-1
U Špišić Bukovici, 05. rujna 2013

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r

Na temelju članka 2. Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave («Narodne novine» broj: 117/93,
69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02,
147/03, 73/08 i 25/12 ) i članka 31. Statuta Općine
Špišić Bukovica («Službeni vjesnik» broj: 02/13)
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na
4. sjednici održanoj dana 05.09.2013. godine,
donosi

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić
Bukovica˝ broj 02/13) Općinsko vijeće Općine
Špišić Bukovica na 04. sjednici održanoj dana
05. rujna 2013. godine, donosi

ODLUKA
o izmjeni i dopuna Odluke o općinskim
porezima Općine Špišić Bukovica
Članak 1.
Iza članka 15. dodaje se članak 15a. koji glasi:
Obveznici plaćanja poreza na tvrtku
oslobađaju se plaćanja poreza na tvrtku za prvu
godinu poslovanja.
O navedenom oslobađanju Jedinstveni
upravni odjel Općine Špišić Bukovice donosi
Rješenje u upravnom postupku.
Obveznici plaćanja dužni su podnijeti zahtjev
za oslobađanje od plaćanja za prvu godinu
poslovanja te kao dokaz dostaviti presliku
Rješenja o registriranom trgovačkom društvu,
obrtu ili drugom obliku obavljanja djelatnosti
za koju je ovom Odlukom propisano plaćanje
poreza na tvrtku, a imaju sjedište na području
Općine Špišić Bukovice.

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Načelnika
za razdoblje od 01. siječnja 2013. -30.
lipnja 2013. godine
Članak 1.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu Načelnika za razdoblje od 01.siječnja 2013 30. lipnja 2013. godine.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave
u ˝Službenom vjesniku˝ Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 022-01/13-01/03
Urbroj: 2189/06-02-13-2
Špišić Bukovica, 05.09.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r
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KLASA: 022-01/13-01/03
URBROJ: 2189/06-01-13-1
Špišić Bukovica, 05.09.2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDMET: IZVJEŠĆE O RADU
NAČELNIKA OD 01.01.2013.g. DO
30.06.2013.g.
Općina je asfaltirala nogostup u Bušetini,
ulica Braće Radića dužine 1150m i širine 1,20m.
Radove je izvodila tvrtka Prajo & Co d.o.o. iz
Virovitice.
Primljena je jedna vježbenica više stručne
spreme u Jedinstveni upravni odjel.
Održani su lokalni izbori u svibnju i lipnju,
izabran je novi načelnik Hrvoje Miler koji je
odlučio svoju dužnost obavljati profesionalno te
je konstituiran novi saziv vijeća.
Postavljeno je dječje igralište ispred Hrvatskog
doma u Špišić Bukovici.
Betoniran je ulaz ispred župnog ureda u
Bušetini.
Pošljunčani su putovi izvan naselja te dio
redovnih cesta u naseljima: Lozan, Rogovac,
Okrugljača, Bušetina i Vukosavljevica.
Donesen je Program javnih radova za 2013.
godinu, primljeno je 5 osoba u radni odnos,
jedna na tri mjeseca i četiri na šest mjeseci.
Redovno je financirana: vatrogasna zajednica
općine, udruge, sportska društva i političke
stranke.
Postavljen je pijesak na odbojkaško igralište u
Vukosavljevici i Špišić Bukovici.
Izvršeni su radovi na poravnanju parkinga u
Okrugljači kod Mjesnog doma.
Provedena je proljetna deratizacija u svim
naseljima tijekom svibnja.
Isplaćena je jednokratna novčana potpora za
novorođenčad za koje se podnosi zahtjev.
Sufinanciran je dio karte sveukupnog javnog
prijevoza za učenike srednjih škola od siječnja do
lipnja.
Svim studentima na području općine isplaćene
su stipendije na vrijeme.
Povodom obilježavanja dana općine Špišić
Bukovica, «Ivanje 2013» održane su razne
manifestacije. Odigran je turnir u stolnom
tenisu ispred Hrvatskog doma u Špišić Bukovici,
nogometni turnir «4 Bilogore» na nogometnom
igralištu NK Bilogora, kederijada na Dravi
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uz obalu rijeke Drave u Okrugljači, gađanje
glinenih golubova - Trap sistem u Vukosavljevici,
izložba ispred Udruge umirovljenika, natjecanje
u pripremi najboljeg «Paprikaša Sloganca» u
parku «Čimen», konjički mimohod kroz Špišić
Bukovicu ispred konjičke Udruge GRANIČARI
Okrugljača, nastup karate kluba, Ivanjsko
navečer-paljenje krjesova u Parku «Čimen» te
nastup KUD «Seljačka sloga» Špišić Bukovica,
budnica, izložba ispred udruge žena Bukovčanka,
izložba fotografija «Sasvim prirodno» održano
u Osnovnoj školi «August Cesarec» Špišić
Bukovica, turnir u odbojci na pijesku pored
caffe i night bar Oko, Moto susreti - Moto Alka
te rock večer ispred Hrvatskog doma u Špišić
Bukovici, ribičko natjecanje ispred Ribičke
udruge LENDAVA, Gađanje glinenih golubova Trap sistem u Bušetini i susreti i smotra folklora
u Okrugljači.
Otvoren «Zavičajni muzej» ručnih radova u
Bušetini.
NAČELNIK:
Hrvoje Miler, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 02/13)
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovicana 04.
sjednici dana 05.09.2013. godine donodi

ODLUKU
o darovanju vatrogasnog vozila Daimler Benz, 1222 AF
Članak 1.
Donosi se Odluka o darovanju vatrogasnog
vozila Daimler - Benz, 1222 AF, iz 1984.
godine Dobrovoljnom vatrogasnom društvu iz
Vukosaljevice.

Članak 2.
Procijenjena vrijednost vozila iz stavka 1. jest.
22.514,50 kn plus porez.

Članak 3.
Zadužuje se Općinski Načelnik Općine
Špišić Bukovica za predaju vozila Dobrovoljnom
vatrogasnom društvu iz Vukosaljevice.
Zadužuje se Računovodstveni referent
JUO Općine Špišić Bukovica da provede ovo
darovanje kroz poslovne knjige.
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Članak 4.

Članak 3.

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

Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika u
otvorenom postupku javne nabave roba, radova
i usluga su:
- priprema i izrada dokumentacije za
nadmetanje, kao podlogu za izradu ponuda,
temeljem Uredbe o načinu izrade i postupanju
s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama
(«Narodne novine» RH, broj 10/12),
- objava poziva na nadmetanje u Elektroničkom
oglasniku javne nabave,
- vođenje
evidencije
o
preuzimanju
dokumentacije na nadmetanje,
- sastavljanje upisnika o zaprimanju ponuda,
- sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda,
- sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni
ponuda,
- sastavljanje prijedloga Odluke o odabiru
ponude,
- nakon sklapanja Ugovora o javnoj nabavi
objaviti Obavijest o sklopljenom Ugovoru u
Elektroničkom oglasniku javna nabave u roku
48 dana od dana sklapanja Ugovora.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja
po potrebi će, osim otvorenog postupka javne
nabave, provoditi ograničeni postupak javne
nabave, pregovaračke postupke javne nabave,
natjecateljski dijalog i natječaj, a sve temeljem
Zakona.

Klasa: 214-01/13-01/02
Urbroj: 2189/06-02-13-6
Špišić Bukovica, 05.09.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r

AKTI NAČELNIKA
Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o
javnoj nabavi («Narodne novine» 90/11 i 83/13
u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 44. Statuta
Općine Špišić Bukovica («Službeni vjesnik»
02/13 ) Načelnik Općine Špišić Bukovica dana
26. kolovoza 2013, donosi

ODLUKU
o imenovanju ovlaštenih predstavnika
Općine Špišić Bukovicajavnog naručitelja, u postupcima javne
nabave od 26.8. do 31.12.2013 godinu
Članak 1.
Za ovlaštene predstavnike Općine Špišić
Bukovica, kao javnog naručitelja, koji pripremaju
i provode postupke javne nabave temeljem
Zakona u 2013. godini, imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Hrvoje Miler
Josipa Osvaldić Galic
Tihomir Majstorović
Vlado Giba
Davor Pernar.

Članak 2.
Ovlašteni predstavnici iz članka 1. ove
Odluke obvezuju se na pripremu i provedbu svih
postupaka javne nabave roba, radova i usluga
za Općinu Špišić Bukovicu, temeljem Zakona,
pripadajućih mu Uredbi i temeljem Plana
nabave za 2013. godinu Općine Špišić Bukovica
(«Službeni vjesnik» 02/13)

Članak 4.
Ovlašteni predstavnici naručitelja iz članka
1. ove Odluke nisu u sukobu interesa u smislu
članka 13. Zakona.

Članak 5.
Sukladno članku 24. stavku 2. Zakona,
ovlaštena predstavnica iz članka 1. točke 2. ove
Odluke ima važeći certifikat u području javne
nabave - Potvrdu o završenom specijalističkom
programu izobrazbe u području javne nabave
izdanu od strane Ministarstva gospodarstva,
rada i poduzetništva, KLASA: 406-01/0901/171, URBROJ: 526-15-02-01/1-09-129 od
05. listopada 2019. godine, čime je ispunjena
zakonska obveza da najmanje jedan ovlašteni
predstavnik naručitelja mora posjedovati važeći
certifikat u području javne nabave.
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Članka 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenom vjesniku» Općine
Špišić Bukovice.
KLASA: 023-01/13-01/19
URBROJ: 2189/06-01-13-1
U Špišić Bukovici, 26. kolovoza 2013. godine
NAČELNIK
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
NAČELNIK:
HRVOJE MILER, v.r.

Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica izdaje Općina Špišić Bukovica
Odgovorni urednik: Ivan Ljulj
Grafička obrada i tisak: Grafiti Becker, Virovitica
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