Službeni vjesnik
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Godina XX

Špišić Bukovica, 11. listopada 2014. godine

Broj 6

SADRŽAJ
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
90. Odluka o osnivanju ustrojbene jedinice
predškolskog odgoja pri osnovnoj školi
2
91. Plan mreže zbrinjavanja djece u ustrojbenu
jedinicu predškolskog odgoja pri osnovnoj
školi za tri odgojne skupine na području
Općine Špišić Bukovica
3
92. Izvješće o ostvarenju proračuna za
razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2014.
godine 
4
93.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
ostvarenju proračuna za razdoblja od 01.
siječnja – 30. lipnja 2014. godine
23
94. Izvješće o utrošku proračunske zalihe za
razdoblje od 01.01.-30.06.2014. godine
24
95.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku
proračunske zalihe za razdoblje od 01.
siječnja – 30. lipnja 2014. godine
24
96. Izvješće o radu Načelnika za razdoblje od
01. siječnja – 30. lipnja 2014. godine
25
97. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Načelnika za razdoblje od 01.siječnja-30.
lipnja 2014. godine
25
98. Odluka o osnivanju savjeta mladih
Općine Špišić Bukovica 
25
99. Zaključak o prihvaćanju javnog poziva
za isticanje kandidature za izbor članova
Savjeta mladih Općine Špišić Bukovica i
njihovih zamjenika
31
100. Odluka o imenovanju povjerenstva za
dodjelu stipendije
31

101. Zaključak o prihvaćanju financijskog
izvješća VZO za 2013. godinu
31
102. Zaključak o prihvaćanju financijskog
izvješća Crvenog križa za 2013. godinu 32
103. Odluka o otpisu potraživanja komunalnog
doprinosa na ime LU Fazan za zgrade u
Bušetini
32
104. Izmjena i dopuna Plana za prijem
osoba na stručno osposobljavanje u
upravna tijela Općine Špišić Bukovica bez
zasnivanja radnog odnosa u 2014. godini 33
105. Zaključak o prihvaćanju Izmjene i
dopune Plana prijema osoba na stručno
osposobljavanje u upravna tijela Općine
Špišić Bukovica bez zasnivanja radnog
odnosa u 2014. godini
33

AKTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG
ODJELA
106. Ispravak „Službenog vjesnika“ Općine
Špišić Bukovica broj 11/2013
34

Strana 2

SLUŽBENI VJESNIK

Na temelju članka 43. Statuta Općine Špišić
Bukovica (Službeni vijesnik Općine Špišić
Bukovica, broj: 02/13), članka 2. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.
10/07., 107/07 i 94/13) Općinsko vijeće Općine
Špišić Bukovica, na svojoj 17. sjednici održanoj
dana 10. listopada 2014. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju ustrojbene jedinice
predškolskog odgoja pri osnovnoj školi

Broj 6

koji imaju utvrđenu zdravstvenu sposobnost za
obavljanje tih poslova.

Članak 7.
-

Ustrojbena jedinica predškolskog odgoja će:
obavljati djelatnost za koju je osnovana
najmanje 250 sati godišnje
izvijestiti osnivača o radu i poslovanju
vršiti upis djece u predškolski odgoj
pravodobno izvršavati obveze koje ima prema
Zakonu, općim aktima i odlukama osnivača.

Članak 1.

Članak 8.

Donosi se Odluka o osnivanju ustrojbene
jedinice predškolskog odgoja pri osnovnoj školi
za jednu odgojnu skupinu.
Osnivač je Općina Špišić Bukovica,
Vinogradska 4, 33404 Špišić Bukovica

Ustrojbena jedinica predškolskog odgoja počet
će s radom kad dobije rješenje Ureda državne
uprave u Virovitičko- podravskoj županiji, kojim
se odobrava početak rada obavljanja djelatnosti
predškolskog odgoja.

Članak 2.

Članak 9.

Sjedište ustrojbene jedinice predškolskog
odgoja je u OŠ „August Cesrec“ Špišić Bukovica,
Vladimira Nazora, 33404 Špišić Bukovica.

Ustrojbena jedinica predškolskog odgoja ne
može bez suglasnosti osnivača odnosno organa
kojeg je on odredio, opteretiti ili otuđiti imovinu
koju je osnivač nabavio za rad predškolskog
odgoja.

Članak 3.
Djelatnost ustrojbene jedinice predškolskog
odgoja je:
- predškolski odgoj i naobrazba, te skrb o djeci
predškolske dobi.

Članak 4.
U ustrojbenoj jedinici predškolskog odgoja
radit će se:
- programi predškolske naobrazbe
programi prilagođeni razvojnim potrebama
djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Članak 5.
Sredstva za rad predškolskog odgoja pri
osnovnoj školi osiguravaju se iz sljedećih izvora:
- proračun Općine Špišić Bukovica
- roditelja korisnika usluga
- zakonom dopuštenih izvora

Članak 6.
Na poslovima, odgoja i obrazovanja, te skrbi o
djeci radit će stručni djelatnici koji imaju stručnu
spremu propisanu Zakonom o predškolskom
odgoju i naobrazbi i propisima donesenim na
temelju Zakona, položen stručni ispit, te oni

Članak 10.
Ovlašćuje se načelnik Općine Špišić Bukovice
Hrvoje Miler da može poduzeti sve potrebne
radnje vezane za rad ustrojbene jedinice
predškolskog odgoja pri osnovnoj školi.

Članak 11.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom
vjesniku» Općine Špišić Bukovica, a stupa na
snagu osam dana nakon dana objave.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
KLASA: 601/01/14-01/02
URBROJ: 2189/06-02-14-2
Šp. Bukovica, 10. listopada 2014.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07,
94/13), članka 43. Statuta Općine Špišić Bukovica
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(Službeni vijesnik Općine Špišić Bukovica broj
02/13.) Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica
na 17. sjednici održanoj dana 10. listopada 2014.
godine, donosi

osnivača kada se za to stvore odgovarajući uvjeti
za osnivanje, a do stupanja na snagu Odluke o
osnivanju dječjeg vrtića na snazi je ovaj plan.

PLAN
mreže zbrinjavanja djece u ustrojbenu
jedinicu predškolskog odgoja pri
osnovnoj školi za tri odgojne skupine na
području Općine Špišić Bukovica

Ovaj Plan objavit će se u «Službenom
vjesniku» Općine Špišić Bukovica, a stupa na
snagu osam dana nakon dana objave.

I.
Plan mreže zbrinjavanja djece u ustrojbenu
jedinicu predškolskog odgoja pri osnovnoj školi
za jednu odgojnu skupinu je iskaz usklađenosti
potreba građana s područja Općine Špišić
Bukovica i materijalnim mogućnostima Općine.

II.
Program predškolskog odgoja pri OŠ
“August Cesarec” formirati će se u tri odvojene
skupine i to:
- u Špišić Bukovici za jednu odgojnu skupinu
- u Vukosavljevici za jednu odgojnu skupinu
- u Rogovcu za jednu odgojnu skupinu

III.
Odlukom o ustrojavanju ustrojbene jedinice
predškolskog odgoja pri OŠ “August Cesarec”
za tri odgojne skupine, obvezuje se Općinsko
vijeće Općine Špišić Bukovica da će osigurati
financijske i materijalne uvjete za ustroj rada
tri odgojne skupine u skladu sa propisima i
odredbama Zakona o predškolskom odgoju i
naobrazbi, Državnog predškolskog standarda
i drugih propisa koji uređuju predškolsku
djelatnost.

IV.
Odluka o ustrojavanju Općinskog vijeća
Općine Špišić Bukovica obvezuje osnovnu
školu da od MZOS-a traži suglasnost za ustroj i
program, te od Virovitičko- podravske županijeUpravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i
tehničku kulturu zatraži Rješenje o početku rada.

V.
Ovim Planom, ne sprječava se osnivanje
dječjeg vrtića na području Općine Špišić
Bukovica od strane drugih zakonom ovlaštenih

VI.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
KLASA: 601-01/14-01/02
URBROJ: 2189/04-02-14-3
Špišić Bukovica, 10. listopad 2014.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Strana 4

SLUŽBENI VJESNIK

Broj 6

Broj 6

SLUŽBENI VJESNIK

Strana 5

Strana 6

SLUŽBENI VJESNIK

Broj 6

Broj 6

SLUŽBENI VJESNIK

Strana 7

Strana 8

SLUŽBENI VJESNIK

Broj 6

Broj 6

SLUŽBENI VJESNIK

Strana 9

Strana 10

SLUŽBENI VJESNIK

Broj 6

Broj 6

SLUŽBENI VJESNIK

Strana 11

Strana 12

SLUŽBENI VJESNIK

Broj 6

Broj 6

SLUŽBENI VJESNIK

Strana 13

Strana 14

SLUŽBENI VJESNIK

Broj 6

Broj 6

SLUŽBENI VJESNIK

Strana 15

Strana 16

SLUŽBENI VJESNIK

Broj 6

Broj 6

SLUŽBENI VJESNIK

Strana 17

Strana 18

SLUŽBENI VJESNIK

Broj 6

Broj 6

SLUŽBENI VJESNIK

Strana 19

Strana 20

SLUŽBENI VJESNIK

Broj 6

Broj 6

SLUŽBENI VJESNIK

Strana 21

Strana 22

SLUŽBENI VJESNIK

Broj 6

Broj 6

SLUŽBENI VJESNIK

Strana 23
Članak 3.

Ovo izvršenje Proračuna Općine Špišić
Bukovica podnosi se za razdoblje 01.01.30.06.2014. godine, a objaviti će se u “Službenom
vjesniku” Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/14-01/31
Ur.broj.: 2189/06-02-14-6
U Špišić Bukovici, 10.10.2014. godine
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 17. sjednici održanoj dana
10.10. 2014. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju
proračuna za razdoblje
od 01. siječnja – 30. lipnja 2014. godine
Članak 1.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća
o ostvarenju proračuna za razdoblje od 01.siječnja
– 30. lipnja 2014. godine.

Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u ˝Službenom
vjesniku˝ Općine Špišić Bukovica, a stupa na
snagu osam dana nakon dana objave.
Klasa: 400-01/14-01/31
Urbroj: 2189/06-02-14-5
Špišić Bukovica, 10.10.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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
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Izvješće o utrošku Proračunske zalihe iz
Proračuna
Općine Špišić Bukovica za razdoblje od
01.01.-30.06.2014. godine
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

999,38

09.01.2014

2.

Udruga distrifičara
Virovitica

500,00

15.04.2014

3.

IV Nakladništvo,
prometna bojanka

2.412,87

08.05.2014

4.

UNICEF za
djecu ugroženu
poplavama

500,00

03.06.2014

:

Ukupno

4.412,25

II.
Ukupno je utrošeno 4.412,25 kuna iz stavke
Proračunska zaliha Općine Špišić Bukovica.

Broj 6

o utrošku proračunske zalihe za razdoblje od 01.
siječnja – 30. lipnja 2014. godine.

Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku» Općine Špišić Bukovica, a stupa na
snagu osam dana nakon dana objave.
Klasa: 400-01/14-01/39
Urbroj: 2189/06-02-14-2
Špišić Bukovica, 10.10.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Republika Hrvatska
Virovitičko-podravska županija
Općina Špišić Bukovica
Općinski načelnik
Klasa: 022-01/14-01/01
Urbroj: 2189/06-01-14-1
Špišić Bukovica, 10.10.2014. godine

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA ZA
PERIOD 01.-06.2014. GODINE

Klasa: 400-01/14-01/39
Urbroj: 2189/06-02-14-1
Špišić Bukovica, 10.10.2014.
NAČELNIK
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Načelnik:
Hrvoje Miler, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić
Bukovica˝ broj 02/13) Općinsko vijeće Općine
Špišić Bukovica na 17. sjednici održanoj dana
10.10. 2014. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o utrošku
proračunske zalihe za razdoblje od
01. siječnja – 30. lipnja 2014. godine
Članak 1.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća

U periodu od 01.01. – 30.06.2014. godine
općina Špišić Bukovica imala je, kao i do
sada, ažurno poslovanje po pitanju redovnog
izvršavanja
obveza
prema
ugovorima,
dobavljačima, udrugama, zaposlenicima i svemu
što obuhvaća redovan rad Općine.
Na početku godine sudjelovali smo na sajmu
Viroexpo, gdje su bile uključene udruge i
mjesni odbori svih naselja Općine. Osvojili smo
prestižno treće mjesto za najbolje uređen štand
na sajmu.
Uređivane su prostorije Općine. Popravljene
su elektroinstalacije i krečen dom u Lozanu.
Priključen je vodovod na groblju u Lozanu.
Uredilo se 300 metara nogostupa u Lozanu
sa Hrvatskim cestama Bjelovar. Uređivan je
vatrogasni dom u Špišić Bukovici i kupljen
materijal za uređenje doma u Okrugljači. Izrađena
je projektna dokumentacija za sanaciju krovišta
na domovima u Okrugljači i Vukosavljevici.
Obadva projekta su nam prošla na natječaju
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kod Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
europske unije te ćemo idući tjedan krenuti u
sanaciju obadva krovišta.
Rađena je Geodetska izmjera, izmjena
Prostornog plana Općine, te Plan sanacije
odlagališta. Uspješno je odrađena akcija obrane od
poplava u petom mjesecu. Po pitanju komunalnih
radova, radilo se na čišćenju snijega, kopanju
kanala, uređenju bankina, orezivanju stabala, te
košnji zelenih površina. Obavljena je proljetna
deratizacija. Izvršavane su redovno sve obveze
koje Općina ima po ugovoru; za zbrinjavanje
životinja, odlagalište otpada, informatičku
podršku, oglašavanje i informiranje, zdravstvene
usluge, opskrbi el. energijom i javna rasvjeta.
Redovno je sufinanciran rad svih udruga
građana koje su u planu proračuna, te rad
Hrvatskog crvenog Križa, VZO-a, Gorske
službe spašavanja, LAG -a i Visoke škole u
Virovitici. Također se financiralo manifestacije
povodom obilježavanja Dana općine. Redovno
su isplaćivane stipendije studenata i pomoći za
novorođenčad. Financiran je rad predškolske
nastave, što je odrađeno u suradnji sa Osnovnom
školom.
Otvorena je nova škola u Rogovcu koja je
sufinancirana i od strane Općine. Izrađen je
projekt uklanjanja stare škole u Bušetini i u
tijeku je ishođenje glavnog projekta za novu
školu. U izradi je i projektna dokumentacija za
rekonstrukciju škole u Vukosavljevici.
Izgrađeni su projekti za izgradnju mini
tržnice u Špišić Bukovici, nadam se da će u toku
godine krenuti radovi. Kandidiran je projekt na
natječaj za projektnu dokumentaciju za izgradnju
Kuće ljekovitog bilja u Špišić Bukovici.
Redovno su isplaćivane sve obveze prema
zaposlenicima i dužnosnicima Općine. Također
se uredno otplaćuje kredit kod Slatinske banke.
Provodile su se sve odluke koje je donijelo
Općinsko vijeće.
Zahvaljujem se svima na suradnji i potpori za
postizanje svega što je navedeno.
Načelnik:
Hrvoje Miler, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić
Bukovica˝ broj 02/13) Općinsko vijeće Općine
Špišić Bukovica na 17. sjednici održanoj dana
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10.10.2014. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Načelnika
za razdoblje od 01. siječnja –
30. lipnja 2014. godine
Članak 1.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća
o radu Načelnika za razdoblje od 01.siječnja – 30.
lipnja 2014. godine.

Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku» Općine Špišić Bukovica, a stupa na
snagu osam dana nakon dana objave.
Klasa: 022-01/14-01/01
Urbroj: 2189/06-02-14-2
Špišić Bukovica, 10.10.2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju čl. 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica (Službeni vjesnik broj 02/13) i članka
6. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine
Republike Hrvatske” br. 41/14.), Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica, na 17. sjednici održanoj
10.10. 2014. godine donosi

ODLUKU
OSNIVANJU SAVJETA MLADIH
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom se uređuje osnivanje Savjeta
mladih Općine Špišić Bukovica u daljnjem
tekstu: Savjet mladih), sastav, način i postupak
izbora, djelokrug rada i programa, načinu
financiranja rada i osiguranje prostornih i drugih
uvjeta za rad te drugih pitanja od značaja za rad
Savjeta mladih.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju
rodno značenje koriste se neutralno i odnose se
jednako na muški i ženski spol.
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Članak 2.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog
vijeća općine Špišić Bukovica (u daljnjem tekstu:
Općinsko vijeće) koje promiče i zagovara prava,
potrebe i interese mladih općine Špišić Bukovica.
Savjet mladih osniva se u cilju sudjelovanja
mladih u odlučivanju o upravljanju javnim
poslovima od interesa i značaja za mlade,
aktivnog uključivanja mladih u javni život te
informiranje i savjetovanja mladih u općini
Špišić Bukovica.
Mladi su osobe s prebivalištem ili boravištem
na području općine Špišić Bukovica koji u
trenutku podnošenja kandidatura za članstvo
u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest
do navršenih trideset godina života te kao
takvi imaju pravo biti birani za člana Savjeta i
zamjenika člana Savjeta mladih.
Osoba može istodobno biti član samo jednog
savjeta mladih jedinice lokalne samouprave, te
samo jednog savjeta mladih jedinice područne
(regionalne) samouprave.

Članak 3.
Općinsko vijeće osniva Savjet mladih
uvažavaju i načela nediskriminacije, partnerstva,
suradnje i aktivnog sudjelovanja mladih.
Općina Špišić Bukovica u okviru raspoloživih
sredstava osigurava Savjetu mladih:
- podršku u informiranju i savjetovanju
jednostavnim
pristupom
pouzdanim
informacijama o pitanjima od interesa
za mlade putem tiskovina, elektroničkih
medija, informatičke tehnologije ili na druge
primjerene načine, bez diskriminacije,
ideoloških i drugih utjecaja
- sudjelovanje u radu Općinskog vijeća
davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o
pitanjima i temama od interesa za mlade
- uključivanje u aktivnosti suradnje na
nacionalnoj i međunarodnoj razini, razmjenu
dobrih praksi i izradu javnih politika za mlade
i u vezi s mladima.

Članak 4.
Općinsko vijeće može osnovati zajednički
Savjet mladih u slučajevima kada postoje
zajednički ili strateški interesi jedinica lokalne
samouprave ili mladih s prebivalištem ili
boravištem na njihovom teritoriju.
Osnivanje zajedničkog savjeta mladih, njegov
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djelokrug, izbor predsjednika i radnih tijela,
financiranje te druga pitanja od interesa za rad
zajedničkog savjeta mladih, predstavnika tijela
dviju ili više jedinica lokalne samouprave uređuju
sporazumom, sukladno Zakonu o savjetima
mladih i Statutu Općine Špišić Bukovica.
II. SASTAV I IZBOR ČLANOVA SAVJETA
MLADIH

Članak 5.
Savjet mladih ima pet članova, uključujući
predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta.

Članak 6.
Općinsko vijeće pokreće postupak izbora
članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika
javnim pozivom za isticanje kandidature.
Kandidature za članove Savjeta mladih
i njihove zamjenike ističu udruge koje su
sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima
opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
učenička vijeća,studentski zborovi, pomladci
političkih stranaka,sindikalnih ili strukovnih
organizacija i neformalne skupine mladih sa
sjedištem na području općine Špišić Bukovica.
Kada je predlagatelj kandidature neformalna
skupina mladih, ona mora biti skupina od
najmanje 20 mladih.
Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavka
2. ovoga članka dužni su prilikom isticanja
kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti
i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta
mladih.

Članak 7.
Pisane i obrazložene kandidature podnose se
Odboru za izbor i imenovanja Općinskog vijeća
u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva
na službenoj mrežnoj stranici Općine Špišić
Bukovica i u lokalnom javnom glasilu.
Javni poziv za isticanje kandidature objavljuje
se najmanje tri mjeseca prije isteka mandata
članova Savjeta mladih.
Prijedlog iz stavka 1. ovog članka mora
sadržavati podatke koji će se dostaviti na obrascu
objavljenom na službenim mrežnim stranicama
Općine Špišić Bukovica slijedi:
- naziv,
sjedište
i
adresu
ovlaštenog
predlagatelja,
- ime i prezime kandidata i zamjenika
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kandidata, datum i godinu rođenja, adresu
prebivališta ili boravišta
- izjave o prihvaćanju kandidature za člana i
zamjenika člana
- izjave da su kandidati predloženi u skladu s
aktima predlagatelja.
Pisano obrazloženje prijedloga kandidature mora
sadržavati:
- podatke o kandidatu i zamjeniku kandidata
(škola, fakultet, veleučilište koje pohađa,
završeno obrazovanje i zaposlenje, odnosno
radno mjesto i poslodavac)
- dosadašnje aktivnosti, interesi i druge
karakteristike
kandidata
i
zamjenika
kandidata.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće
se uzeti u razmatranje.
Nakon zaprimanja kandidatura za članove
i zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor za
izbor i imenovanja Općinskog vijeća obavlja
provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata
te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje
prijava, sastavlja Izvješće o provjeri formalnih
uvjeta i utvrđuje Popis važećih kandidatura.
Popis važećih kandidatura utvrđuje se na način
da se ime i prezime kandidata na Popisu navodi
prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga.
Popis važećih kandidatura sadrži:
- naznaku predlagatelja,
- ime i prezime kandidata,
- datum rođenja kandidata.
- ime i prezime zamjenika kandidata,
- datum rođenja zamjenika kandidata.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i Popis
važećih kandidatura dostavljaju se Općinskom
vijeću te se objavljuju na službenoj mrežnoj
stranici Općine Špišić Bukovica. Općinsko vijeće
na prvoj sjednici nakon objave Popisa važećih
kandidatura raspravlja o Izvješću o provjeri
formalnih uvjeta i s Popisa važećih kandidatura
za članove i zamjenike članova Savjeta mladih
tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike
članova Savjeta mladih.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim
listićem ovjerenim pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću su prezimena kandidata
navedena abecednim redom, a glasuje se na
način da se zaokruži redni broj ispred prezimena
kandidata a najviše 5 kandidata.
Za članove Savjeta su izabrani kandidati od
rednog broja 1. do 5. na rang listi dobivenih
glasova.
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U slučaju da nije moguće izabrati Savjet
mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim
brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor
kandidata do punog broja članova Savjeta mladih
između onih kandidata koji u prvom krugu nisu
izabrani, jer su imali jednak broj glasova.
Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi
članovi Savjeta mladih.
III. KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH

Članak 8.
Rezultati izbora za članove i zamjenike
članova Savjeta mladih objavljuju se na službenoj
mrežnoj stranici Općine Špišić Bukovica.
Savjet mladih mora se konstituirati u roku od
30 dana od dana objave rezultata izbora.
Prvu sjednicu Savjeta mladih saziva
predsjednik Općinskog vijeća i njome predsjedava
do izbora predsjednika Savjeta mladih.
Savjet mladih je konstituiran izborom
predsjednika Savjeta mladih.
Predsjednika i zamjenika predsjednika
Savjeta mladih biraju i razrješuju članovi Savjeta
mladih većinom glasova svih članova.
Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih
objavit će se na službenim mrežnim stranicama
Općine Špišić Bukovica.
Ako Savjet mladih u roku od 30 dana od
dana proglašenja službenih rezultata izbora za
članove Savjeta mladih ne izabere predsjednika
Savjeta mladih, Općinsko vijeće objavit će novi
javni poziv za izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih.
IV. MANDAT SAVJETA MLADIH

Članak 9.
Općinsko vijeće bira članove Savjeta mladih
i njihove zamjenike na razdoblje od tri godine.
Mandat zamjenika člana Savjeta mladih
vezan je uz mandat člana Savjeta mladih.
Mandat zamjenika člana Savjeta mladih
prestaje prestankom mandata
člana Savjeta mladih sukladno ovoj Odluci.
Općinsko vijeće razriješit će člana Savjeta
mladih i prije isteka mandata ako neopravdano
izostane s najmanje 50% sjednica Savjeta mladih
u godini dana te na osobni zahtjev člana Savjeta
mladih. Član Savjeta mladih koji za vrijeme
trajanja mandata navrši trideset godina nastavlja
s radom u Savjetu mladih do isteka mandata na
koji je izabran.
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Ako se broj članova Savjeta mladih spusti
ispod dvije trećine početnog broja, Općinsko
vijeće će provesti postupak dodatnog izbora
za onoliko članova Savjeta mladih koliko ih
je prestalo biti članom Savjeta mladih prije
isteka mandata. Na postupak dodatnog izbora
odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o
Savjetu mladih i ove Odluke.
Mandat članova Savjeta mladih izabranih
postupkom dodatnog izbora traje do isteka
mandata članova Savjeta mladih izabranih u
redovitom postupku biranja članova Savjeta
mladih.
Općinsko vijeće raspustit će Savjet mladih
samo ako Savjet mladih ne održi sjednicu dulje
od šest mjeseci.
V. DJELOKRUG I SURADNJA SAVJETA
MLADIH

Članak 10.
U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:
- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o
pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,
te o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća
koji su od interesa za mlade
- u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća
inicira u Općinskom vijeću donošenje odluka
od značaja za mlade, donošenje programa i
drugih akata od značenja za unaprjeđivanje
položaja mladih na području Općine Špišić
Bukovica, raspravu o pojedinim pitanjima od
značenja za unaprjeđivanje položaja mladih
na području Općine Špišić Bukovica te način
rješavanja navedenih pitanja
- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu
Općinskog vijeća prilikom donošenja odluka,
mjera, programa i drugih akata od osobitog
značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na
području Općine Špišić Bukovica davanjem
mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima
i temama od interesa za mlade
- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju
provedbe lokalnih programa za mlade, daje
pisana očitovanja i prijedloge nadležnim
tijelima o potrebama i problemima mladih,
a po potrebi predlaže i donošenje programa
za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje
položaja mladih
- potiče informiranje mladih o svim pitanjima
značajnim za unaprjeđivanje položaja
mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih

-

-

-
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u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu
iskustava s organizacijama civilnoga društva
i odgovarajućim tijelima drugih zemalja
predlaže i daje na odobravanje Općinskom
vijeću Program rada popraćen financijskim
planom radi ostvarivanja programa rada
Savjeta mladih
po potrebi poziva predstavnike tijela Općine
Špišić Bukovica na sjednice Savjeta mladih
potiče razvoj financijskog okvira provedbe
politike za mlade i podrške razvoju
organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje
u programiranju prioriteta natječaja i
određivanja kriterija financiranja organizacija
mladih i za mlade
obavlja i druge savjetodavne poslove od
interesa za mlade.

Članak 11.
Savjet mladih može ostvarivati međusobnu
suradnju sa savjetima mladih drugih općina,
gradova i županija te razvijati suradnju s
organiziranim oblicima djelovanja mladih i
neformalnim skupinama mladih u jedinicama
lokalne,
odnosno
područne
(regionalne)
samouprave drugih zemalja, te međunarodnim
organizacijama.
VI. NAČIN RADA I SURADNJA SAVJETA
MLADIH

Članak 12.
Savjet mladih održava redovite sjednice
najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po potrebi
i češće.
Sjednice Savjeta mladih saziva i njima
predsjeda predsjednik Savjeta mladih.
Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati
izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog
najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 13.
Savjet mladih donosi Poslovnik o radu
većinom glasova svih članova Savjeta mladih
kojim se pobliže uređuje način rada Savjeta
mladih sukladno ovoj Odluci i Zakonu o
savjetima mladih.

Članak 14.
Savjet mladih donosi odluke većinom glasova
ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta
mladih, osim ako ovom Odlukom nije drukčije
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određeno.
Član Savjeta mladih, odnosno njegov
zamjenik koji je neposredno osobno zainteresiran
za donošenje odluke o nekom pitanju može
sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet
od odlučivanja.
Smatra se da je član savjeta mladih neposredno
osobno zainteresiran za donošenje odluka o
nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt
u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna
osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili je
član Savjeta mladih ujedno i član pravne
osobe ili njezinih tijela upravljanja.
Ako je član Savjeta mladih spriječen
sudjelovati na sjednici Savjeta mladih, zamjenjuje
ga njegov zamjenik te pritom ima sva prava i
obveze člana Savjeta mladih.

Članak 15.
Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta
mladih koji saziva i vodi sjednice Savjeta
mladih, predstavlja Savjet mladih prema Općini
Špišić Bukovica i prema trećima te obavlja druge
poslove sukladno odredbama ove Odluke i
Poslovnika o radu Savjeta mladih.
Ako je predsjednik Savjeta mladih iz
opravdanih razloga spriječen obavljati svoje
dužnosti zamjenjuje ga zamjenik predsjednika
Savjeta mladih.
Ako predsjednik Savjeta mladih ne obavlja
svoje dužnosti sukladno ovoj Odluci, općim
aktima Općine Špišić Bukovica te Poslovniku
o radu, Savjet mladih može natpolovičnom
većinom glasova svih članova pokrenuti postupak
njegovog razrješenja s funkcije predsjednika
Savjeta mladih i izbora novog predsjednika.
Ako Savjet mladih ne pokrene postupak
izbora novog predsjednika Savjeta mladih
sukladno stavku 3. ovoga članka, Općinsko
vijeće, sukladno Poslovniku o radu Savjeta
mladih, može u pisanom obliku uputiti Savjetu
mladih inicijativu za pokretanje postupka izbora
novog predsjednika Savjeta mladih.
Ako zamjenik predsjednika Savjeta mladih
ne obavlja svoje dužnosti sukladno ovoj Odluci,
općim aktima Općine Špišić Bukovica te
Poslovniku o radu Savjeta mladih, predsjednik
Savjeta mladih ili najmanje 1/3 članova Savjeta
mladih može pokrenuti postupak za njegovo
razrješenje s funkcije zamjenika predsjednika
Savjeta mladih i izbor novog zamjenika
predsjednika Savjeta mladih.
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Savjet mladih može, u skladu sa svojim
djelokrugom, imenovati svoje stalne i povremene
radne skupine za uža područja djelovanja te
organizirati forume, tribine i radionice za
pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste
problema mladih.
U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez
prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja
vezanih za mlade i rad s mladima.

Članak 17.
Savjet mladih donosi Program rada Savjeta
mladih za svaku kalendarsku godinu koji mora
sadržavati sljedeće aktivnosti:
– sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe
lokalnog programa djelovanja za mlade
– konzultiranje s organizacijama mladih o
temama bitnim za mlade
– suradnju s tijelima Općine Špišić Bukovica u
politici za mlade
– suradnju s drugim savjetodavnim tijelima
mladih u Virovitičko-podravskoj županiji,
Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
Program rada Savjeta mladih može sadržavati
i ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih
i poboljšanje položaja mladih, a u skladu s
propisanim djelokrugom savjeta mladih.
Program rada Savjeta mladih donosi se
većinom glasova svih članova Savjeta mladih,
a podnosi ga na odobravanje Općinskom vijeću,
najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za sljedeću
kalendarsku godinu.
Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o
svom radu Općinskom vijeću do 31. ožujka tekuće
godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na
znanje Načelniku Općine Špišić Bukovica koji
ga objavljuje na službenim mrežnim stranicama
Općine Špišić Bukovica.

Članak 18.
Ako se Programom rada Savjeta mladih za
provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba
osiguranja financijskih sredstava, sredstva se
sukladno Zakonu o savjetima mladih, ovoj Odluci
i na temelju Financijskog plana osiguravaju u
proračunu Općine Špišić Bukovica, što odobrava
Općinsko vijeće.
VII. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH
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Članak 19.

Općina Špišić Bukovica osigurava financijska
sredstva za rad i program rada Savjeta mladih,
kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta
mladih, sukladno Zakonu o savjetima mladih i
ovoj Odluci.
Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na
naknadu za svoj rad, osim prava na naknadu
prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta mladih,
kao i drugih putnih troškova neposredno vezanih
za rad u Savjetu mladih u skladu s odlukom o
osnivanju Savjeta mladih.

Članak 20.
Općina Špišić Bukovica osigurava dostupnost
pouzdanih informacija o svim pitanjima od
interesa za mlade, o članovima Savjeta mladih,
njihovim zamjenicima i radu Savjeta mladih na
svojoj službenoj mrežnoj stranici.
VIII. ODNOS SAVJETA MLADIH I GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

Članak 21.
Općinsko vijeće dostavlja Savjetu mladih
sve pozive i materijale za svoje sjednice, te
zapisnike s održanih sjednica u istom roku,
kao i članovima Općinskog vijeća te na drugi
prikladan način informira Savjet mladih o svim
svojim aktivnostima.
Predsjednik Općinskog vijeća po potrebi, a
najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički
sastanak sa Savjetom mladih, na koji po potrebi
poziva i druge članove Općinskog vijeća i
drugih tijela Općine Špišić Bukovica, a na kojem
raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade
te o suradnji Općinskog vijeća i drugih tijela
Općine Špišić Bukovica sa Savjetom mladih.
Inicijativu
za
zajednički
sastanak
predsjednika Općinskog vijeća i Savjeta mladih
može pokrenuti i Savjet mladih.
Na
zajednički
sastanak
predsjednika
Općinskog vijeća i Savjeta mladih mogu biti
pozvani i stručnjaci iz pojedinih područja
vezanih za mlade i rad s mladima.
U slučaju da više jedinica lokalne samouprave
osnuje zajednički savjet mladih, sastanak iz
stavka 2. ovoga članka saziva onaj predsjednik
predstavničkih tijela kojeg zajednički, sukladno
sporazumu iz članka 4. stavka 2. ove Odluke,
odrede svi predsjednici predstavničkih tijela
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jedinica lokalne samouprave koje su osnovale
zajednički savjet mladih, a na sastanku sudjeluju
svi predsjednici predstavničkih tijela.
Na prijedlog Savjeta mladih Općinsko vijeće
će raspraviti pitanje od interesa za mlade, i to
najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana
dostave zahtjeva Savjeta mladih pod uvjetom da
je prijedlog podnesen najkasnije petnaest dana
prije dana održavanja sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi
član Savjeta mladih kojeg Savjet imenuje dužan
je odazvati se pozivima na sjednice Općinskog
vijeća s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez
prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj
koji o pitanju iz njegova djelokruga zatraži
Općinsko vijeće.

Članak 22.
Savjet mladih surađuje s Načelnikom
Općine Špišić Bukovica redovitim međusobnim
informiranjem, savjetovanjem te na druge
načine.
Načelnik Općine Špišić Bukovica po potrebi,
a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički
sastanak sa Savjetom mladih na kojem
raspravljaju o svim pitanjima od interesa za
mlade, te o suradnji načelnika i Savjeta mladih.
Načelnik Općine Špišić Bukovica svakih
šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet
mladih o svojim aktivnostima koje su od važnosti
ili interesa za mlade.
IX. NADZOR NAD PROVEDBOM I PRAĆENJE PROVEDBE ODLUKE

Članak 23.
U sklopu nadzora i praćenja provedbe ove
Odluke, Općina Špišić Bukovica dužna je jednom
godišnje, najkasnije do 30. travnja tekuće godine
za prethodnu godinu, ministarstvu nadležnom
za mlade dostaviti podatke o provedbi ove
Odluke na temelju obrasca koje će nadležno
ministarstvo objaviti na svojim službenim
mrežnim stranicama, najkasnije do 31. siječnja
tekuće godine za prethodnu godinu.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o osnivanju Savjeta mladih

Broj 6
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(Klasa:023-01/08-01/16, ur.broj:2189/06-03-08-2)
od 10.04.2008. godine.

Članak 25.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom
vjesniku» Općine Špišić Bukovica, a stupa na
snagu osam dana nakon dana objave.
Klasa: 022-01/14-01/02
Urbroj: 2189/06-02-14-1
U Špišić Bukovica, 10.10.2014.godine

Bukovica˝ broj 02/13) Općinsko vijeće Općine
Špišić Bukovica na 17. sjednici održanoj dana
10.10. 2014. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu
stipendija
Članak 1.
Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva
za dodjelu stipendija Općine Špišić Bukovica.

Članak 2.

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 17. sjednici održanoj dana
10.10. 2014. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju javnog poziva za isticanje
kandidature za izbor članova
Savjeta mladih Općine Špišić Bukovica i
njihovih zamjenika
Članak 1.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju javnog
poziva za isticanje kandidature za izbor članova
Savjeta mladih Općine Špišić Bukovica i njihovih
zamjenika.

Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku» Općine Špišić Bukovica, a stupa na
snagu osam dana nakon dana objave.
Klasa: 022-01/14-01/02
Urbroj: 2189/06-02-14-2
Špišić Bukovica, 10.10.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić
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se:

U Povjerenstvo iz čl. 1. ove Odluke imenuju

1. Miler Hrvoje
2. Ilić Rudolf
3. Tomislav Obrovac
4. Majstorović Blaženka
5. Zelenbrz Berislav
6. Boj Vlatka
7. Ivica Lulić.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu
stipendija Općine Špišić Bukovica (“Službeni
vjesnik” Općine Špišić Bukovica br.: 05/13).

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u «Službenom
vjesniku» Općine Špišić Bukovica, a stupa na
snagu osam dana nakon dana objave.
Klasa: 604-01/14-01/01
Urbroj: 2189/06-02-14-1
Špišić Bukovica, 10.10.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica (Službeni vjesnik br. 03/13.), Općinsko
vijeće općine Špišić Bukovica na 17. sjednici
održanoj 10.10.2014. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Financijskog izvješća VZO
za 2013. godinu

Strana 32

SLUŽBENI VJESNIK
I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju
Financijskog izvješća VZO za 2013. godinu.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku» Općine Špišić Bukovica, a stupa na
snagu osam dana nakon dana objave.
Klasa: 400-01/14-01/26
Urbroj: 2189/06-02-14-2
Špišić Bukovica, 10.10.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Broj 6

Na temelju članka 15. Odluke o komunalnom
doprinosu (“Službeni vjesnik” broj 01/13 i 03/13)
i članka 31. Statuta Općine Špišić Bukovica
(“Službeni vjesnik” broj 02/13) Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica na 17. sjednici održanoj
dana 10.10.2014. godine, donosi

ODLUKU
o otpisu potraživanja na ime komunalnog
doprinosa LU Fazan
Članak 1.
Donosi se Odluka o otpisu potraživanja na
ime komunalnog doprinosa LU Fazan za zgrade
u ukupnom obujmu 1.054,69 m3 na zemljištu
k.č.br. 1663/141 i 1663/142 u k.o. Bušetina na
adresi Vladimira Nazora bb, Bušetina.

Članak 2.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić
Bukovica˝ broj 02/13) Općinsko vijeće Općine
Špišić Bukovica na 17. sjednici održanoj dana
10.10. 2014. godine, donosi

Iznos potraživanja za komunalni doprinos
iz članka 1. ove Odluke iznosi 2.109,38 kuna
sukladno Rješenju Klasa: UP/I-361-01/14-01/59;
Urbroj: 2189/06-04-14-6 od 03.06.2014. godine.

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Financijskog izvješća
Crvenog križa za 2013. godinu

Zadužuje se računovodstveni referent za
provedbu otpisa potraživanja iz članka 2. ove
Odluke u poslovnim knjigama Općine Špišić
Bukovica.

I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju
Financijskog izvješća Crvenog križa za 2013.
godinu.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku» Općine Špišić Bukovica, a stupa na
snagu osam dana nakon dana objave.
Klasa: 400-01/14-01/40
Urbroj: 2189/06-02-14-1
Špišić Bukovica, 10.10.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Članak 3.

Članak 4.
Ova Odluka objaviti će se u ˝Službenom
vjesniku˝ Općine Špišić Bukovica, a stupa na
snagu osam dana nakon dana objave.
Klasa: UP/I 361-01/14-01/59
Urbroj: 2189/06-02-14-8
Špišić Bukovica, 10.10.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 3. Uredbe o uvjetima i
načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima
(″Narodne novine″ broj 100/11) Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica na 17. sjednici održanoj
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dana 10.10.2014. godine, donosi

IZMJENA I DOPUNA PLANA
za prijam osoba na stručno
osposobljavanje u upravna tijela
Općine Špišić Bukovica
bez zasnivanja radnog odnosa u 2014.
godini
Članak 1.
Članak 3. mijenja se i glasi:
U 2014. godini predviđen je plan prijama na
stručno osposobljavanje od ukupno 12 osoba po
slijedećoj strukturi radnog mjesta:
a) djelatnici visoke i više spreme - 3
b) djelatnici srednje stručne spreme - 9
c) djelatnici NKV – 0.

Članak 2.
Ova izmjena i dopuna plana objavit će se u
“Službenom vjesniku” Općine Špišić Bukovica,
a stupa na snagu osam dana nakon objave.
Klasa: 400-01/14-01/41
Urbroj: 2189/06-01-14-1
Špišić Bukovica, 10.10.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE 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 17. sjednici održanoj dana
10.10. 2014. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izmjene i dopune
Plana prijema osoba na stručno
osposobljavanje u upravna tijela Općine
Špišić Bukovica bez zasnivanja radnog
odnosa u 2014. godini
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izmjene
i dopune Plana prijema osoba na stručno
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osposobljavanje u upravna tijela Općine Špišić
Bukovica bez zasnivanja radnog odnosa u 2014.
godini.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku» Općine Špišić Bukovica, a stupa na
snagu osam dana nakon dana objave.
KLASA: 400-01/14-01/41
URBROJ: 2189/06-02-14-2
Špišić Bukovica, 10.10.2014. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICE ZA RAZDOBLJE OD 2014. - 2016.GOD.

Naziv cilja

Mjera 51.: Poticanje zdravijeg naĉina
ţivota

Mjera 14.: Izgradnja i modernizacija
edukacijskih objekata

60.000,00
60.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
2.000,00
8.000,00
20.000,00

Ostale usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja

VSMTI
RK Mladost
Stolnoteniski klub
LU Fazan
Šport za sve Vukosavljevica

200.000,00

10.000,00

20.000,00

Predškolski odgoj
Školstvo

Nerazvrstane ceste

Mjera 15.: Obnova postojećih
društvenih objekata

Elementarne nepogode

Program razvitka seoskog prostora

60.000,00
50.000,00

Geodetska izmjera poljoprivrednog zemljišta
Ostale geodetske usluge

Mjera 7.: Modernizacija postojećih
cestovnih pravaca i lokalnih putova

Program društvenih
djelatnosti

Program utroška
sredstava od
poljoprivrede

24.000,00

Vodoprivreda

6.000,00
70.000,00

Ostale usluge promidţbe i informiranja
Iskop i ĉišćenje odvodnih kanala

5.000,00

50.000,00

50.000,00

150.000,00

50.000,00

Plan
2014.

Sluţbena putovanja za potrebe poljoprivrede

Sufinanciranje sustava odvodnje

Škola Bušetina

Mjera 46.: Poboljšanje kvalitet ţivota
socijalno ugroţenih skupina

Mjera 17.: Obnova i rekonstrukcija
sakralnih i povijesnih objekata

Mjera 43.: Stvaranje sustava
praćenja financiranja poljoprivrednih
proizvoĊaĉa
Mjera 42.: Okrupnjavanje
poljoprivrednih površina
Mjera 2.: Izgradnja i modernizacija
objekata odvodnje
Mjera 1.: Izgradnja i modernizacija
objekata vodoopskrbe
Mjera 43.: Stvaranje sustava
praćenja financiranja poljoprivrednih

Mjera 2.: Izgradnja i modernizacija
objekata odvodnje

Mjera 20.: Modernizacija vrtića i
osnovnih škola na podruĉju
mikroregije

Izgradnja mini trţnice

Mjera 44.: Poboljšanje uvjeta otkupa
poljoprivrednih proizvoda

Naziv programa/aktivnosti
Dom Špišić Bukovica

Program graĊenja
objekata i ureĊaja
komunalne
infrastrukture

Program/
aktivnost

Mjera 15.: Obnova postojećih
društvenih objekata

Naziv mjere

15.225,00
2.030,00
8.120,00
20.300,00

10.150,00

60.900,00
10.150,00

60.900,00

203.000,00

10.150,00

20.300,00

60.900,00
50.750,00

24.360,00

71.050,00

6.090,00

5.075,00

371.450,00

50.750,00

-

50.750,00

Projekcija
2015.

km iskopanih i oĉišćenih kanala

broj objavljenih oglasa i natjeĉaja

km cesta nasipanih sa šljunkom

broj korisnika pomoći

broj OPG-a koji se bave djetnošću
ruralnog turizma

m2 izmjerenog polj. zemljišta
m2 izmjerenog polj. zemljišta

15.300,00
2.040,00
8.160,00
20.400,00

10.200,00

61.200,00
10.200,00

broj korisnika predškolskog odgoja
broj upisanih uĉenika
broj upisanih studenata s podruĉja
Općine
broj ĉlanova
broj ĉlanova
broj ĉlanova
broj ĉlanova

odnos zaprimljenih prijava (oštećenja)/
61.200,00
broj intervencija sanacija

204.000,00

10.200,00

20.400,00

61.200,00
51.000,00

Ciljana vrijednost
2016.

300 m2
izgraĊene škole

-

300 m2 izgraĊene
škole

-

25
15
65
100

10

45
354

07/07

5 km

5

3

27
16
67
110

12

48
357

06/06

4 km

5

4

29
17
70
120

14

51
360

05/05

3 km

5

5

61
18
73
130

16

54
363

05/05

3 km

5

6

15 izlazaka na
15 izlazaka na
teren i 3
teren i 3 seminrara
seminrara
5
5 natjeĉaja/oglasa 5 natjeĉaja/oglasa
5 natjeĉaja/oglasa
natjeĉaja/oglasa
2 km oĉišćenih
2 km oĉišćenih
2 km oĉišćenih
2 km oĉišćenih
kanala
kanala
kanala
kanala
2 km oĉišćenih
2 km oĉišćenih
2 km oĉišćenih
2 km oĉišćenih
kanala
kanala
kanala
kanala
400m2
500m2
600m2
700m2
300m2
400m2
500m2
600m2

4 km izgraĊenog 6 km izgraĊenog 8 km izgraĊenog
sustava odvodnje sustava odvodnje sustava odvodnje

300 m2 izgraĊene 300 m2 izgraĊene
škole
škole
2 km izgraĊenog
sustava odvodnje

Ciljana
vrijednost
2015.

300m2 obnovljene 25 izmjenjenih
UreĊenje glavne
fasade
prozora i 10 vrata
sale

Ciljana vrijednost
2014.

150 m2 izgraĊene 150 m2 izgraĊenog
trţnice
krovišta

Polazne
vrijednost
2013.
1000m2
obnovljenog
krovišta

broj izlazaka na teren i broj struĉnog
15 izlazaka na
20 izlazaka na
usavršavanja
teren i 3 seminrara teren i 4 seminrara

km izgraĊenog sustava odvodnje

m2 izgraĊene škole

m2 izgraĊene trţnice

m2 obnovljenog prostora

24.480,00 km odrţavanih kanala i tokova rijeke

71.400,00

6.120,00

5.100,00

373.320,00

51.000,00

-

51.000,00

Projekcija
Pokazatelj rezultata
2016.

Plan razvojnih programa za razdoblje od 2014. - 2016.g. ( u daljnjem tekstu:Plan ) sadrţi razvojne programe prema ciljevima i prioritetima razvoja koji su povezani s programskom i organizacijskom
klasifikacijom kao slijedi:

Ĉlanak 1.

Na temelju ĉlanka 39. Zakona o proraĉunu ("Narodne novine " broj 87/08 i 136/12 ) i ĉlanka 31. Statuta Općine Špišić Bukovice ( Sluţbeni vjesnik broj 02/13), Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica na 09. sjednici 16.12.2013. godine donosi sljedeći

"OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

U "Sluţbenom vjesniku" Općine Špišić Bukovica broj 11/13 "Izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Špišić Bukovica za razdoblje od 2013-2015. god." mjenja se,
te 20. i 21. stranica "Sluţbenog vjesnika" Općine Špišić Bukovica broj 11/2013 glasi

Ispravak „ Službenog vjesnika“ Općine Špišić Bukovica broj 11/2013

Na temelju izvršenog usklaĊivanja sa izvornim tekstom utvrĊena je pogreška u objavi «Sluţbenog vjesnika“ br. 11/2013 od 17.12.2013. godine, te Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić Bukovica daje,

CILJ 1:
OĈUVAN
JE
PRIROD
NIH,
KULTUR
NIH I
POVIJES
NIH
NASLJE
ĐA SA
NAGLSK

CILJ 2:
ODRŢIVI
RAZVOJ
MIKROREGI
JE KROZ
POVEZIVAN
JE
URBANOG
CENTRA
VIROVITICE
I
SUSJEDNIH

CILJ 1:
CILJ 2: ODRŢIVI
OĈUVANJE
RAZVOJ
PRIRODNIH, MIKROREGIJE CILJ 1: OĈUVANJE
PRIRODNIH,
KULTURNIH
KROZ
KULTURNIH I
POVEZIVANJE
I
POVIJESNIH
URBANOG
POVIJESNI
NASLJEĐA SA
CENTRA
H
NAGLSKOM NA
VIROVITICE I
NASLJEĐA
RAZVOJ LJUDSKIH
SUSJEDNIH
SA
RESURSA
NAGLSKOM OPĆINA LUKAĈ,
GRADINA,
NA RAZVOJ
SUHOPOLJE I
LJUDSKIH

CILJ
2:
ODR
ŢIVI
RAZV
OJ
MIKR
ORE
GIJE
KRO
Z
POV

CILJ 1:
OĈUVAN
JE
PRIROD
NIH,
KULTUR
NIH I
POVIJES
NIH
NASLJE
ĐA SA
NAGLSK

CILJ 2:
ODRŢIV
I
RAZVOJ
CILJ 1: OĈUVANJE
MIKRO
CILJ 2: ODRŢIVI RAZVOJ MIKROREGIJE KROZ POVEZIVANJE URBANOG PRIRODNIH, KULTURNIH I REGIJE
POVIJESNIH NASLJEĐA SA KROZ
CENTRA VIROVITICE I SUSJEDNIH OPĆINA LUKAĈ, GRADINA,
NAGLSKOM NA RAZVOJ
SUHOPOLJE I ŠPIŠIĆ BUKOVICA KAO NOSITELJA RURALNOG RAZVOJA
POVEZI
LJUDSKIH RESURSA
VANJE
URBAN
OG
CENTR
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CILJ 1:
OĈUVANJE
PRIRODNIH,
KULTURNIH
I
CILJ 2: ODRŢIVI RAZVOJ MIKROREGIJE KROZ POVEZIVANJE URBANOG
POVIJESNI
CENTRA VIROVITICE I SUSJEDNIH OPĆINA LUKAĈ, GRADINA,
H
SUHOPOLJE I ŠPIŠIĆ BUKOVICA KAO NOSITELJA RURALNOG RAZVOJA
NASLJEĐA
SA
NAGLSKOM
NA RAZVOJ
LJUDSKIH

Program društvenih
djelatnosti

KLASA: 032-01/14-01/11
URBROJ: 2189/06-04-14-1
U Špišić Bukovici, 11.10.2014.

Špišić Bukovica, 16.12.2013

Klasa: 400-01/13-01/78
Urbroj: 2189/06-02-13-8

80.000,00

VZO
2.030,00
10.150,00
7.105,00
2.030,00
4.060,00
1.015,00
507,50
507,50
40.600,00
71.050,00
12.180,00
5.075,00
40.600,00
6.699,00
95.004,00

15.000,00
2.000,00
10.000,00
7.000,00
2.000,00
4.000,00
1.000,00
500,00
500,00
40.000,00
70.000,00
12.000,00
30.000,00
5.000,00
40.000,00
6.600,00
93.600,00

DVD Vukosavljevica
Udruţenje ţene Bukovĉanke
KUD Seljaĉka sloga
KUD Graniĉar
Škrinja Bušetine
GSS
Invalidi rada
Udruţenje slijepih
HVIDRA
Pomoć obiteljima i kućanstvima
Ogrijev socijala

81.200,00

3.045,00
35.525,00
25.375,00
25.375,00
25.375,00
3.045,00
2.030,00
4.060,00

3.000,00

DVD Špišić Bukovica

3.000,00
35.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
3.000,00
2.000,00
4.000,00

Konjiĉka udruga Graniĉari
ŠD Bilogora
ŠD Bušetina
ŠD Graniĉar
ŠD Mladost
Moto klub "Alka"
ŠRD Lendava
MNK Hogar Strašni

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Ĉlanak 2.

Mjera 46.: Poboljšanje kvalitet ţivota
Socijalni program općine Hrvatski crveni kriţ
socijalno ugroţenih skupina
Vjerske zajednice
Braniteljske zadruge
Mjera 28.: Izgradnja i opremanje
LAG
zona MSP
Mjera 30.: Promoviranje mogućnosti
Program razvoja
Viroexpo
ulaganja u mikroregiju
gospodarstva
Mjera 15.: Obnova postojećih
Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja (
društvenih objekata
društveni domovi i zgrade Općine)

Mjera 12.: Aktivnije ukljuĉivanje
mladih i posebnih socijalnih skupina
u razvoj društva

Mjera 50.: Razvoj javnih potreba u
kulturi

Mjera 48.: UnapreĊenje zdravstvene
zaštite

Mjera 51.: Poticanje zdravijeg naĉina
ţivota

Ovaj Plan objavit će se u Sluţbenom vjesniku, a stupa na snagu 01. sijeĉnja 2014.godine.

CILJ 1:
OĈUVAN
JE
CILJ 2: ODRŢIVI RAZVOJ
PRIROD
MIKROREGIJE KROZ
NIH,
POVEZIVANJE URBANOG
KULTUR
CENTRA VIROVITICE I
NIH I
SUSJEDNIH
OPĆINA LUKAĈ,
POVIJES GRADINA, SUHOPOLJE I ŠPIŠIĆ
NIH
BUKOVICA KAO NOSITELJA
NASLJE
RURALNOG RAZVOJA
ĐA SA
NAGLSK

20

20
10
15

broj uĉlanjenih subjekata

broj manifestacija, priredbi odrţanih u
prostorima

3000
2

Proĉelnik:
Tomislav Obrovac, dipl.iur., v.r.

16

12

22

3050
2

20

40
245
32
13
4
10
4
20
20
65

100.000 kn / 1

100.000 kn / 1
38
240
30
12
3
10
3
20
20
65

100.000 kn / 1

300.000 kn / 4

31
84
37
31
47
26
69
54

100.000 kn / 1

400.000 kn / 5

30
80
35
30
45
25
65
50

broj subjekata koji će izlagati na
štandu Općine

broj ĉlanova
broj ĉlanova
broj ĉlanova
broj ĉlanova
broj ĉlanova
broj ĉlanova
broj ĉlanova
broj ĉlanova
visina štete uzrokovane poţarom /
broj intervencija
visina štete uzrokovane poţarom /
broj intervencija
visina štete uzrokovane poţarom /
broj intervencija
broj ĉlanova
broj ĉlanova
broj ĉlanova
broj ĉlanova
broj intervencija
broj ĉlanova i broj osoba za pomoć
broj ĉlanova i broj osoba za pomoć
broj ĉlanova
broj obitelji korisnika
broj korisnika
broj korisnika, broj pruţenih usluga
korisnicima
broj vjernika
broj zadruga

Predsjednik:
Tihomir Majstorović, v.r.

95.472,00

6.732,00

40.800,00

5.100,00

12.240,00

2.040,00
10.200,00
7.140,00
2.040,00
4.080,00
1.020,00
510,00
510,00
40.800,00
71.400,00

-

-

81.600,00

3.060,00
35.700,00
25.500,00
25.500,00
25.500,00
3.060,00
2.040,00
4.080,00

18

14

24

2

20

41
250
35
14
5
10
4
20
20
65

-

-

200.000 kn / 2

32
87
39
34
50
27
74
58

20

16

26

2

20

42
255
36
14
5
10
4
20
20
65

-

-

150.000 kn / 2

33
90
41
35
52
28
78
60
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