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sjednici održanoj 28.05.2015. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju 

Proračuna Općine Špišić Bukovica za 
2014. godinu

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
ostvarenju Proračuna Općine Špišić Bukovica za 
2014. godinu.

II.

 Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica, a stupa na 
snagu 8 dana od dana objave. 

Klasa: 400-01/15-01/26
Urbroj: 2189/06-02-15-3
Špišić Bukovica, 28.05.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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I.

Iz Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za djelatnosti u komunalnom 
gospodarstvu na području Općine Špišić 
Bukovica u 2014. godini  izvršeno je sljedeće:

1. Javna rasvjeta
1.1. Za stavku utrošak javne rasvjete (opskrba) 

planirano je 160.000,00 kuna, a realizirano je 
155.100,24 kuna.

2. Održavanje javnih površina i održavanje 
čistoće u dijelu koji se odnosi na javne 
površine

2.1. deratizacija i dezinsekcija planirano je 
91.000,00 kuna, a realizirano je 90.943,13 
kuna. 

2.2. Zbrinjavanje životinja planirano je 50.000,00 
kuna, a realizirano je 45.833,48 kuna.

2.3. Za motorni benzin i gorivo planirano je 
15.000,00 kuna, a realizirano je 16.464,15 
kuna.

2.4. Za strojeve za košnju planirano je 50.000,00 
kuna, a realizirano je 78.523,55 kuna.

2.5. Za sanaciju odlagališta (izmjena i dopuna 
plana sanacije) planirano je 10.000,00, a 
realizirano je 8.875,00 kuna  

3. Održavanje cesta
3.1.  Za održavanje nerazvrstanih cesta - zimsko 

čišćenje snijega planirano je 25.000,00 kuna, 
a realizirano je 21.111,79 kuna.

II.

U Programu održavanja komunalne 
infrastrukture za 2014. godinu, za održavanje 
komunalne infrastrukture planirana su sredstva 
u ukupnom iznosu od 421.000,00 kuna, a 
realizirana su u iznosu  416.851,34  kuna.

Program održavanja komunalne infrastrukture 
financiran je iz ostvarenih sredstava komunalne 
naknade u iznosu od 416.851,34 kuna. 

 
Klasa: 400-01/15-01/26
Urbroj: 2189/06-01-15-4
Špišić Bukovica, 28.05.2015.

Općinski načelnik:
Hrvoje Miler

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik“ br. 02/13.), 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 24. 
sjednici održanoj 28.05.2015. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju 
Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za djelatnosti u 
komunalnom gospodarstvu u 2014. godini 

u Općini Špišić Bukovica

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća 
o ostvarenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za djelatnosti u komunalnom 
gospodarstvu u 2014. godini u Općini Špišić 
Bukovica.

II.

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica, a stupa na 
snagu 8 dana od dana objave. 

Klasa: 400-01/15-01/26
Urbroj: 2189/06-02-15-5
Špišić Bukovica, 28.05.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
broj 36/95, 70/99, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04,  178/04, 38/09, 
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 
153/13 i 147/14) i članka 31. Statuta Općine 
Špišić Bukovica ( “Službeni vjesnik” broj 02/13), 
Općinski načelnik Općine Špišić Bukovica  na 
24. sjednici održanoj 28.5.2015. godine podnosi

Izvješće o ostvarenju
Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za djelatnosti u 
komunalnom gospodarstvu za Općinu 

Špišić Bukovica u 2014. godini
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Ukupno prema Programu javnih potreba u 
kulturi Općine Špišić Bukovica za 2014. godinu 
utrošeno je 18.000,00 kuna.

Klasa: 400-01/15-01/26
Urbroj: 2189/06-01-15-6
Špišić Bukovica, 28.05.2015.

NAČELNIK
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Općinski načelnik:
Hrvoje Miler

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik“ br. 02/13.), 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 24. 
sjednici održanoj 28.05.2015. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o utrošku 

sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje 
i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Republike Hrvatske.

II.

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica, a stupa na 
snagu 8 dana od dana objave. 

Klasa: 400-01/15-01/26
Urbroj: 2189/06-02-15-9
Špišić Bukovica, 28.05.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik“ broj 02/13), te 
sukladno članku 44. Zakona o poljoprivrednom 
zemljišti (NN 39/13 i 48/15) Načelnik Općine 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik“ br. 02/13.), 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 24. 
sjednici održanoj 28.05.2015. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o utrošku sredstava Programa Javnih 

potreba u kulturi Općine Špišić Bukovica
 za 2014. godinu

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća 
o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi 
Općine Špišić Bukovica za 2014. godinu.

II.

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica, a stupa na 
snagu 8 dana od dana objave. 

Klasa: 400-01/15-01/26
Urbroj: 2189/06-02-15-7
Špišić Bukovica, 28.05.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik“ broj 02/13) 
Načelnik Općine Špišić Bukovica podnosi 
slijedeće:

IZVJEŠĆE 
o utrošku sredstava Programa Javnih 

potreba u kulturi Općine Špišić Bukovica 
za 2014. godinu

Članak 1.

Sredstva predviđena u Programu Javnih 
potreba u kulturi Općine Špišić Bukovica za 
2014. godinu prema Proračunu Općine Špišić 
Bukovica u 2014. godini utrošena su kako slijedi:

1. KUD „Seljačka sloga“ Špišić Bukovica 
10.000,00

2. KUD „Graničar“ Okrugljača  7.000,00
3. Udruga Radost Vukosavljevica 1.000,00
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić 
Bukovica (Službeni vjesnik br. 04/09.), Općinsko 
vijeće Općine Špišić Bukovica na 24. sjednici 
održanoj 28.05.2015. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju 

Programa građenja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području 
Općine Špišić Bukovica u 2014. godini

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
ostvarenju Programa građenja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Općine 
Špišić Bukovica u 2014. godini.

II.

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica, a stupa na 
snagu 8 dana od dana objave. 

Klasa: 400-01/15-01/26
Urbroj: 2189/06-02-15-11
Špišić Bukovica, 28.05.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 30., stavka 5. Zakona 
o komunalnom gospodarstvu (NN br. 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, 94/13, 153/13), te članka 44. Statuta 
Općine Špišić Bukovica („Službeni vjesnik“ br. 
02/13) Načelnik Općine Špišić Bukovice podnosi 
slijedeće:

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa građenja objekata 

i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Špišić Bukovica u 2014. 

godini

Članak 1.

Sredstva od komunalnog doprinosa u 2014. 
godini prikupljena su u iznosu od ukupno 

Špišić Bukovica podnosi slijedeće

I Z V J E Š Ć E
O utrošku sredstava ostvarenih od 

zakupa, prodaje i dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske

 Općina Špišić Bukovica je u 2014. godini 
od zakupa, dugogodišnjeg zakupa i prodaje 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 
ostvarila prihod od 570.000,00 kuna po Ugovorima 
o dugogodišnjem zakupu, Ugovorima o prodaji, 
te Ugovorima o zakupu, te prenesenih sredstava 
iz 2013. godine u iznosu od 245.885,71 kuna, 
što sveukupno iznosi 815.885,71 kuna. Sredstva 
ostvarena od dugogodišnjeg zakupa, zakupa 
i prodaje utrošena su sukladno Pravilniku o 
uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih 
od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu RH i to:

Opis utrošeno u kn
1. Vodoprivreda - troškovi 

vodoprivredne naknade
 20.650,03

2. Usluge održavanja 
poljoprivrednog zemljišta 
(radovi na održavanju kanala)  93.810,31

3. Ostale usluge koje su potrebne 
u svrhu rješavanja statusa 
poljoprivrednog zemljišta u vl. RH

230.280,37

4. Troškovi informiranja 4.867,09
5. Program razvitka seoskog 

prostora (Vinogradari, subvencija 
analize tla)

32.720,00

6. Elementarne nepogode 37.750,00
7. Kupnja poljoprivednog zemljišta 9.000,00
8. Ostale usluge tekućeg i 

investicijskog održavanja
77.647,24

ukupno: 497.734,04
 
Sredstva su utrošena u iznosu od 497.734,04 

kuna, preostali iznos od 318.151,67 kuna prenosi 
se u 2015. godinu.

Klasa: 400-01/15-01/26
Urbroj: 2189/06-01-15-8
Špišić Bukovica, 28.05.2015.

Općinski načelnik:
Hrvoje Miler



Strana 32 SLUŽBENI VJESNIK Broj 4

Općine Špišić Bukovica 2014. godinu.

II.

 Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica, a stupa na 
snagu 8 dana od dana objave. 

Klasa: 400-01/15-01/26
Urbroj: 2189/06-02-15-13
Špišić Bukovica, 28.05.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik“ broj 02/13) 
Načelnik Općine Špišić Bukovica podnosi 
slijedeće:

IZVJEŠĆE 
o utrošku sredstava Programa Javnih 

potreba za sport Općine Špišić Bukovica
 za 2014. godinu

Članak 1.

Sredstva predviđena u Programu Javnih 
potreba za sport Općine Špišić Bukovica za 2014. 
godinu prema Proračunu Općine Špišić Bukovica 
u 2014. godini utrošena su kako slijedi:
1. ŠD «Bilogora» Špišić Bukovica 33.000,00
2. ŠD «Bušetina» Bušetina  25.000,00
3. ŠD «Graničar» Okrugljača 25.000,00
4. ŠD «Mladost» Vukosavljevica 25.000,00
5. Moto-klub «Alka» Špišić Bukovica  3.000,00
6. ŠRD «Lendava» Špišić Bukovica   2.000,00
7. ŠRD «Linjak» Okrugljača   2.000,00
8. RK «Mladost» Špišić Bukovica 15.000,00
9. Šport za sve Vukosavljevica  20.000,00
10. Stolnoteniski klub   2.000,00
11. MNK Hogar strašni   4.000,00

Ukupno prema Programu javnih potreba za 
sport Općine Špišić Bukovica za 2014. godinu 

222.955,09 kn što je 71,91% od ukupno planirano 
310.000,00 kn u proračunu za 2014. godinu.

Sredstva od naknada za koncesije u 2014. 
godini prikupljena su u iznosu od ukupno 
8.700,00 kn što je 43,50% od ukupno planirano 
20.000,00 kn u proračunu za 2014. godinu.

Sredstva od doprinosa za šume u 2014. godini 
prikupljena su u iznosu od ukupno 157.806,00 kn 
što je 236,01% od ukupno planirano 60.000,00 
kn u proračunu za 2014. godinu.

Ukupno je prikupljeno 389.461,09 kuna 
sredstava za financiranje Programa građenja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Špišić Bukovica u 2014.god.

Članak 2.

Sredstva su trošena prema Programu građenja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
2014. godini, koje je donijelo Općinsko vijeće 
Općine Špišić Bukovica za 2014. godinu.

Članak 3.

Sredstva su utrošena kako slijedi:
- Izgradnja mini tržnice u Špišić Bukovici 

243.222,00 kn
- Sufinanciranje sustava odvodnje 24.180,13 kn
 SVEUKUPNO: = 267.402,13 kn

KLASA: 400-01/15-01/26
URBROJ: 2189/06-01-15-10
Špišić Bukovica, 28.05.2015.

NAČELNIK
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Općinski načelnik:
Hrvoje Miler

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik“ br. 02/13.), 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 24. 
sjednici održanoj 28.05.2015. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju 
Programa Javnih potreba za sport 

Općine Špišić Bukovica 2014. godinu

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća 
o ostvarenju Programa Javnih potreba za sport 
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Članak 1.

Sredstva predviđena u Programu ostalih 
javnih potreba za 2014. godinu prema Proračunu 
Općine Špišić Bukovica za 2014. godinu utrošena 
su kako slijedi:
1. Pomoć obitelji i kućanstvima 62.000,00
2. Naknada za rođenje djeteta 40.000,00
3. Stipendije studentima 56.000,00
4. Školstvo 34.000,00
5. Predškolski odgoj 40.000,00
6. Političke stranke 13.300,00
7. Hrvatski crveni križ 12.000,00
8. VZO 92.000,00
9. Udruženje žena Bukovčanka 2.000,00
10. Program razvitka seoskog prostora 40.000,00
11. VŠMTI 10.000,00
12. LU Fazan 17.000,00
13. Dan Općine 35.000,00
14. Škrinja Bušetine 2.000,00
15. Konjička udruga Graničari 5.100,00
16. DVD Vukosavljevica 15.000,00
17. DVD Špišić Bukovica 11.000,00
18. GSS 4.000,00
19. Pomoć invalidima rada 1.000,00
20. Udruženje slijepih 500,00
21. HVIDRA 4.000,00
22. Vjerske zajednice 30.000,00
23. Braniteljske udruge 15.000,00
24. Oprema za civilnu zaštitu 12.000,00
25. LAG 40.000,00
26. Viroexpo                                      12.600,00
27. Udruga vinogradara i voćara Sveti Ivan    

4.000,00

Ukupno prema Programu ostalih javnih 
potreba za 2014. godinu utrošeno je 609.500,00 
kuna.

Klasa: 400-01/15-01/26
Urbroj: 2189/06-01-15-14
Špišić Bukovica, 28.05.2015.

NAČELNIK
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Općinski načelnik:
Hrvoje Miler

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik“ br. 02/13.), 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 24. 

utrošeno je 156.000,00 kuna.

Klasa: 400-01/15-01/26
Urbroj: 2189/06-01-15-12
Špišić Bukovica, 28.05.2015.

NAČELNIK
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Općinski načelnik:
Hrvoje Miler

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik“ br. 02/13.), 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 24. 
sjednici održanoj 28.05.2015. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju 

Programa ostalih javnih potreba za 2014. 
godinu

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća 
o ostvarenju Programa ostalih javnih potreba za 
2014. godinu.

II.

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica, a stupa na 
snagu 8 dana od dana objave. 

Klasa: 400-01/15-01/26
Urbroj: 2189/06-02-15-15
Špišić Bukovica, 28.05.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik“ broj 02/13) 
Načelnik Općine Špišić Bukovica podnosi 
slijedeće:

IZVJEŠĆE 
o utrošku sredstava Programa ostalih 

javnih potreba za 2014. godinu 



Strana 34 SLUŽBENI VJESNIK Broj 4

2. Udruga 
distrofičara 
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.

5. Naknada štete 
Kovačević

1.422,60 31.10.2014.

6. Grafit – Akcija 
mir i dobro

999,38 16.12.2014.

Ukupno je utrošeno 6.834,23 kuna iz stavke 
Proračunska zaliha Općine Špišić Bukovica.

Klasa: 400-01/15-01/26
Urbroj: 2189/06-01-15-16
Špišić Bukovica, 28.05.2015.

NAČELNIK
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Općinski načelnik:
Hrvoje Miler

Na temelju članka 16. stavak 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (‘’Narodne novine’’ 
broj: 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 
129/00, 59/01, 82/04, 11/04, 178/04, 38/09, 
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 
94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 31. Statuta 
Općine Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” 
02/13)  Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica 
na 24. sjednici održanoj dana 28.05.2015. godine, 
donosi

ODLUKA 
o komunalnom redu na području Općine 

Špišić Bukovica

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) U cilju uređenja naselja, održavanja čistoće 
i čuvanja javnih površina, korištenja javnih 
površina, očuvanja javnog reda i mira te zaštite 
zdravlja, nesmetanog držanja domaćih životinja 
i kućnih ljubimaca na području Općine Špišić 
Bukovica, skupljanja i odvoza otpada, uklanjanja 
snijega i leda, te uklanjanja protupravno 

sjednici održanoj 28.05.2015. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o utrošku 

Proračunske zalihe iz Proračuna Općine 
Špišić Bukovica za razdoblje od 01.01. – 

31.12.2014. godine

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća 
o utrošku Proračunske zalihe iz Proračuna 
Općine Špišić Bukovica za razdoblje od 01.01. – 
31.12.2014. godine.

II.

 Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica, a stupa na 
snagu 8 dana od dana objave. 

Klasa: 400-01/15-01/26
Urbroj: 2189/06-02-15-17
Špišić Bukovica, 28.05.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA 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 02/13) Načelnik Općine Špišić 
Bukovica podnosi slijedeće:

IZVJEŠĆE 
o utrošku Proračunske zalihe iz 

Proračuna Općine Špišić Bukovica za 
razdoblje

 od 01.01. – 31.12.2014. godine

Članak 1.

Odluke o korištenju proračunske zalihe donio 
je Načelnik Općine kako slijedi:

R. br. Namjena 
korištenja 
sredstava

Iznos (kn) Datum

1. Grafit – Akcija 
mir i dobro

999,38 09.01.2014.
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zelenila, javnih i drugih površina i naprava 
postavljenih na njima, te sličnih objekata, 
naprava i površina što izgledom i smještajem 
utječu na izgled i uređenost naselja, a posebno:

 - vanjski dijelovi zgrada i građevina,
 - ograde, vrtovi, dvorišta i slične površine,
 - stupovi javne rasvjete,
 - komunalni objekti i uređaji iz članka 3. ove 

Odluke,
 - parkirališta i stajališta javnog prijevoza,
 - tržnice,
 - reklame, natpisi, izlozi, reklamni panoi i 

plakati,
 - pokretne naprave,
 - označavanje ulica, trgova i zgrada.

1. Uređivanje vanjskih dijelova građevine

Članak 6.

(1) Dozvoljen je uzgoj životinja kućanstvima 
kojima je poljoprivreda jedina djelatnost i koji su 
do stupanja na snagu ove Odluke obavljali uzgoj 
domaćih životinja. 

(2) Kućanstva koja na svojim okućnicama 
drže i uzgajaju domaće životinje radi vlastitih 
potreba, mogu obavljati uzgoj, ali samo na način 
da redovito primjenjuju sve potrebne sanitarne, 
veterinarske i druge komunalne mjere, kako se 
ne bi pojavljivali neugodni mirisi poglavito od 
ustajalog stajnjaka, deponiranog gnoja i gnojnice.

(3) Uzgoj iz stavka 1. i 2. može se obavljati 
uz uvjet da se prilikom uzgoja spriječi pojava, a 
naročito širenje neugodnih mirisa čestim pranjem 
i čišćenjem uzgojnih objekata te odlaganjem 
gnojnice u zatvorene i nepropusne jame odnosno 
prekrivanjem odloženog gnoja odgovarajućim 
materijalom.

(4) Odloženi gnoj ne smije se deponirati na 
udaljenosti manjoj od 20 metara od stambenih 
objekata.

(5) U slučaju da se razborito ne primjenjuju 
potrebne higijenske mjere prilikom držanja 
i uzgoja domaćih životinja, komunalni redar 
ima obvezu sve zatečene nepravilnosti prijaviti 
nadležnim veterinarskim i sanitarnim službama.

Članak 7.

(1) U slučaju namjernog ili nesavjesnog 
kršenja odredbi ove Odluke o držanju i uzgoju 
domaćih životinja i kućnih ljubimaca na području 
Općine Špišić Bukovica, nadležan Jedinstveni 
upravni odjel Općine Špišić Bukovica, može 

postavljenih predmeta na području Općine 
Špišić Bukovica, ovom se Odlukom propisuje 
komunalni red i mjere za njegovo provođenje.

Članak 2.

(1) Javne površine su u općoj uporabi, a prema 
namjeni javnim površinama u smislu ove Odluke 
smatraju se :

 1. javne prometne površine (ulice, ceste, 
trgovi, nogostupi, javni prolazi, mostovi, 
parkirališta, stajališta javnog prijevoza, taksi 
stajališta, pješačke i druge staze na zelenim 
površinama, kolni ulazi, cestovni jarci, te sve 
ostale površine koje se koriste za promet po bilo 
kojoj osnovi),

 2. javne zelene površine: (parkovi, drvoredi, 
živice, grmlja, cvjetnjaci, posude sa ukrasnim 
biljem na javnim površinama, travnjaci, skupine 
ili pojedinačna stabla, dječja igrališta i slične 
površine).

Članak 3.

(1) Komunalnim objektima i uređajima u 
smislu ove Odluke smatraju se: klupe, koševi za 
otpatke, stupovi javne rasvjete, putokazi, javni 
satovi, reklamni panoi, reklamni stupovi, jarboli 
za zastave, automati za naplatu parkiranja, 
nadstrešnice javnog prometa, cvjetnjaci, 
fontane, dječja igrala, ljetne pozornice, bine, 
skulpture, spomenici, spomen-ploče, stupići i 
brane za sprečavanje prolaza vozilima, štandovi, 
kontejneri za otpad, slivničke rešetke, javni WC-i 
i druge slične stvari.

Članak 4.

(1) Komunalni red propisan ovom Odlukom 
obvezan je za sve pravne i fizičke osobe koje 
imaju boravište, prebivalište ili sjedište na 
području Općine Špišić Bukovica, kao i za osobe 
koje se privremeno nalaze na području Općine 
Špišić Bukovica.

(2) Pod komunalnim redom podrazumijeva 
se pravilno korištenje, čuvanje i održavanje 
javnih površine, komunalnih objekata i uređaja 
te uređenje ostalih površina.

UREĐENJE NASELJA

Članak 5.

(1) Pod uređenjem naselja u smislu ove Odluke 
smatra se uređenost zgrada i drugih objekata, 
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slično.

Članak 11.

(1) Zastave, transparenti, prigodni natpisi 
i ukrasi što se stavljaju na objekte moraju biti 
uredni i čisti.

(2) Zastave, transparenti, prigodni natpisi 
i ukrasi kao i izborni plakati nakon završetka 
izbora trebaju biti uklonjeni u roku 24 sata od 
prestanka razloga za koji su postavljeni.

Članak 12.

(1) Vlasnici građevina u zaštićenim Kulturno 
povijesnim dijelovima općine i drugih građevina 
koje su zaštićene kao spomenici kulturne 
baštine dužni su za sve građevinske zahvate 
na vanjskim dijelovima građevine tražiti 
prethodnu dozvolu odnosno mišljenje Državne 
uprave za zaštitu prirodne i kulturne baštine, 
nadležnog Konzervatorskog odjela (u nastavku: 
Konzervatorski odjel) u slučajevima kada za 
radove nije potrebno ishoditi rješenje o uvjetima 
gradnje ili lokacijsku dozvolu prema posebnim 
propisima te odobrenje nadležnog upravnog 
odjela.

2. Uređenje ograda, vrtova, dvorišta i sličnih 
površina

Članak 13.

(1) Ograde uz javne površine moraju biti 
izrađene tako da niti jedan njihov dio ne prelazi 
preko međe na javnu površinu.

(2) Pravna ili fizička osoba dužna je ogradu 
uz javnu površinu održavati urednom te ogradu 
od ukrasne živice redovito šišati i orezivati tako 
da ne prelazi preko zamišljene linije na javnu 
površinu, da ne smeta prolaznicima i prometu 
i ne predstavlja nikakvu opasnost za prolaznike 
odnosno vozila.

(3) Ograda uz javnu površinu mora se 
održavati na način da ne ugrožava prolaznike i 
ne predstavlja opasnost za ljude i imovinu.

Članak 14.

(1) Javne zelene površine na području Općine 
uređuju se sukladno prostornim planovima i 
projektima uređenja okoliša.

(2) Rekreacijske javne površine, športska i 
dječja igrališta i drugi javni športski uređaji na 
njima moraju se održavati urednima i ispravnima 

neodgovornom vlasniku i uzgajivaču domaćih 
životinja zabraniti držanje istih na užem području 
naselja Špišić Bukovica, radi sprečavanja širenja 
zaraze i ostalih štetnih djelovanja.

(2) Uzgoj domaćih životinja radi vlastitih 
potreba može se obavljati ali samo na način da 
se redovito primjenjuju sve potrebne sanitarne, 
veterinarske i druge komunalne mjere, kako se 
ne bi pojavljivali neugodni mirisi poglavito od 
ustajalog stajnjaka, deponiranog gnoja i gnojnice.

Članak 8.

(1) Vlasnici i korisnici građevina dužni su 
građevine koristiti sukladno njihovoj namjeni 
odnosno tako da ne narušavaju estetski izgled 
građevine i općine, odnosno naselja.

(2) Vanjski dijelovi građevina (pročelja, 
balkoni, terase, lođe, ulazna vrata, prozori, 
žlijebovi i drugi vanjski uređaji i oprema) moraju 
biti uredni i čisti, a oštećenja se moraju popraviti.

(3) Građevine koje svojim izgledom (zbog 
oštećenja ili dotrajalosti vanjskih dijelova) 
nagrđuju opći izgled ulice i naselja moraju se 
urediti.

(4) O načinu uređenja fasada u zaštićenoj 
Kulturno-povijesnim dijelovima općine i načinu 
uređenja fasada sa učešćem Općine odlučuje 
načelnik posebnom odlukom.

(5) Zabranjeno je uništavati pročelja zgrada 
te po njima ispisivati razne vrste poruka i 
obavijesti, crtati, šarati i na drugi ih način prljati 
ili nagrđivati.

(6) Vanjski uređaji i oprema izvan gabarita 
zgrade moraju biti postavljeni tako da ne ometaju 
pješački promet i ne smanjuju preglednost u 
cestovnom prometu.

(7) Korištenjem građevina ne smije se 
onemogućiti korištenje javnih površina, 
komunalnih objekata i uređaja.

Članak 9.

(1) Na pročeljima i drugim dijelovima zgrade, 
koji su neposredno vidljivi sa javne površine 
dozvoljeno je postavljanje klima uređaja ali 
takvih da se uklope u dizajn zgrade.

Članak 10.

(1) Zabranjeno je na prozorima, balkonima, 
ogradama i drugim dijelovima zgrade okrenutim 
neposredno frekventnim javnim površinama 
vješati ili izlagati rublje, posteljinu, tepihe i 
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glavni putovi na javnim zelenim površinama 
moraju imati javnu rasvjetu.

(2) Javna rasvjeta mora biti izvedena u 
skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom, 
uzimajući u obzir značenje pojedinih dijelova 
općine i pojedinih javnih površina, promet i 
potrebe građana.

(3) Rasvjetna tijela moraju biti funkcionalna i 
estetski oblikovana.

Članak 17.

(1) Zabranjeno je uništavanje i oštećivanje 
rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela.

(2) Na rasvjetne stupove mogu se postavljati 
oglasi, obavijesti, reklame i drugo samo uz 
odobrenje i u skladu sa odobrenjem nadležnog 
Jedinstvenog upravnog odjela prema odredbama 
posebne odluke.

(3) Na rasvjetne stupove mogu se postavljati 
nosači zastava, zastavice i drugi ukrasi, ali tako 
da ne smetaju odvijanju prometa.

(4) Za postavljanje zastavica i sl. koje ne 
postavlja Općina Špišić Bukovica potrebna je 
dozvola nadležnog Jedinstvenog upravnog odjela 
u skladu sa odredbama posebne odluke.

4. Komunalni objekti i uređaji, te komunalno-
urbana oprema u općoj uporabi

Članak 18.

(1) Pod komunalno-urbanom opremom u 
smislu ove Odluke smatra se sva pokretna i 
nepokretna oprema i uređaji (orijentacijski 
planovi, oglasni stupovi, oglasne ploče i 
konstrukcije, klupe, posude za cvijeće i zelenilo, 
jarboli i držači zastava, stupovi i nosači rasvjetnih 
tijela, košarice za otpatke, pepeljare, prometne 
zapreke i sl.) koji služe svim građanima odnosno 
boljem funkcioniranju općine i naselja kao 
urbanih cjelina.

(2) Zabranjeno je oštećivanje komunalno-
urbane opreme i uređaja i njeno korištenje 
suprotno namjeni.

Članak 19.

(1) Na trgovima ili drugim javnim površinama 
moguće je postavljanje javnih satova.

(2) Pravne ili fizičke osobe mogu na zgradama 
koje koriste postavljati satove uz odobrenje 
nadležnog Jedinstvenog upravnog odjela.

(3) Javni satovi iz stavka 2. ovog članka 

i koristiti u skladu sa namjenom uz iznimke 
propisane ovom Odlukom.

Članak 15.

(1) Vlasnik i korisnik stambene zgrade, 
poslovnog prostora i građevinskog zemljišta 
dužan je održavati okućnicu odnosno okoliš 
zgrade, uključujući i ogradu prema javnoj 
površini, tako da ne ometa korištenje javne 
površine.

(2) Dvorišta, vrtove, voćnjake, vinograde, 
livade i ostale površine oko zgrada te neizgrađena 
građevinska zemljišta uz javne površine, vlasnici 
odnosno korisnici moraju držati urednima i 
čistima, te s njih ne smiju dolaziti nikakve štetne 
imisije na javne površine i susjedne objekte. 
Svojim stanjem i izgledom ne smiju narušavati 
estetski izgled okolnih površina.

(3) Uz javne površine zabranjeno je na 
prostorima okućnica, vrtova, dvorišta i drugi 
površina odlaganje komunalnog otpada, drugog 
otpada, te predmeta koji nisu u uporabi za 
svoju namjenu, a posebice starih automobila, 
električnih i drugih aparata, predmeta kućanstva 
i drugih predmeta.

(4) Korisnik i vlasnik stambene zgrade, 
poslovnog prostora i građevinskog zemljišta, 
dužan je podrezivati zelenilo zasađeno u okućnici 
tako da svojim granama ne prelazi regulacijsku 
liniju na javno prometnu površinu i omogućiti 
nesmetan prolaz pješaka i vozila, preglednost 
prometne signalizacije i javne rasvjete.

(5) Vlasnici poljoprivrednih ili građevinskih 
parcela koje se nalaze na unutarnjoj strani 
cestovnog zavoja, ne smiju postavljati neprovidne 
ograde, saditi živice više od 0,50 metara te sijati 
usjeve koji svojom visinom prelaze 0,80 metara.

(6) Komunalno redarstvo naložit će vlasniku 
zemljišta uklanjanje osušenog ili bolesnog stabla 
i grane koji bi, svojim rušenjem odnosnom 
padom, mogli ugroziti sigurnost ljudi, prometa 
ili objekata u neposrednoj blizini.

(7) Održavanje i odrezivanje grana stabala, 
ukrasnih živica i drugog zelenila posađenog u 
okućnici obavlja vlasnik iste, odnosno fizička ili 
pravna osoba kojoj je vlasnik povjerio obavljanje 
tih poslova.

3. Javna rasvjeta

Članak 16.

(1) Javno prometne površine, pješački i drugi 
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Članak 23.

(1) Parkirališta moraju biti stalno održavana i 
propisno uređena.

(2) Zabranjeno je javna parkirališta onečistiti 
te na njima odlagati i bacati otpad.

(3) Dozvoljeno je na javnim parkiralištima 
trgovanje i pretovar robe te drugo što nije u 
skladu sa namjenom samo uz posebno odobrenja 
nadležnog Jedinstvenog upravnog odjela te uz 
odgovarajuću naknadu.

Članak 24.

(1) Stajališta autobusnog prometa moraju se 
održavati te biti u čistom i urednom stanju.

6. Tržnica

Članak 25.

(1) Uvjeti i način rada na tržnici, uređenje i 
održavanje prostora tržnice i sve ostalo vezano 
uz rad tržnice propisano je odredbama posebne 
odluke.

(2) Dozvoljena je prodaja ili izlaganje 
poljoprivrednih i drugih proizvoda odnosno 
robe na klupama, automatima i drugim sličnim 
napravama izvan prostora tržnice na malo, 
sajmišta ili za to registriranog prostora samo 
uz posebno odobrenje nadležnog Jedinstvenog 
upravnog odjela.

7. Reklame, natpisi, izlozi, reklamni panoi i 
plakati

Članak 26.

(1) Na području Općine Špišić Bukovica na 
javne površine uz odobrenje nadležnog tijela i na 
način naveden u odobrenju mogu se postavljati 
reklame, reklamne konstrukcije, reklamne 
ploče, reklamni panoi, zastave, ormarići, plakati, 
transparenti i drugi prigodni natpisi, oglasni 
stupovi, oglasni ormarići, i drugi objekti koji 
služe reklamiranju i informiranju (u nastavku: 
reklame i predmeti).

Članak 27.

(1) Reklame i predmeti postavljeni na javnim 
površinama uz javne prometnice na području 
općine ne smiju svojim oblikom ili položajem 
zatvarati vidik, sprečavati redovan promet ili 
ugrožavati sigurnost prolaznika i vozača, te 

moraju biti uredni i ispravni.

Članak 20.

(1) Javne telefonske govornice i poštanske 
sandučiće postavlja i održava pravna osoba 
koja obavlja djelatnost poštanskih usluga i 
telekomunikacija.

(2) Pravne osobe iz prethodnog stavka dužne 
su telefonske govornice i poštanske sandučiće 
držati čistima i urednima te kvarove uklanjati u 
najkraćem mogućem roku.

Članak 21.

(1) Postavljanje komunalno-urbane opreme 
i uređaja na javnim površinama odobrava 
nadležni Jedinstveni upravni odjel, ako posebnim 
propisima nije određeno drugačije.

(2) Objekti iz stavka 1. ovog članka moraju biti 
postavljeni na način da ne ugrožavaju sigurnost 
ljudi i imovine.

(3) Zahtjevu za izdavanje odobrenja iz stavka 
1. ovog članka prilaže se izvadak iz katastarskog 
plana, opis i idejno rješenje namjeravanog 
zahvata u prostoru.

(4) U postupku rješavanja zahtjeva za 
postavljanje objekata iz stavka 1. ovog članka, 
području koje je određeno kao spomenik kulture 
odnosno na spomeniku kulture, nadležan 
Jedinstveni upravni odjel dužan je pribaviti 
prethodno mišljenje nadležnog tijela.

Članak 22.

(1) Postavljanje objekata iz članka 11., stavka 
1. ove Odluke odobriti će se uz sljedeće uvjete:
• da postavljenje stvari ne ometa odvijanje 

kolnog i pješačkog prometa i zaklanjanje 
preglednosti prometne signalizacije te 
zauzimaju parkirališni prostor,

• da postavljanje stvari na utječe negativno na 
oblikovanje i korištenje okolnog prostora,

• da postavljanje stvari ne predstavlja izvor 
dodatne buke, onečišćenja i drugih emisija,

• da su postavljene stvari izrađene od trajnog 
materijala,

• da su postavljene pokretne stvari u svrhu 
obavljanje određene ugostiteljske ili obrtničke 
radnje postavljenje u širini poslovne prostorije.

5. Parkirališta i stajališta autobusnog prometa
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Članak 32.

(1) Nadležan Jedinstveni upravni odjel dužan 
je pribaviti prethodnu suglasnost nadležnog 
Konzervatorskog odjela ako se postavlja ili 
uklanja spomenik za koji se utvrdi da ima 
obilježja spomenika kulture, te ako se radi o 
postavljanju spomenika na područje ili na objekt 
koji je spomenik kulture ili prirode.

Članak 33.

(1) Spomenici se moraju održavati urednima i 
zaštiti od uništavanja.

(2) Spomenike se ne smije prljati, oštećivati ili 
uništavati, ne smije se pisati ili crtati po njima, 
niti na drugi način nagrđivati njihov izgled.

9. Pokretne naprave

Članak 34.

(1) U Općini Špišić Bukovica uz prethodno 
odobrenje nadležnog Jedinstvenog upravnog 
odjela mogu se postavljati pokretne naprave 
(štandovi, klupe, kolica za prodaju raznih artikala, 
automati za prodaju sladoleda, napitaka, cigareta 
i slično, hladnjaci za sladoled, ugostiteljske i 
dr. prikolice, peći i naprave za pečenje plodina, 
pokretne reklame).

(2) Pokretnim napravama u smislu ove 
Odluke smatraju se i stolovi, stolice, suncobrani 
i sjenila, pokretne ograde i druge naprave 
koje se postavljaju kao otvorene terase ispred 
ugostiteljskih, zanatskih i drugih radnji, odnosno 
u njihovoj neposrednoj blizini, te šatori u kojima 
se obavlja ugostiteljska djelatnost, djelatnost 
cirkusa, lunaparka, zabavne radnje, automobili 
kao izložbeni primjerci ili lutrijski zgodici i sl.

(3) Mjesta za postavljanje pokretnih naprava 
na javnim površinama, postupak dodjele mjesta, 
visinu i plaćanje naknade, te drugi odnosi u vezi 
s tim uređuju se posebnom odlukom.

Članak 35.

(1) Pokretne naprave i njihov okoliš moraju se 
držati urednima i ispravnima.

10. Označavanje ulica, trgova i zgrada

Članak 36.

(1) Imena naselja, ulica i trgova određuje 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica 

umanjivati vidljivost prometnih znakova.
(2) Zabranjeno je postavljanje reklama i 

predmeta na vanjske dijelove građevina u 
zaštićenim Kulturnopovijesnim dijelovima 
općine bez prethodno pribavljenog mišljenja 
od nadležnog Konzervatorskog odjela i bez 
odobrenja nadležnog Jedinstvenog upravnog 
odjela.

(3) Zabranjeno je postavljanje reklama i 
predmeta na ograde, stupove javne rasvjete, 
telefonske govornice, stajališta javnog 
autobusnog prijevoza i sl. bez odobrenja 
nadležnog Jedinstvenog upravnog odjela.

(4) Zabranjeno je postavljati jumbo plakate 
na području zaštićenih Kulturno-povijesnih 
dijelovima Općine, na spomen područjima i 
grobljima.

(5) Reklame i predmete zabranjeno je 
oštećivati, prljati i uništavati, a oštećene i 
dotrajale treba zamijeniti odnosno obnoviti.

Članak 28.

(1) Za postavljanje reklama i predmeta provodi 
se postupak u skladu sa propisima posebne 
odluke.

Članak 29.

(1) Zabranjeno je na području Općine Špišić 
Bukovica bacanje letaka bez posebnog odobrenja 
nadležnog Jedinstvenog upravnog odjela.

8. Spomenici, spomen ploče, skulpture i slični 
predmeti

Članak 30.

(1) Na području Općine Špišić Bukovica 
na objekte, zemljište i druge prostore mogu se 
postavljati spomenici, spomen ploče, skulpture i 
sl. predmeti (u nastavku: spomenici).

(2) Za postavljanje i uklanjanje spomenika 
potrebno je odobrenje nadležnog Jedinstvenog 
upravnog odjela, ako nije drugo određeno po 
posebnim propisima.

Članak 31.

(1) Za postavljanje spomenika podnositelj 
zahtjeva dužan je priložiti skicu, tehnički 
opis, oznaku lokacije i obrazloženje o potrebi 
postavljanja predmeta.
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Članak 41.

(1) Vlasnik odnosno suvlasnik zgrade dužan 
je pločicu s brojem zgrade održavati odnosno 
čistiti.

(2) Zabranjeno je neovlašteno skidati, 
mijenjati, oštećivati ili uništavati natpisne ploče i 
pločice s brojem zgrade.

Članak 42.

(1) Ukoliko vlasnik zgrade ne podnese 
zahtjev iz članka 39., stavka 1. ove Odluke ili 
nakon proteka roka iz članka 39., stavka 2. ove 
Odluke nema postavljanju ploču s brojem, istu 
će na njegov trošak pribaviti i postaviti nadležni 
Jedinstveni upravni odjel.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAV-
NIH POVRŠINA

Javne površine

Članak 43.

(1) Javne površine moraju se čistiti, održavati 
u čistom, urednom i funkcionalnom stanju.

Članak 44.

(1) Izvanredno čišćenje javnoprometnih 
površina određuje nadležni Jedinstveni upravni 
odjel.

(2) Izvanredno čišćenje javnoprometnih 
površina odredit će se kada zbog vremenskih 
nepogoda ili sličnih događaja javnoprometne 
površine budu prekomjerno onečišćene, te kada 
ih je iz drugih razloga potrebno izvanredno 
čistiti.

Članak 45.

(1) Fizičke ili pravne osobe koje obavljaju 
djelatnost zbog koje dolazi do prekomjernog 
onečišćivanja javnih površina dužne su ih 
redovito čistiti.

(2) Ukoliko osoba iz stavka 1. ovog članka 
odmah nakon uporabe javne površine ne izvrši 
čišćenje, ono će se izvršiti o trošku te osobe.

Članak 46.

(1) Poradi čuvanja javnih površina zabranjuje 
se:
-  (1) bacanje i odlaganje otpada
- (2) uređenje i preoblikovanje javne površine 

Statutom, odnosno posebnom odlukom.
(2) Ime iz prethodnog stavka mora biti vidljivo 

označeno natpisnom pločom koje se postavljaju u 
skladu s posebnim propisima.

(3) Natpisne ploče su pravokutnog oblika 
izrađene od trajnog materijala, plave su boje sa 
bijelim oznakama za sva naselja odnosno ulice 
i trgove. Iznimno, na području naselja unutar 
Kulturno-povijesnih dijelova, mogu se odrediti 
drugačije natpisne ploče uz prethodno odobrenje 
nadležnog Konzervatorskog odjela.

Članak 37.

(1) Nadležni Jedinstveni upravni odjel 
pribaviti će i postaviti natpisne ploče s imenima 
naselja, ulica i trgova.

(2) Troškove nabavljanja, postavljanja i 
održavanja istih snosi Općina Špišić Bukovica.

Članak 38.

(1) Naknada za nabavu i izradu pločica 
utvrđuje odlukom Načelnik Općine Špišić 
Bukovica na prijedlog nadležnog Jedinstvenog 
upravnog odjela. 

(2) Svaka zgrada mora biti vidljivo obilježena 
kućnim brojem. Brojeve zgrada rješenjem 
određuje Državna geodetska uprava, a nadležni 
Jedinstveni upravni odjel Općine nadležan je za 
izradu kućnih brojeva.

Članak 39.

(1) Zahtjev za izdavanje pločice s brojevima 
podnosi se nadležnom Jedinstvenom upravnom 
odjelu u roku od 15 dana od dana izdavanja 
rješenja.

(2) Vlasnik, odnosno korisnik zgrade dužan je 
pločicu s brojem zgrade o svom trošku postaviti 
u roku 15 dana od dana preuzimanja iste.

(3) Ukoliko vlasnik odnosno korisnik zgrade 
ne postavi pločicu s kućnim brojem, istu će 
na njegov trošak pribaviti i postaviti nadležni 
Jedinstveni upravni odjel.

Članak 40.

(1) Naknadu za izradu i nabavu pločica s 
brojem zgrade snosi vlasnik odnosno korisnik 
zgrade.

(2) Naknadu iz stavka 2. utvrđuje Načelnik 
odlukom na prijedlog nadležnog Jedinstvenog 
upravnog odjela.
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- (22) kampiranje
- (23) puštanje životinja
- (24) vođenje, gonjenje i napasivanje stoke
- (25) jahanje i vožnja konjskim zapregama, 

osim na mjestima i prigodama koje odredi 
Načelnik

- (26) odlaganje karamboliranih vozila i olupina
- (27) obavljanje nužde
- (28) izlijevanje otpadnih tekućina u slivnike
- (29) obavljanje bilo kakvih radova i drugih 

radnji kojima se onečišćuje ili oštećuje javna  
površina bez prethodnog odobrenja nadležnog 
Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 47.

(1) Vozila koja sudjeluju u prometu ne smiju 
onečišćavati javne površine ispuštanjem ulja, 
benzina, rasipanjem tereta, nanošenjem blata i sl.

(2) Vozila koja prevoze tekući ili sipki 
materijal moraju imati sanduke i karoserije iz 
kojih se materijal ne može prosipati ili curiti.

(3) Vozila koja prevoze papir, sijeno, slamu, 
piljevinu, lišće i drugi rasuti teret moraju se 
prekriti ceradom, gustom mrežom ili se na drugi 
način mora osigurati da se materijal ne prosipa 
po javnoj površini

(4) Vozač koji onečisti javnu površinu dužan 
je poduzeti radnje radi otklanjanja onečišćenja 
odmah nakon što je do njega došlo, a ukoliko ne 
otkloni onečišćenje će se otkloniti putem treće 
osobe o njegovu trošku.

Članak 48.

(1) Na svim javnim površinama, te u 
prolazima zgrada zabranjeno je konzumiranje 
alkoholnih pića, osim za vrijeme održavanja 
manifestacija i drugih prigodnih okupljanja, 
te kada se javna površina temeljem odobrenja 
Jedinstvenog upravnog tijela nadležnog za 
poslove komunalnog gospodarstva koristi kao 
terasa za pružanje ugostiteljskih usluga.

Korištenje javnih površina

Članak 49.

(1) Za istovar, smještaj i ukrcaj građevinskog 
materijala, podizanje skela, popravke vanjskih 
dijelova zgrada i slične građevinske radove može 
se, u skladu s propisima o sigurnosti prometa, 
privremeno koristiti javna površina.

Članak 50.

bez odobrenja nadležnog Jedinstvenog 
upravnog odjela

- (3) održavanje javnih skupova, prezentacija, 
sportskih natjecanja i kulturnih priredbi bez 
prethodnog odobrenja nadležnog Jedinstvenog 
upravnog odjela

- (4) obavljanje prekopa bez prethodnog 
odobrenja nadležnog Jedinstvenog upravnog 
odjela

- (5) obavljanje građevinskih radova bez 
prethodnog odobrenja nadležnog Jedinstvenog    
upravnog odjela

-  (6) deponiranje građevinskog materijala bez 
prethodnog odobrenja nadležnog Jedinstvenog    
upravnog odjela

- (7) deponiranje ogrjeva ( drva, ugljen i 
drugo) bez prethodnog odobrenja nadležnog   
Jedinstvenog upravnog odjela

-  (8) deponiranje trupaca i njihovo piljenje
- (9) piljenje i cijepanje drva, osim kada to nije 

moguće izvesti na vlastitoj parceli
- (10) posipavanje javnih površina raznim 

materijalima osim nogostupa i kolnika solju, 
pijeskom ili kamenim agregatom za vrijeme 
zimskih uvjeta

- (11) popravak, servisiranje i pranje vozila i 
radnih strojeva

- (12) ispuštanje otpadnih voda i gnojnica
- (13) zatrpavanje kanala za oborinsku 

odvodnju,
-  (14) ako preuređuje i zacjevljuje kanale bez 

odobrenja nadležnog Jedinstvenog upravnog 
odjela

- (15) paljenje otpada
- (16) postavljanje plakata, oglasa i 

promidžbenog materijala bez odobrenja 
nadležnog tijela,

- (17) parkiranje radnih, priključnih i 
neregistriranih vozila, te kamp prikolica, 
osim na mjestima određenim za tu svrhu

- (18) vožnja, zaustavljanje i parkiranje svih 
vrsta vozila na svim javnim površinama koje 
nisu za to namijenjene i u tu svrhu označene, 
osim vozila potrebnih za redovno održavanje

- (19) prodaja i izlaganje poljoprivrednih i drugih 
proizvoda, sa ili bez korištenja razglasa, izvan 
gradskih tržnica, bez prethodnog odobrenja 
nadležnog upravnog odijela

- (20) hvatanje i uznemiravanje ptica i drugih 
životinja osim higijeničarske službe

- (21) neovlaštena sadnja stabala, grmova, 
živica te ostalog bilja
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(7) Ako se javna površina upotrebljava za 
istovar i utovar rastresitog materijala, na njoj 
se smije složiti samo toliko materijala koliko se 
može odvesti ili utrošiti u tijeku jednog dana.

Članak 53.

(1) Izvođač radova dužan je najkasnije 24 
sata nakon završetka radova i uklanjanja opreme 
obavijestiti nadležan Jedinstveni upravni odjel 
da mu zauzeta površina više nije potrebna.

(2) Nakon završetka radova izvođač je dužan 
zauzetu površinu dovesti u stanje u kakvom je 
bila prije izvođenja radova.

Članak 54.

(1) Prigodom izvođenja radova iz članka 49. 
ove Odluke i izvođenja ostalih građevinskih 
radova izvođač je dužan poduzimati mjere 
sprečavanja onečišćavanja javnih površina:
- čistiti javne površine oko gradilišta od svih 

vrsta građevnih i drugih materijala, blata i 
sl. te taloženja koja su na javnim površinama 
posljedica izvođenja radova iz st. 1. ovog 
članka 

- polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja 
građevinskih objekta kako bi se spriječilo 
stvaranje blata i prašine

- spriječiti onečišćenje sustava za oborinsku 
odvodnju

- deponirati građevni materijal u okviru 
gradilišta tako da se ne ometa promet i 
slobodno otjecanje vode, te da se materijal 
raznosi po javnim površinama.

Članak 55.

(1) Za istovar drva, ugljena i sličnog, te 
za piljenje i cijepanje drva prvenstveno treba 
upotrebljavati dvorište.

(2) U slučaju potrebe potrebni dio javne 
površine može se privremeno upotrijebiti za 
istovar drva, ugljena i sličnog, te za slaganje i 
piljenje ogrjevnog drva, ali tako da se ne ometa 
cestovni i pješački promet. Drva se moraju složiti 
okomito na rub pločnika, tako da se spriječi 
kotrljanje na kolnik.

(3) Drva, ugljen i slično moraju se ukloniti 
s javne površine odmah, a najkasnije u roku 48 
sati, a upotrijebljena se površina mora odmah 
očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

(4) U slučaju potrebe deponiranja drva u roku 
dužem od 48 sati na javnoj površini potrebno 

(1) Odobrenje za korištenje javne površine 
za radove iz članka 49. ove Odluke izdaje, na 
zahtjev izvođača radova ili investitora, nadležni 
Jedinstveni upravni odjel.

(2) Odobrenjem iz prethodnog stavka ovog 
članka odrediti će se uvjeti i način istovara 
i smještaja građevinskog materijala, mjere 
sigurnosti, vrijeme na koje se istovar i smještaj 
odobrava, te naknada za korištenje javne površine 
ili neizgrađenog građevinskog zemljišta, osim u 
slučaju kada je investitor radova Općina Špišić 
Bukovica.

Članak 51.

(1) Prigodom izvođenja radova iz članka 
49. ove Odluke mora se osigurati prohodnost 
pločnika i kolnika sukladno Zakonu o sigurnosti 
prometa na cestama. Zauzeti dio javne površine 
mora se ograditi urednom ogradom. Ista se mora 
stalno održavati te propisno označiti u mraku i 
za vrijeme magle.

(2) Građevinski materijal mora biti stalno 
uredno složen i to tako da ne sprečava otjecanje 
oborinske vode.

Članak 52.

(1) Izvođač građevinskih radova dužan je 
osigurati da se zemlja ne rasipa, a drugi rastresiti 
materijal treba držati u sanducima i ogradama, 
ako radovi na istom mjestu traju duže od 24 sata.

(2) Javna površina u neposrednoj blizini 
gradilišta može se izuzeti iz prometa samo za 
vrijeme dok gradnja ne dosegne visinu stropa nad 
prizemljem uz prethodno odobrenje nadležnog 
Jedinstvenog upravnog odjela. 

(3) Prolaz ispod skela mora se zaštiti od 
sipanja i padanja materijala zaštitnim krovom u 
visini od 3 m iznad pločnika, a skelu treba izvesti 
tako da se ispod nje može prolaziti.

(4) Uz vodoravnu treba osigurati i okomitu 
zaštitu pročelja.

(5) Zaštitni krov prema ulici treba sezati 60 
cm ispred pravca skele, a na svim otvorenim 
stranama mora biti ograđen ogradom visine od 
barem 60 cm. Ako zaštitni krov seže na kolnik 
ispod krova se mora ostaviti slobodan prostor u 
visini od najmanje 4,5 m i to tako da ne ometa 
odvijanje prometa.

(6) Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga 
obustavi na vrijeme duže od 3 mjeseca izvođač 
radova dužan je ukloniti skele i drugi materijal s 
javne površine.
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odjela:
- (1) rezanje grana i vrhova, obaranje i 

uklanjanja drveća, te vađenje panjeva
- (2) prekopavanje javne zelene površine
- (3) rekonstruiranje postojećih i gradnja 

novih javnih zelenih površina ako posebnim 
propisima nije drugo određeno

- (4) postavljanje bilo kakvih uređaja i naprava
- (5) deponiranje građevinskog materijala i 

ogrjevnog drva bez posebnog odobrenja 
nadležnog Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 60.

(1) Radi zaštite javne zelene površine posebno 
se zabranjuje:
- (1) guljenje kore stabla, zabijanje čavala u 

stabla, isticanje plakata, osmrtnica, oglasa na 
stablima i slično

- (2) kidanje i branje cvijeća, skidanje plodova s 
drveća i grmova, vađenje cvjetnih i travnatih 
busenova te kidanje grana drveća

- (3) bacanje papira i otpadaka, smeća, piljevine, 
odrezanog šiblja i granja i paljenje istih

- (4) oštećenje opreme (klupe, ograde, košare 
za otpatke i sl)

- (5) puštanje otpadnih voda, kiseline, motornih 
ulja i gnojnica i svako zagađivanje

- (6) dovođenje životinja na dječja igrališta, 
osim u slučaju ako životinja pomaže čovjeku 
obavljanju svakodnevnih aktivnosti

- (7) puštanje životinja
- (8) branje nasada i plodova
- (9) uništavanje travnjaka, iskopavanje i 

odnošenje zemlje, humusa i bilja
- (10) oštećivanje i izvaljivanje stabala, grmlja, 

oštećivanje stabala raznim materijalima  
prigodom gradnje, iskrcaja i dopreme 
građevnog materijala, drva, ugljena i drugog, 
zabijanje oplate i upiranje u deblo

- (11) vožnja, zaustavljanje i parkiranje svih 
prijevoznih sredstava osim onih koji održavaju   
javne zelene površine

- (12) pranje vozila
- 13) odlaganje raznog materijala
- (14) bacanje otpadaka i drugih predmeta u 

bazene i fontane
- (15) kampiranje i paljenje vatre
- (16) obavljanje drugih radnji koje bi devastirale 

javne zelene površine
- (17) obavljanje nužde.

Članak 61.

je odobrenje nadležnog Jedinstvenog upravnog 
odjela.

(5) Zabranjeno je na javnoj površini cijepanje 
drva i razbijanje ugljena i drugih predmeta.

Javne zelene površine

Članak 56.

(1) Javne zelene površine moraju se redovito 
održavati tako da svojim izgledom uljepšavaju 
naselje i služe svrsi kojoj su namijenjene.

(2) Održavanjem javne zelene površine ne 
smije se mijenjati posjed, oblik i izgled.

(3) Pod uređivanjem i održavanjem javne 
zelene površine smatra se:
- (1) obnova biljnog materijala,
- (2) njega stabala i grmova,
-  (3) njega drvoreda i pojedinačnih stabala na 

javnim površinama,
-  (4) košnja trave i uklanjanje korova,
- (5) zalijevanje nasada vodom,
- (6) održavanje posuda sa ukrasnim biljem u 

urednom i ispravnom stanju,
- (7) održavanje i obnavljanje pješačkih staza, 

ograda, klupa i drugih uređaja na zelenim 
površinama,

- (8) uklanjanje otpadnog granja, lišća i drugih 
otpadaka,

- (9) skidanje snijega i leda sa stabala i ukrasnog 
grmlja,

- (10) održavanje zelenila i opreme dječjih 
igrališta,

-  (11) drugi potrebni radovi.

Članak 57.

(1) Na javnim zelenim površinama ne smiju se 
bez odobrenja nadležnog Jedinstvenog upravnog 
odjela, obavljati bilo kakvi radovi, osim redovnog 
održavanja tih površina sukladno programu 
uređenja.

Članak 58.

(1) Prigodom gradnje objekata, oko kojih je 
planom predviđeno uređenje zelenih površina, 
izvođač je dužan sačuvati postojeća stabla na 
zemljištu određenom planom za zelenu površinu, 
te ih zaštiti za vrijeme izvođenja radova.

Članak 59.

(1) Zabranjeno je na javnoj zelenoj površini 
bez odobrenja nadležnog Jedinstvenog upravnog 
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(2) Iznimno od prethodnog stavka, vlasnik 
otpada može svoj otpad zbrinuti sam odvoženjem 
na deponij kojim upravlja ovlašteni skupljač 
otpada, ako je to ovlašteni skupljač otpada 
svojom odlukom dozvolio.

Članak 65.

(1) Zabranjeno je paljenje svih vrsta otpada 
uključujući i biološki otpad, stvari i predmeta na 
javnim i drugim otvorenim površinama.

Članak 66.

 (2) Mjera spaljivanja biološkog otpada može se 
provesti samo na okućnicama, poljoprivrednim 
površinama, šumskom zemljištu i kanalima.

 (3) Mjera spaljivanja iz prethodnog članka 
može se provesti na udaljenosti od najmanje 100 
metara od najbliže stambene zone po mirnom 
vremenu kada ne postoji mogućnost da vjetar 
nosi produkte izgaranja prema stambenim 
objektima.

(4) Iznimno od prethodnog stavka, spaljivanje 
se može obaviti i na udaljenosti manjoj od 100 
metara od stambenih objekata, ali u slučajevima 
krajnje nužde uz obrazloženje nadležne 
inspekcije zbog invazije bioloških štetnika na 
biljnim ili životinjskim kulturama i uz primjenu 
preventivnih protupožarnih mjera.

Članak 67.

(1) Za pripremu hrane na otvorenom 
dozvoljeno za loženja vatre kao energent koristiti 
drva, drveni ugljen i plin.

(2) Prilikom pripreme hrane na otvorenom, 
osoba koja priprema hranu dužna je pridržavati 
se mjera opreza i poduzeti sve preventivne 
protupožarne mjere kako ne bi došlo do zapaljena 
stvari i objekata odnosno biljaka ili biljnog 
pokrivača u blizini.

(3) Zabranjeno je u vatru koja se koristi za 
pripremu hrane stalno ili povremeno ubacivati 
bilo koju vrstu otpada odnosno bilo koju drugu 
tvar koja nije navedena u stavku 1. ovog članka 
izuzev ubrzivača plamena koji se može koristiti 
isključivo za potpalu.

Članak 68.

(1) Zabranjeno je paljenje svih vrsta otpada 
uključujući i biološki otpad, stvari i predmeta 
osim drva, plina ili loživog ulja u ložištima 
peći koje se koriste za zagrijavanje prostora, 

(1) Za dijelove zelenila koji su proglašeni 
zaštićenim objektom prirode vrijede propisi o 
zaštiti prirode.

Članak 62.

(1) Za jahanje konja i vožnju konjskih zaprega 
na javnim površinama potrebna je suglasnost 
nadležnog Jedinstvenog upravnog odjela, osim u 
slučaju da obavljanje takve aktivnosti predstavlja 
način prijevoznog sredstva.

(2) Podnositelj je obvezan u zahtjevu navesti 
prostor, vrijeme i opseg korištenja.

(3) Nadležan Jedinstveni upravni odjel izdat 
će suglasnost uz obvezu sanacije javne površine 
preko pravne osobe kojoj je Općina povjerila 
održavanje te površine.

PALJENJE VATRE

Članak 63.

(1) Pojedini izrazi u smislu ovog podnaslova 
Odluke imaju slijedeće značenje:
 - (1) „paljenje vatre“ ili „spaljivanje“ je radnja 

kojom se biološki, komunalni ili neki drugi  
   otpad ili stvari i predmeti uništavaju pomoću 
vatre,

 - (2) „biološki otpad“ obuhvaća tvari 
nastale nakon ili za vrijeme uzgoja bilja 
ili kao nusprodukt održavanja površina na 
okućnicama, poljoprivrednim površinama, 
šumskom zemljištu, kanalima od čega su 
najčešće lišće, trava, korov, grane, panjevi, 
sijeno, slama, kukuruzovina, žetveni ostaci i 
dr. 

 - (3) ,,priprema hrane na otvorenom“ je radnja 
kojom se na otvorenom prostoru pomoću vatre 
priprema hrana na jedan od slijedećih načina: 
roštiljanje, pečenje na ražnju, priprema 
kotlovine, kuhanje u kotliću ili drugoj posudi 
i sl.

 - (4) ,,konzerviranje mesa“ je radnja kojom se 
pomoću dima u za to posebno pripremljenim 
objektima tzv. „pušnicama“, meso i mesni 
proizvodi obrađuju u svrhu kraćeg ili dužeg 
čuvanja.

Članak 64.

(1) Zbrinjavanje otpada bilo koje vrste 
obavezno se mora provoditi predajom ovlaštenom 
skupljaču otpada na za to propisan način.
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smatra se i glomazni otpad u koji spadaju posebne 
kategorije otpada izdvojene iz komunalnog 
otpada, a koji se obzirom na veličinu ne može 
odložiti u vreće ili posude za komunalni otpad. 
U glomazni otpad ne spadaju kategorije otpada 
koje su Zakonom o otpadu i sukladno njemu 
donesenim pravilnicima obuhvaćene drugim 
načinima organiziranog skupljanja i zbrinjavanja 
(kućanski aparati, bijela tehnika, ostali EE otpad, 
otpadni automobili, gume, građevinski otpad i 
dr.).

Članak 72.

(1) Poslove skupljanja, odvoza i odlaganja 
komunalnog otpada obavlja ovlašteni skupljač 
komunalnog otpada.

(2) Vlasnici zgrada, stanova i poslovnih 
prostorija, najmoprimci, zakupci i drugi korisnici 
stambenih i drugih prostorija (u nastavku: 
proizvođači otpada) dužni su koristiti usluge 
ovlaštenog skupljača komunalnog otpada na 
način i pod uvjetima propisanim ovom odlukom 
i drugim propisima.

Članak 73.

(1) Vrstu, veličinu i broj posuda za odlaganje 
komunalnog otpada na javnim površinama 
– košarice za otpad na javnim površinama, 
određuje nadležni Jedinstveni upravni odjel 
Općine.

(2) Košarice za otpatke na javnim površinama 
zabranjeno je oštećivati, po njima crtati i šarati.

Članak 74.

(1) Mjesta na javnim površinama na kojima se 
postavljaju posude za komunalni otpad određuje 
skupljač komunalnog otpada uz prethodnu 
suglasnost Općine.

(2) Posude se moraju smjestiti tako da ne 
ugrožavaju sigurnost prometa i da su dostupne 
specijalnom vozilu za odvoz otpada.

Članak 75.

(1) Proizvođač otpada mora komunalni 
otpad odlagati na način kojim je onemogućeno 
ispadanje otpada i širenje neugodnih mirisa. 

(2) Zabranjuje se proizvođaču otpada u 
posude za komunalni otpad odlagati otpad čija 
se vrijednosna svojstva mogu iskoristiti poput 
ambalažnog otpada, stakla, papira, metala i sl. 

(3) Skupljač otpada može korisnicima usluge 

zagrijavanje sanitarne vode ili proizvodnju 
energije za potrebe proizvodnih pogona.

(2) Iznimno od prethodnog članka dozvoljeno 
je korištenje otpadnog materijala koji nastaje u 
proizvodnom procesu za zagrijavanje prostora, 
zagrijavanje sanitarne vode ili proizvodnju 
energije za potrebe proizvodnih pogona.

(3) Spaljivanje materijala sukladno stavku 2. 
ovog članka može se provoditi samo sukladno 
posebnim propisima o zbrinjavanju otpada.

Članak 69.

(1) Paljenje vatre u posebnim slučajevima, 
te u sklopu održavanja kulturno-zabavnih 
manifestacija, može se obaviti samo uz prethodno 
pribavljeno odobrenje Policijske uprave 
Virovitičko-podravske koja će odrediti posebne 
uvjete pod kojima se paljenje može obaviti.

(2) Pravna ili fizička osoba koja dobije 
odobrenje iz stavka 1. ovog članka dužna je isto 
24 sata prije paljenja vatre dostaviti VZO Špišić 
Bukovica.

Članak 70.

(1) Objekti u kojima se obavlja dimljenje 
mesa i mesnih prerađevina u svrhu njegova 
konzerviranja, tzv. „pušnice“, moraju biti 
konstruirani i smješteni na posjedu vlasnika 
tako da dim kao sredstvo koje se koristi za 
konzerviranje ne može uznemiravati i ometati 
vlasnike nekretnina s kojima graniči posjed na 
kojem se obavlja konzervacija dimljenjem.

(2) Kao sredstvo koje se koristi za proizvodnju 
dima u objektima iz prethodnog stavka, mogu se 
koristiti isključivo drva i tvari drvnog porijekla.

(3) U slučajevima kada dim koji se oslobađa 
prilikom konzervacije, radi neodgovarajućeg 
položaja ili konstrukcije objekta za konzervaciju 
tzv.“pušnice“, ometa vlasnike drugih nekretnina, 
oštećenik svoje pravo treba ostvariti sukladno 
posebnim propisima.

SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA 
SKUPLJENIM OTPADOM

Članak 71.

(1) Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, 
te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti 
ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz 
kućanstava. 

(2) Komunalnim otpadom u smislu ove Odluke 
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vlasnici odnosno korisnici.

Članak 79.

(1) Uklanjanje snijega i leda sukladno 
prethodnom članku mora se obaviti na način koji 
neće ugroziti ljude, vozila i objekte koji se nalaze 
na javnoj površini.

Članak 80.

(1) Kolnici, nogostupi, trgovi, parkirališta i 
druge javne prometne površine moraju se čistiti i 
po potrebi posipati raznim materijalima i tvarima 
radi sprečavanja zadržavanja snijega i leda.

(2) Poslove iz prethodnog stavka obavljaju 
vlasnici odnosno korisnici objekata koji se nalaze 
uz javne površine.

Članak 81.

(1) Zabranjeno je javne prometne površine 
uz stabla, drvorede, grmove, živice i cvjetne 
površine posipati solju i drugim kemijskim 
sredstvima.

Članak 82.

(1) Materijal kojim su posuti nogostupi, 
sukladno članku 80. ove odluke, iste osobe koje 
su izvele posipanje moraju ukloniti u roku osam 
dana od dana otapanja snijega ili leda.

UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAV-
LJENIH PREDMETA

Članak 83.

(1) Komunalni redar rješenjem će dati nalog 
vlasniku odnosno korisniku kioska, štandova, 
pokretnih naprava i predmeta, građevnog 
materijala, ogrjeva, trupaca, karamboliranih 
vozila i olupina, radnih i priključnih i 
neregistriranih strojeva i kamp-prikolica te 
drugih stvari da ih ukloni sa javne površine 
ukoliko su postavljene bez prethodno izdanog 
odobrenja od strane nadležnog tijela Općine te 
odrediti rok za izvršenje naložene radnje.

(2) Ukoliko vlasnik odnosno korisnik stvari iz 
prethodnog stavka ne postupi sukladno rješenju 
komunalnog redara, iste stvari bit će uklonjene 
sa javne površine putem treće osobe uz naplatu 
troškova od vlasnika odnosno korisnika 
predmetnih stvari.

(3) Ako je prisilnim uklanjanjem stvari iz 

odrediti i organizirati odvojeno prikupljanje svih 
spomenutih vrsta otpada čija se vrijedna svojstva 
mogu iskoristiti.

(4) Zabranjeno je u posude za komunalni 
otpad odlagati opasni otpad, otpad životinjskog 
porijekla, “zeleni” otpad i drugi otpad čije je 
zbrinjavanje propisano posebnim propisima 
(otpadna ulja, baterije, akumulatori, gume, EE 
otpad, lijekove, glomazni otpad, građevinski 
otpad i sl.).

Članak 76.

(1) Na području Općine Špišić Bukovica 
komunalni otpad sakuplja se i odvozi 
organizirano, prema utvrđenom rasporedu, a 
najmanje jednom tjedno.

(2) Skupljač otpada dužan je pravovremeno 
informirati i upoznavati proizvođače otpada o 
svim pitanjima od interesa za skupljanje, odvoz i 
postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom.

(3) Pri skupljanju i odvozu otpada skupljač 
otpada treba poduzimati mjere zaštite javnih 
površina, higijenske i sanitarne mjere.

(4) U slučajevima kada redovan odvoz padne 
u neradni dan, otpad će se u pravilu odvesti prvi 
idući radni dan.

(5) Vlasnici posuda za skupljanje otpada 
dužni su prema utvrđenom rasporedu odvoza 
komunalnog otpada, isključivo u određeni dan ili 
večer neposredno prije dana odvoza sami iznijeti 
posude i kontejnere za otpad na određeno mjesto 
radi utovara i istovara.

Članak 77.

(1) Svako onečišćenje ili oštećenje nastalo 
skupljanjem i odvozom komunalnog otpada 
skupljač odnosno proizvođač otpada dužan je 
odmah ukloniti odnosno sanirati.

UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 78.

(1) Pravne i fizičke osobe, vlasnici stambenih i 
poslovnih građevina i građevinskog zemljišta uz 
javne prometne površine dužni su uklanjati snijeg 
i led s javnih prometnih površina, te krovova 
uz javne površine ukoliko prijeti opasnost od 
odronjavanja i ugrožavanja sigurnosti prolaznika.

(2) Snijeg i led s javnih površina uz kioske 
i pokretne naprave dužni su ukloniti njihovi 



Strana 47SLUŽBENI VJESNIKBroj 4

Članak 87.

(1) Ukoliko je određenoj fizičkoj ili pravnoj 
osobi rješenjem određena mjera uklanjanja 
protupravno postavljenih ili ostavljenih predmeta 
na javnim površinama, a ista ne postupi po toj 
mjeri uklanjanje će izvršiti nadležni Jedinstveni 
upravni odjel preko treće osobe.

(2) Vlasnici protupravno postavljenih 
predmeta dužni su ih preuzeti u roku 30 dana, u 
protivnom će se isti prodati putem javne prodaje 
radi podmirenja troškova.

(3) Vlasnik protupravno postavljenih 
predmeta, prije preuzimanja predmeta dužan 
je podmiriti troškove izvršenja-uklanjanja, 
skladištenja i čuvanja.

(4) Visina troškova određuje se na temelju 
cjenika ili računa treće osobe.

Članak 88.

(1) Svu stvarnu štetu učinjenu na javnoj 
površini, komunalnim objektima, uređajima i 
opremi, građevinama i zemljištu u vlasništvu 
Općine do koje je došlo zbog nepridržavanja ove 
Odluke ili na način koji nije obuhvaćen ovom 
odlukom počinitelj je dužan nadoknaditi.

(2) Ukoliko počinitelj ne plati naknadu za 
počinjenu štetu u roku određenom pisanim 
pozivom za plaćanje, nadležni Jedinstveni 
upravni odjel ovlašten je poduzeti radnje za 
pokretanje odgovarajućeg sudskog postupka.

NOVČANE KAZNE

Članak 89.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 
kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba: 
- (1) ako građevine koristi suprotno namjeni 

odnosno: tako da narušava estetski izgled 
građevine ili općine (članak 8. stavak 1.)

-  (2) ako vanjske dijelove građevina ne održava 
urednima i čistima i ne popravlja oštećenja 
(članak 8. stavak 5.)

- (3) ako ne uređuje građevine koje svojim 
izgledom nagrđuju opći izgled ulice odnosno  
 naselja (članak 8.stavak 3)

- (4) ako na pročeljima i drugim dijelovima 
zgrada i objekata neposredno vidljivima sa 
javne     površine postavlja klima uređaje 
(članak 9.)

- (5) ako uništava i oštećuje rasvjetne stupove i 
rasvjetna tijela (članak 17.)

stavka 1. ovog članka došlo do oštećenja javne 
površine ili komunalnih objekata i uređaja, 
stvarnu štetu dužna je platiti fizička ili pravna 
osoba čije su se stvari uklonile sa javne površine.

Članak 84.

(1) Prisilno uklonjene stvari čuvaju se 30 
dana, nakon čega se mogu prodati putem javnog 
nadmetanja radi namirenja troškova čuvanja i 
skladištenja.

(2) Troškove skladištenja i čuvanja određuje 
Načelnik.

MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG 
REDA

Članak 85.

(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi 
Jedinstveni upravni odjel nadležan za poslove 
komunalnog gospodarstvo putem komunalnog 
redarstva, a po odredbi članka 48., 63., 64., 65., 
66., 67., 68., 69. i 70. i policijski službenici.

(2) Komunalni redari moraju imati posebne 
iskaznice čiji je izgled i sadržaj određen 
posebnom odlukom.

(3) Komunalni redar dužan je iskaznicu 
pokazati stranci koja sudjeluje u postupku 
provedbe Odluke o komunalnom redu.

Članak 86.

(1) U provođenju komunalnog reda u skladu sa 
odredbama ove odluke komunalni redar ovlašten 
je:
- (1) upozoravati i opominjati
- (2) rješenjem narediti fizičkim i pravnim 

osobama radnje u svrhu održavanja 
komunalnog reda

- (3) narediti uklanjanje protupravno 
postavljenih predmeta, objekata i klima 
uređaja, reklama i drugih objekata i predmeta

- (4) zabraniti obavljanje radova
- (5) narediti vraćanje javne površine u 

prvobitno stanje (uz naknadu troškova)
- (6) izdati obvezni prekršajni nalog i izreći 

novčanu kaznu
- (7) naplatiti novčanu kaznu na mjestu 

počinjenja prekršaja
- (8) pokrenuti prekršajni postupak2) Ako 

fizičke osobe ne postupe po stavku 1. ovog 
članka, potrebne radnje obaviti će se o njihovu 
trošku i riziku putem treće osobe.
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- (6) ako postupa suprotno članku 60. točka 10.
- (7) ako kampira i pali vatru ( članak 60. točka 

15.)
- (8) ako oštećuje, crta, šara ili na drugi način 

nagrđuje i uništava posude za otpad (članak 
73.)

- (9) konzumira alkoholno piće na javnoj 
površini, u prolazu zgrade (čl. 48.)

- (10) ako postavi pokretne naprave bez 
odobrenja (članak 34.)

- (11) ako postupa suprotno čl. 46.točki 4.
- (12) ako obavlja građevinske radove bez 

prethodnog odobrenja suprotno čl. 46. točka 
5.

- (13) ako deponira građevinski materijal bez 
odobrenja (čl. 46. točka 6.)

- (14) ako postavlja plakate, oglase, promidžbeni 
materijal bez odobrenja nadležnog tijela  
(članak 46. točka 16.)

- (15) ako postupi suprotno članku 58.
- (16) neodgovorno sanira gnojnicu ili kruti 

gnoj odnosno stajnjak, kojom prilikom izaziva 
širenje neugodnog mirisa kao i biološkog 
i fekalnog otpada po svojim i susjednim    
parcelama i javnim površinama (članak 6)

- (17) ako postupi suprotno odredbi članka 7
- (18) ako postupi suprotno odredbi članka 15
- (19) ako postupi suprotno odredbi članka 65,
- (20) ako postupi suprotno odredbi članka 66,
- (21) koja za vrijeme pripreme hrane na 

otvorenom postupi suprotno odredbi članka 
67,

- (22) koja postupi suprotno odredbi iz članka 
68,

- (23) postupi suprotno odredbi iz članka 69,
- (24) postupi suprotno odredbi st. 2. članka 70,

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 
kuna kaznit će se pravna osoba ako počini 
prekršaj iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 
10., 11., 12., 13., 14. i 15.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,000 
kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba 
u pravnoj osobi.

 (4) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 
kuna kaznit će za prekršaj i fizička osoba obrtnik 
te osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost 
za prekršaj iz stavka 1. ovog članka koji počini u 
vezi obavljanja obrta ili druge djelatnosti.

Članak 91.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 
kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

- (6) ako postavi satove na javnoj površini bez 
odobrenja nadležnog odjela ili ih ne održava 
čistim i urednim (članak 19.)

- (7) ako ne održava čistim i urednim telefonske 
govornice i poštanske sandučiće  ( č l a n a k 
20.)

- (8) ako postavlja jumbo plakate na području 
zaštićenih Kulturno-povijesnih dijelova 
općine ili  na spomen područjima i grobljima 
(članak 27. stavak 3.)

- (9) ako postavi ili ukloni spomenik bez 
odobrenja nadležnog Jedinstvenog upravnog 
odjela  (članak 30.)

- (10) ako prlja, oštećuje ili uništava spomenike, 
piše ili crta po njima ili na drugi način 
nagrđuje njihov izgled (članak 33.)

- (11) ako na javnim površinama baca i odlaže 
otpad ( članak 46. točka 1.)

- (12) ako održava javne skupove suprotno 
članku 46. točka 3.

- (13) ako zatrpava kanale za oborinsku 
odvodnju ili ako preuređuje i zacjevljuje 
kanale bez odobrenja nadležnog odjela (članak 
46. točka 13. i 14.)

- (14) ako pali otpad ( članak 46. točka 15.)
- (15) ako odlaže karambolirana vozila i olupine 

(članak 46. točka 26.).
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 

kuna kaznit će se fizička osoba ako počini 
prekršaj iz prethodnog stavka točka 1., 2., 3., 4., 
5., 6., 8., 9.10., 11., 12., 13., 14. i 15. te članka 8. 
stavka 5.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 3.500,00 
kuna kaznit će za prekršaj i fizička osoba obrtnik 
te osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost 
za prekršaj iz stavka 1. ovog članka koji počini u 
vezi obavljanja obrta ili druge djelatnosti.

Članak 90.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 
kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:
- (1) ako uništava, šara, crta ili na drugi način 

prlja ili nagrđuje komunalno-urbanu opremu i   
uređaje (članak 18.)

- (2) ako onečisti javnu površinu ( članak 47.)
- (3) ako na javnoj zelenoj površini baca smeće, 

piljevinu, odrezano šiblje i granje te radi 
paljenja istih ( članak 60.)

- (4) ako oštećuje opremu ( članak 60. točka 4.)
- (5) ako na javnoj zelenoj površini pušta 

otpadne vode, kiseline, motorna ulja i gnojnice  
suprotno članku 60. točka 5.
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kakvom je bila (članak 53.)
- (19) ako koriste javnu površinu za istovar i 

piljenje drva, ugljena i sličnog u roku dužem 
od 48 sati bez odobrenja nadležnog odjela 
(članak 55.)

- (20) ako obavlja radove na javnoj zelenoj 
površini bez odobrenja (članak 59.)

- (21) ako uništava travnjake, iskopava i odnosi 
zemlju, humus i bilje (članak 60. točka 9.)

- (22) ako obavlja radnje kojima devastira javne 
površine (članak 60. točka 16.)

- (23) ako bez odobrenja nadležnog odjela jaše 
konja ili vozi konjsku zapregu na javnim 
površinama (članak 62.)

- (24) ako ne otkloni odnosno ne sanira svako 
onečišćenje ili oštećenje nastalo skupljanjem 
i odvozom (članak 77.)
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 

kuna kaznit će se pravna osoba ako počini 
prekršaj iz prethodnog stavka točke 1., 2., 4., 5., 
6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 
19., 20., 21., 22., 23. i 24.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 
kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba 
u pravnoj osobi.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 
kuna kaznit će za prekršaj i fizička osoba obrtnik 
te osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost 
za prekršaj iz stavka 1. ovog članka koji počini u 
vezi obavljanja obrta ili druge djelatnosti.

Članak 92.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 
kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:
- (1) ako ne postupi sukladno stavku 2. članka 

8.
- (2) ako deponira ogrjev bez potrebnog 

odobrenja (članak 46. točka 7.)
- (3) ako deponira i pili trupce ( članak 46. 

točka 8.)
- (4) ako cijepa i pili drva suprotno članku 46. 

točki 9.
- (5) ako na javnoj površini popravlja, servisira 

ili pere vozila i radne strojeve  (članak 46. 
točka 11.)

- (6) ako parkira radna, priključna i 
neregistrirana vozila i kamp prikolice 
suprotno članku 46. točka 17.

- (7) ako vozi, zaustavlja, parkira vozilo na 
javnim površinama suprotno članku 46. točki 
18.

- (8) ako neovlašteno sadi stablo, grmlje, živicu 

- (1) ako vanjske uređaje i opremu postavljene 
izvan gabarita zgrade postave na način 
suprotno članku 9.

- (2) ako korištenjem građevina onemogući 
korištenje javnim površinama i komunalnih 
objekata i uređaja (članak 8. stavak 7.)

- (3) ako na dijelovima zgrade neposredno 
vidljivim s javne površine vješa rublje,  
posteljinu, tepihe i sl. (članak 10.)

- (4) ako ograde uz javne površine ne održava 
urednim (članak 13.)

- (5) ako javna parkirališta onečisti, na njima 
odlaže ili baca otpad (članak 23. stavak 2.)

- (6) ako na javnim parkiralištima trguje i vrši 
pretovar robe suprotno članku 23. stavak 3.

- (7) ako postavlja reklame i predmete bez 
odobrenja nadležnog odjela (članak 26.)

- (8) ako postavlja reklame i predmete na javnim 
površinama uz javne prometnice na  području 
općine na način da zatvaraju vidik, sprečavaju 
redovan promet, ugrožavaju    sigurnost 
prolaznika i vozača ili umanjuju vidljivost 
prometnih znakova (članak 27. stavak 1.)

- (9) ako postupa suprotno članku 27. stavak 2. 
i 3. 

- (10) ako uništava, prlja ili ne održava reklamne 
predmete (članak 27. stavak 4.)

- (11) ako na području općine baca letke bez 
odobrenja nadležnog Jedinstvenog upravnog 
odjela (članak 29.)

- (12) ako pokretne naprave i njihov okoliš ne 
održava urednima i čistima (članak 35.)

- (13) ako uređuje i preoblikuje javne površine 
bez odobrenja nadležnog odjela (članak 46.  
točka 2.)

- (14) ako ispušta otpadne vode i gnojnice 
(članak 46. točka 12.)

- (15) ako prodaje i izlaže poljoprivredne i druge 
proizvode sa ili bez korištenja razglasa izvan 
gradskih tržnica bez odobrenja nadležnog 
Jedinstvenog upravnog odjela (članak 46. 
točka 19.)

- (16) ako koristi javnu površinu za istovar, 
smještaj građevinskog materijala, podizanje 
skela, popravke vanjskih dijelova zgrada i 
slične građevinske radove bez odobrenja    
nadležnog Jedinstvenog upravnog odjela te 
ako istu nakon toga ne očisti (članak 50 i 54.)

- (17) ako prigodom korištenja javne površine 
postupa suprotno članku 51 i 52.

- (18) ako nakon završetka radova izvođač 
zauzetu javnu površinu ne dovede u stanje u 
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na temelju neposrednog opažanja.
(2) Usmeno izrečena kazna iz prethodnog 

stavka ovog članka naplaćuje se od počinitelja 
prekršaja uz izdavanje potvrde o tome.

(3) Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti 
novčanu kaznu izdat će mu se obvezni prekršajni 
nalog, s uputom da plaćanje može izvršiti u roku 
osam dana od dana kada je počinio prekršaj.

(4) Smatra se da je počinitelj plaćanjem 
novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, 
odnosno plaćanjem prema prekršajnom nalogu, 
a prije podnošenja prigovora, odrekao prava na 
prigovor protiv prekršajnog naloga.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 94.

 (1) Vlasnici parcela koje se nalaze na 
unutarnjoj strani cestovnog zavoja obvezni su u 
roku od godinu dana od dana stupanja na snagu 
ove Odluke, ukloniti ograde, živice i objekte koji 
onemogućavaju vidljivost.

Članak 95.

(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine 
Špišić Bukovica.

Članak 96.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o komunalnom redu 
Općine Špišić Bukovica («Službeni vjesnik» 
Općine  Špišić Bukovica, broj:01/10. i 02/11).

Klasa: 363-01/15-01/31
URBROJ: 2189/06-02-15-1 
Špišić Bukovica, 28.05.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

ili ostalo bilje (članak 46. točka 21.)
-  (9) ako postupa suprotno članku 60. točka 1.
- (10) ako kida i bere cvijeće, skida plodove 

sa drveća i grmova, vadi cvjetne i travnate   
busenove te kida grane drveća (članak 60. 
točka 2.)

- (11) ako dovodi životinje na dječja igrališta 
(članak 60. točka 6.)

- (12) ako pušta životinje na javnim zelenim 
površinama (članak 60. točka 7.)

- (13) ako bere nasade i plodove (članak 60. 
točka 8.)

- (14) ako na javnoj zelenoj površini vozi, 
zaustavlja i parkira sve vrste prijevoznih    
sredstava osim onih koji održavaju zelene 
površine (članak 60. točka 11.)

- (15) ako pere vozila na javnim zelenim 
površinama (članak 60. točka 12.)

- (16) ako na javnim zelenim površinama 
odlaže razni materijal (članak 60. točka 13.)

- (17) ako obavlja nuždu na javnim odnosno 
zelenim površinama

- (18) ako postupa suprotno članku 75.
- (19) ako ne ukloni snijeg i led u skladu sa 

člankom 78.
- (20) ako ne ukloni materijal kojim su posuti 

nogostupi nakon otapanja snijega ili leda u   
propisanom roku (članak 82.)

- (21) ako postupi suprotno članku 39 i 40.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 

kuna kaznit će se pravna osoba ako počini 
prekršaj iz stavka 1. alineje 1., 5., 6., 7., 8., 13., 
14., 15., 16., 17., 18., 19. i 21.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 
kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba 
u pravnoj osobi.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 
kuna kaznit će za prekršaj i fizička osoba obrtnik 
te osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost 
za prekršaj iz stavka 1. ovog članka koji počini u 
vezi obavljanja obrta ili druge djelatnosti.

Članak 93.

(1) Komunalni redar ovlašten je naplatiti 
novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, 
bez izdavanja prekršajnog naloga, ako je riječ 
o prekršaju za koji je propisana novčana kazna 
do 1.000,00 kuna za fizičku osobu i odgovornu 
osobu u pravnoj osobi i do 10.000,00 za pravnu 
osobu i s njom izjednačene subjekte, za prekršaje 
propisane odredbama ove odluke, kada je 
počinitelj prekršaja zatečen u izvršenju prekršaja 
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 - prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe i sl.).

II. LOKACIJE ZA PRODAJU ROBE IZVAN 
PRODAVAONICA

Članak 4.

 Prodaja robe izvan prodavaonica putem 
prodajnih objekata može se obavljati samo na 
sljedećim javno-prometnim površinama: 
- prostor kod društvenog doma u Špišić Bukovici 

(Petra Preradovića 2, Špišić Bukovica),
- prostor kod društvenog doma u Bušetini 

(Vladimira Nazora BB, Bušetina),
- prostor kod društvenog doma u Okrugljači 

(Okrugljača BB, Okrugljača),
- prostor kod društvenog doma u Rogovcu 

(Rogovac 25, Rogovac),
- prostor kod društvenog doma u Vukosavljevici 

(Bilogorska BB, Vukosavljevica),
- prostor kod društvenog doma u Lozanu (Ive 

Marinkovića BB, Lozan).
 Pored javno-prometnih površina određenih 

u stavku 1. ovoga članka, pokretna prodaja  
dozvoljena je u svim naseljima na području 
Općine Špišić Bukovica, uz zadržavanje do 15 
min.

III. NAČINI PRODAJE

1. Prodaja na štandovima i klupama izvan tržni-
ca na malo

Članak 5.

 Štand je metalna ili drvena pokretna 
konstrukcija sa donjim dijelom sandučastog 
oblika u koji se pohranjuju proizvodi te sa 
konstrukcijom tende koja prikriva štand.

 Najveća dozvoljena površina štanda je 5 m2, 
a zajedno sa okolnom površinom najviše 12 m2.

 Klupa je metalna ili drvena pokretna 
konstrukcija. 

 Najveća dozvoljena površina klupe je 5 m2 a 
zajedno sa okolnom površinom najviše 12 m2. 

 Na javno-prometnim površinama može se 
postaviti štand i klupa, vodeći računa o lokalnim  
ambijentalnim značajkama. 

2. Prodaja putem kioska

Na temelju članka 10. stavka 3. i 4. Zakona o 
trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 
68/13, 30/14 ), članka 29., 31., 33. i 37.  Pravilnika 
o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji 
se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva 
u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe 
izvan prodavaonica (NN 66/09, 108/09 i 8/10.)  
i članka 31. Statuta Općine Špišić Bukovica 
(“Službeni vjesnik” broj 02/13) Općinsko vijeće 
Općine Špišić Bukovica na 24. Sjednici održanoj 
dana 28.05.2015. godine donosi

ODLUKU
o mjestima na kojima se može obavljati 

prodaja robe izvan prodavaonica na 
području Općine Špišić Bukovica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 Ovom Odlukom određuju se mjesta na 
kojima se može obavljati prodaja robe izvan 
prodavaonica i to na štandovima i klupama izvan 
tržnice na malo, putem kioska, prodaja putem 
automata, prigodna prodaja i pokretna prodaja 
na području Općine Špišić Bukovica.

 Osim određivanja mjesta za prodaju robe 
izvan prodavaonica u prodajnim objektima iz 
stavka 1. ovog članka, ovom se Odlukom propisuje 
i vanjski izgled prodajnog objekta, vodeći računa 
o lokalnim i ambijentalnim značajkama.

Članak 2.

Pod prodajnim objektom u smislu članka 1. 
stavka 1. ove Odluke podrazumijevaju se:
- štandovi i klupe,
- kiosci, 
- automati,
-  pokretna vozila za prodaju i kolica koja se 

prevoze od mjesta do mjesta.

Članak 3.

 Trgovina na malo izvan prodavaonica, u 
smislu ove Odluke, je oblik trgovine na malo 
kada se prodaja robe obavlja na neki od sljedećih 
načina:
- na štandovima i klupama izvan tržnicama na 

malo,
-  putem kioska,
- pokretnom prodajom,
- prodaja putem automata,
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vlasništvu Općine Špišić Bukovica.

5. Prigodna prodaja

Članak 9.

 Prigodna prodaja u smislu ove Odluke 
smatra se prodaja robe na pokretnim 
štandovima, klupama  i prodaja robe putem 
prodajnih  automata, prilikom obilježavanja 
mjesnih događaja, kulturnih, sportskih i drugih 
manifestacija koji se organiziraju u mjestima i 
naseljima na području Općine Špišić Bukovica.

 Prigodna prodaja je povremenog karaktera i 
traje u vremenskom razdoblju u kojem se održava 
priredba, sajam, izložba i slično, a najduže 3 
mjeseca. 

 Prigodna prodaja organizira se na javno-
prometnim površinama iz članka 4. ove 
Odluke,  te na zemljištu u vlasništvu Općine 
Špišić Bukovica, a izuzetno u vlasništvu drugih 
subjekata za koje postoji suglasnost vlasnika uz 
uvjet da površina ima pristup sa javno prometne 
površine.

 Za prigodnu prodaju robe iz stavka 1. ovog 
članka potrebno je ishoditi pismenu suglasnost  
JUO.

 Za korištenje površina u vlasništvu Općine 
Špišić Bukovica plaća se porez na korištenje 
javnih površina sukladno članku 18. Odluke o 
porezima Općine Špišić Bukovica, u visini od 
3,70 kune po danu za 1 m2.

Članak 10.

 Zahtjev za odobrenje prodajnog mjesta za 
prodaju robe na način propisan člankom 7., i 9.  
ove Odluke, podnosi se  JUO, a obavezno treba 
sadržavati: 
- osobne podatke o podnositelju (naziv 

podnositelja zahtjeva, adresa, OIB, telefon),
- robu koju će prodavati i način na koji će se 

prodavati,
- prijedlog lokacije i površina za prodaju,
- razdoblje za koje se traži izdavanje suglasnosti,
-  isprava nadležnog tijela kojom se dokazuje 

da je podnositelj zahtjeva registriran za 
obavljanje trgovine

- suglasnost vlasnika zemljišta za prodaju robe,
- naziv trgovine i vrstu robe koja se prodaje,
-  potrebnu površinu za prodaju,
- vrijeme prodaje (broj dana i vrijeme tijekom 

godine (ili dana)),
- odobrenje za rad nadležnog državnog tijela,

 Članak 6.

 Kiosk je privremena, tehnološko dovršena 
cjelina i tipizirana prostorna jedinica, lagane 
konstrukcije koja se može premjestiti ili ukloniti 
s određene lokacije u cijelosti ili djelomično.

 Najveća dozvoljena površina kioska iznosi 
12 m2, a sa okolnom površinom 20 m2.

3. Pokretna prodaja

Članak 7.

 Pokretna prodaja je prodaja bez stalnog 
prodajnog mjesta, koja se može realizirati putem 
posebno uređenog i opremljenog vozila za 
prodaju robe, putem kolica koja se prevoze od 
mjesta do mjesta  koja su opremljena  za prodaju 
na malo različitog asortimana prehrambenih i 
neprehrambenih proizvoda.

 Pokretnim prodavačima nije dozvoljena 
prodaja robe na raskrižjima, kolnicima, 
nogostupima, javnim zelenim površinama, 
zatvorenim parkiralištima i na drugim 
površinama na kojima se ometa uobičajeni protok 
vozila i pješaka, odnosno ugrožava sigurnost 
sudionika u prometu. 

 Najveća dozvoljena površina pokretnog 
vozila ili kolica je 15 m2. 

 Za pokretnu prodaju robe iz stavka 1. i 
2. ovoga članka potrebno je ishoditi pismenu  
suglasnost Općine Špišić Bukovica, Jedinstvenog 
upravnog odjela ( u daljnjem tekstu: JUO).

Rok za koji se može dati suglasnost za 
pokretnu prodaju robe iznosi najduže 12 mjeseci.

 Za korištenje površina u vlasništvu Općine 
Špišić Bukovica plaća se porez na korištenje 
javnih površina sukladno članku 18. Odluke o 
općinskim porezima Općine Špišić Bukovica, u 
visini od 3,70 kune dnevno po 1 m2.

4. Prodaja putem automata

Članak 8.

 Prodaja putem automata je oblik maloprodaje 
različitih proizvoda i usluga koji se odvija putem 
aparata na način da se ubaci u za to predviđeni 
otvor na aparatu novac, žeton ili posebna kartica. 

 Asortiman robe koja se nudi na ovakav 
način obuhvaća poznate marke prehrambenih ili 
drugih proizvoda.

 Iznimno od članka 4. ove Odluke, prodaja 
putem automata dozvoljena je i unutar objekata u 
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Članak 15.

 Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja 
Carinska uprava i komunalni redar Općine Špišić 
Bukovica. 

 O provođenju nadzora nad ovom Odlukom 
komunalni redar ima ovlasti propisane Zakonom 
o komunalnom gospodarstvu  i Odlukom o 
komunalnom redu Općine Špišić Bukovica.  

Članak 16.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine 
Špišić Bukovica. 

KLASA: 363-01/15-01/33
URBROJ: 2189/06-02-15-1
Špišić Bukovica, 28.05.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 31. st.3 Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
(NN 86/12 i 143/13) i članka 31. Statuta Općine 
Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 02/13) 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 24. 
sjednici održanoj 28.05.2015 godine, donosi

Program
utroška sredstava od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 
u prostoru

Članak 1.

 Ovom Odlukom utvrđuje se namjena 
korištenja naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađene zgrade u prostoru, a koja je prihod 
Proračuna Općine za 2015. godinu.

Članak 2.

 Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađene zgrade u prostoru, uplaniraju se u 
ukupnom iznosu od 260.000,00 kuna, te će se 
koristiti za izradu dokumenata za poboljšanje 
komunalne i društvene infrastrukture (projektna 
dokumentacija za adaptaciju društvenih 
domova):

- potvrdu o nepostojanju duga prema Općini 
Špišić Bukovica.

Članak 11.

Pismena suglasnost JUO-a obavezno treba 
sadržavati:
- osobne podatke o podnositelju zahtjeva,
- okaciju i površinu za prodaju robe,
- način prodaje i vrste robe,
- vrijeme trajanja suglasnosti (početak i 

završetak suglasnosti)
- visinu poreza za korištenje javne površine.

Članak 12.

 Općina Špišić Bukovica, JUO raspisuje Javni 
natječaj o davanju u zakup javno-prometnih 
površina u vlasništvu Općine Špišić Bukovica 
za prodaju robe na štandovima,  klupama, putem 
kioska i  automata.  

Članak 13.

 Obavljanje djelatnosti prodaje robe izvan 
prodavaonica  ne smije ugrožavati sigurnost 
prometa ni ometati mir u stambenim zonama.

 Pravne i fizičke osobe prilikom prodaje 
robe izvan prodavaonica dužne su se pridržavati 
odredbi iz ove Odluke i odredbi Odluke o 
komunalnom redu Općine Špišić Bukovica.

IV. PREKRŠAJNE  ODREDBE 

Članak 14.

Ukoliko obavlja prodaju robe izvan 
prodavaonica bez odobrenja ili protivno 
dobivenom odobrenju iz ove Odluke, kaznit će 
se za prekršaj:
- pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 

1.000,00 kuna,
- fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja 

drugu samostalnu djelatnost koji je počinila 
u vezi obavljanja njezina obrta ili druge 
samostalne djelatnosti, novčanom  kaznom u 
iznosu od 600,00 kuna,

- fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 
200,00 kuna.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
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snagu 8 dana od dana objave. 

Klasa: 322-01/15-01/03
Urbroj: 2189/06-02-15-2

Špišić Bukovica, 28.05.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik“ br. 02/13.), 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 24. 
sjednici održanoj 28.05.2015. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne 

zajednice Općine Špišić Bukovica
 za 2014. godinu

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća 
o radu Vatrogasne zajednice Općine Špišić 
Bukovica za 2014. godinu. 

II.

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica, a stupa na 
snagu 8 dana od dana objave. 

Klasa: 400-01/15-01/17
Urbroj: 2189/06-02-15-2
Špišić Bukovica, 28.05.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik“ br. 02/13.), 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 24. 
sjednici održanoj 28.05.2015. godine, donosi

1. Projektna dokumentacija za Okrugljaču  
52.000,00 kn,

2. Projektna dokumentacija za Lozan   52.000,00 
kn,

3. Projektna dokumentacija za Rogovac  
52.000,00 kn,

4. Projektna dokumentacija za Bušetinu  
52.000,00 kn,

5.  Projektna dokumentacija za Vukosavljevicu  
52.000,00 kn.

Članak 3.

 Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od 
dana objave u “Službenom vjesniku” Općine 
Špišić Bukovica.

Klasa: 320-01/15-01/17
Urbroj: 2189/06-02-15-1
Špišić Bukovica, 28.05. 2015. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik“ br. 02/13.), 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 24. 
sjednici održanoj 28.05.2015. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu skloništa 

za životinje za područje 
Općine Špišić Bukovica za vremenski 

period 01.01.-31.12.2014. godine

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća 
o radu skloništa za životinje za područje Općine 
Špišić Bukovica za vremenski period 01.01.-
31.12.2014. godine

II.

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica, a stupa na 
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snagu 8 dana od dana objave. 

Klasa: 400-01/15-01/20
Urbroj: 2189/06-02-15-2
Špišić Bukovica, 28.05.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik“ br. 02/13.), 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 24. 
sjednici održanoj 28.05.2015. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o nepravilnostima 

za razdoblje od 30.6.2014. godine 
do 31.12.2014. godine

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća 
o nepravilnostima za razdoblje od 30.6.2014. 
godine do 31.12.2014. godine.

II.

 Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica, a stupa na 
snagu 8 dana od dana objave. 

Klasa: 470-03/15-01/02
Urbroj: 2189/06-02-15-3
Špišić Bukovica, 28.05.2015.

PĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 31.  Statuta Općine 
Špišić Bukovica (Službeni vjesnik broj: 02/13), 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 24. 
sjednici održanoj 28.05.2015. godine donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o provedenoj 

proljetnoj preventivnoj sustavnoj 
deratizaciji 

za Općinu Špišić Bukovica u 2015. godini

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća 
o provedenoj proljetnoj preventivnoj sustavnoj 
deratizaciji za Općinu Špišić Bukovica u 2015. 
godini.

II.

 Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica, a stupa na 
snagu 8 dana od dana objave. 

Klasa: 322-01/15-01/04
Urbroj: 2189/06-02-15-16
Špišić Bukovica, 28.05.2015.

PĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik“ br. 02/13.), 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 24. 
sjednici održanoj 28.05.2015. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Hrvatskog 

crvenog križa za 2014. godinu

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Hrvatskog crvenog križa za 2014. godinu.

II.

 Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica, a stupa na 
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Bukovica u roku od 15 dana od objave natječaja 
na oglasnoj ploči Općine Špišić Bukovica.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dana od 
objave u Službenom vjesniku Općine Špišić 
Bukovica.

Klasa: 940-01/15-01/012
URBROJ: 2189/06-02-15-1
U Špišić Bukovici, 28.05.2015.                                                 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

 Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 02/13) 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 24. 
sjednici održanoj 28.05.2015. godine donosi

ODLUKU o kupnji poljoprivrednog 
zemljišta

Članak 1.

 Donosi se Odluka o kupnji poljoprivrednog 
zemljišta u k.o. Špišić Bukovica kč.br. 1420 
površine 1347 čhv u vlasništvu Kovačević Ivana 
iz Vukosavljevice.

Članak 2.

Navedeno zemljište se kupuje za rekonstrukciju 
lokalne ceste 40015 koja spaja naselje Špišić 
Bukovica i naselje Vukosavljevica.

Članak 3.

Cijena zemljišta ne može biti veća od 
15.000,00 kuna. Troškove prijenosa vlasništva 
snosi Općina.

Članak 4.

Ovlašćuje se načelnik za sklapanje ugovora sa 
vlasnicima zemljišta i provođenje ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon 
donošenja, a objavit će se u «Službenom 

O D L U K U 
o raspisivanju javnog natječaja za 
prodaju poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Općine Špišić Bukovica 

Članak 1. 

Raspisuje se javni natječaj za prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine 
Špišić Bukovica u katastarskoj općini Špišić 
Bukovica i Bušetina,

   
k.o. Špišić Bukovica   

r.b. k.č.br. kultura površina/
ha

Vrijednost 
poljopri-
vrednog 
zemljišta

napomena

1. 1752/1 Oranica 0,0687 2.903,00

UKUPNO 0,0687 2.903,00

 

k.o. Bušetina
r.b. k.č.br. kultura površina/

ha
Vrijednost 
poljopri- 
vrednog 
zemljišta

napomena

1. dio 
1737/52

Oranica 0,1462

2. dio 
1737/53

Livada 0,0571

3. dio 
1737/54

Oranica 0,075

UKUPNO 0,2784 10.658,00 
kn

Članak 2.

Javni natječaj će se provesti sukladno 
pravilima i uvjetima napisanim u tekstu 
Natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Općine Špišić Bukovica. 

Prikupljanje pismenih ponuda i obradu 
natječaja provesti će  referent za poljoprivredno 
zemljište, nabavu i komunalni redar Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Špišić Bukovica.

Članak 3.

Javni natječaj objavit će se na oglasnoj 
ploči Općine Špišić Bukovica i na internet 
stranici www.spisicbukovica.hr. Natječaj koji 
se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži oznaku 
datuma kada je objavljen na oglasnoj ploči te 
upozorenje da se od tog datuma računa rok za 
stavljanje ponuda. 

Pismene ponude se dostavljaju Općini Špišić 
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vjesniku» Općine Špišić Bukovica.

Klasa: 940-01/15-01/10
URBROJ: 2189/06-02-15-4
Špišić Bukovica, 28.05.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica 
na temelju odredbe članka 31.  Statuta Općine 
Špišić Bukovica (Službeni vjesnik broj: 2/13), na 
24. sjednici održanoj 28.05.2015. godine donosi

O D L U K U 
o prihvaćanju Aneksa ugovora o zakupu 

poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Općine Špišić Bukovica 

Članak 1. 

Donosi se Odluka o sklapanju Aneksa ugovora 
o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Općine Špišić Bukovica, sklopljenog između 
Općine Špišić Bukovica i Sabo Miroslava iz 
Bušetine za zakup poljoprivrednog zemljišta na 
k.č.br. 1738/39 i k.č.br. 1738/40 u k.o. Bušetina.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke načelnik Općine 
Špišić Bukovica i Sabo Miroslav iz Bušetine, 
Braće Radića 86a sklopit će Aneks ugovora o 
zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Općine Špišić Bukovica na način da će se u točki 
III. ugovora vrijeme zakupa produžuje do 30. 
listopada 2015. godine.

Članak 3.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine 
Špišić Bukovica za izradu Aneksa ugovora o 
zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Općine Špišić Bukovica.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana 

vjesniku» Općine Špišić Bukovica.

Klasa: 940-01/15-01/012
URBROJ: 2189/06-02-15-1
U Špišić Bukovici, 28.05.2015.                                                 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

 Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 02/13) 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 24. 
sjednici održanoj 28.05.2015. godine donosi

ODLUKU o kupnji poljoprivrednog 
zemljišta

Članak 1.

Donosi se Odluka o kupnji poljoprivrednog 
zemljišta u k.o. Špišić Bukovica kč.br. 1418/1 
površine 527 čhv, 1418/2 površine 528 čhv i 1419 
površine 528 čhv u vlasništvu Stanešić Ivana  iz 
Vukosavljevice.

Članak 2.

Navedeno zemljište se kupuje za rekonstrukciju 
lokalne ceste 40015 koja spaja naselje Špišić 
Bukovica i naselje Vukosavljevica.

Članak 3.

Cijena zemljišta ne može biti veća od 
15.000,00 kuna. Troškove prijenosa vlasništva 
snosi Općina.

Članak 4.

Ovlašćuje se načelnik za sklapanje ugovora sa 
vlasnicima zemljišta i provođenje ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon 
donošenja, a objavit će se u «Službenom 



Strana 58 SLUŽBENI VJESNIK Broj 4

objave u «Službenom vjesniku» Općine Špišić 
Bukovica.

KLASA: 302-01/13-01/08
UR. BROJ: 2189/06-02-15-7
U Šp. Bukovici, 28.05.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.



Strana 59SLUŽBENI VJESNIKBroj 4



Strana 60 Broj 4SLUŽBENI VJESNIK

Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica izdaje Općina Špišić Bukovica
Odgovorni urednik: Suzana Posavac

Grafička obrada i tisak: Grafiti Becker, Virovitica


