Službeni vjesnik
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Godina XXI

Špišić Bukovica, 18. lipanj 2015. godine
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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
48. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine
Špišić Bukovica u 2015. godine
1

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
49. Izmjena Pravilnika o unutarnjem radu
Jedinstvenog Upravnog odjela Općine
Špišić Bukovica
3

Na temelju članka 23. Odluke o javnim
priznanjima Općine Špišić Bukovica («Službeni
vjesnik» broj 01/10), i članka 31. Statuta Općine
Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 02/13)
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 25.
sjednici održanoj 17.06.2015. godine donosi

ODLUKU
O dodjeli javnih priznanja Općine Špišić
Bukovica u 2015. godini
Članak 1.
U povodu dana Općine Špišić Bukovica 24.
lipnja, podjeljuju se javna priznanja i to kako
slijedi:

I. ZLATNA PLAKETA Grb Općine
Špišić Bukovica
1. „DAM“ D.O.O. LOZAN
Tvrtka koja se bavi uzgojem bilja za uporabu
u farmaciji, aromatskog, začinskog i
ljekovitog bilja. Obiteljska tvrtka vlasnika
Marijana i Snježane Mareković, najveći
proizvođač kamilice u Hrvatskoj, organizirala
je proizvodnju od sirovine s polja do sušenog
cvijeta koji izvozi naveliko u Europu, Ameriku,

Australiju i Japan. I to 95 posto proizvodnje, koja
se svake godine povećava. Neprestano ulažu u
inovacije, tehnologiju, unapređenje prerade,
istraživanje tržišta i radnike.
Po organizaciji proizvodnje, primjeni
tehnologije i suradnji sa znanošću, DAM
je sigurno jedan od najboljih primjera u
poljoprivredi u Hrvatskoj.
DAM je uspjeh jedne složne i vrijedne obitelji,
jer u tvrtki rade svi, od direktora Marijana,
supruge, sina, koji je diplomirao agrobiznis
i ruralni razvoj na Agronomskom fakultetu,
kćerke, studentice menadžmenta u Virovitici,
zeta i snahe i drugih radnika. Ukupno 40
zaposlenih.
DAM je uzor drugim proizvođačima koji
nemaju zaokruženu proizvodnju od sirovine s
oranica do nekog tržišno vrijednog i traženog
proizvoda. Marekovići su uspjeli u samo 16
godina izgraditi cijeli proces od sjetve kamilice
do izvoza sušenog cvijeta širom svijeta. Uz
suvremene pogone u Lozanu, najveći kompleks
kamilice u Europi, brojne kooperante, najvažnije
je to što je DAM svih ovih godina zadržao i
proširio tržište.
2. DVD ŠPIŠIĆ BUKOVICA
130 godina postojanja, unapređivanja sustava
zaštite od požara. Zbog suradnje sa općinom na
podizanju kvalitete sustava zaštite od požara na
području Općine Špišić Bukovica, organizaciji
rada DVD-a, te svim ostalim područjima zaštite
i spašavanja.

II. SREBRNA PLAKETA
1. SARA MALČEC
Sara Malčec je kadetska prvakinja Republike
Hrvatske Karate kluba Virovitica, te je ušla u
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reprezentaciju RH. Ta se 14-godišnjakinja tim
sportom počela baviti prije šest godina i do sada
je osvojila zavidan broj nagrada. U svojoj kratkoj
karijeri skupila je ni manje ni više nego čak 197
medalju, od kojih je većina naravno zlatnog sjaja,
a ima i nebrojeno pehara i priznanja kakvima se
ne mogu pohvaliti ni karatisti puno dužeg staža.
2. RATAJEC MARIJAN
Dragovoljni darivatelj krvi iz Vukosavljevice
koji je do sada darivao krv 78 puta.
3. GOBAC KREŠIMIR
Dragovoljni darivatelj krvi iz Špišić Bukovice
koji je do sada darivao krv 77 puta.
4. MIOKOVIĆ DRAGUTIN
Dragovoljni darivatelj krvi iz Špišić Bukovice
koji je do sada darivao krv 77 puta.
5. MIČIĆ SAVO
Dragovoljni darivatelj krvi iz Špišić Bukovice
koji je do sada darivao krv 75 puta.

III. BRONČANA PLAKETA
1. PODRUM „VINEDA“
Za desetogodišnje razvijanje vinogradarstva,
vinarstva i podrumarstva na području Općine
Špišić Bukovica.
Podrum Vineda d.o.o. osnovan je prije 10
godina iz ljubavi i želje za stvaranjem novih
vrijednosti
2005.godine na temeljima
tradicije dviju obitelji Kaša i Kovač. Mlađe
generacija naših obitelji, Damir Kaša dr.vet.med.
i Neven Kovač ing.agr. zasadili su 2008.godine
prve ozbiljnije površine pod vinogradima sa
domaćom autohtonom sortom graševina.
Podrum Vineda nalazi se u Vukosavljevici
u srcu virovitičkog vinogorja na pjeskovitom
tlu mjesta Vukosavljevica, gdje proizvodimo
kvalitetna i vrhunska vina s kontroliranim
zemljopisnim podrijetlom od grožđa ubranog
s poznatih bilogorskih obronaka Aršanja i
Klainog brda.
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Proteklih godina tvrtka je uložila u kupovinu
i okrupnjivanje zemljišta, te podizanje novih
nasada vinograda. Trenutno je u vlasništvu oko
8 ha, od toga je trenutno 6 ha pod vinogradima
uz 1 ha vinograda ugovorenih kroz kooperaciju
sa privatnim proizvođačima grožđa. U ponudi
vinske karte Podruma Vineda možete pronaći
nekoliko crnih i bijelih vina od graševine
u kvalitetnim i vrhunskim kategorijama
(chardonnay, cabernet sauvignon, frankovka),
od suhog do poluslatkog za svakog kušača po
odabiru.
Vizija poslovanja Podruma Vineda je daljnje
povećanje proizvodnje vina, podizanje novih
nasada vinograda, vraćanje u funkciju trenutno
zapuštenih površina kojih je svakog dana
sve više, te bavljenje ruralnim turizmom od
gastronomske ponude ovoga kraja do uživanja u
Podravskim kletima kako je to nekada bilo.
2. ŠRK LINJAK
Zbog zaštite riba, zaštite prirode, zaštite
biološke raznolikosti, te gospodarenja
florom i faunom na rijeci Dravi kroz 40 godina
postojanja.
Zbog podizanja kvalitete i razvojem ribolova
na području rijeke Drave i Općine Špišić
Bukovice. Podržavanja i pomoć u organizaciji
manifestacija u suradnji s Općinom Špišić
Bukovica.
3. NK GRANIČAR IZ OKRUGLJAČE
Uspješno
sudjelovanje
u
sportskim
nogometnim natjecanjima punih 60 godina
u nekoliko kategorija. Postizanje zapaženih
rezultata uz mogućnost daljnjeg napredovanja,
organiziranje natjecanja svih uzrasta, poticanje
mladih na uključivanje u sport i promicanje
Općine Špišić Bukovica
4. NK MLADOST VUKOSAVLJEVICA
Uspješno
sudjelovanje
u
sportskim
nogometnim natjecanjima punih 40 godina
u nekoliko kategorija. Postizanje zapaženih
rezultata uz mogućnost daljnjeg napredovanja,
organiziranje natjecanja svih uzrasta, poticanje
mladih na uključivanje u sport i promicanje
Općine Špišić Bukovica
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IV. ZAHVALNICE

1. ZLATKO MARAKOVIĆ
Nesebičan doprinos i zalaganje na području
zaštite i spašavanja od požara, okupljanje i
poticanje mladih na uključenje u vatrogasne
aktivnosti na području Općine Špišić Bukovica.
Nesebičnom doprinosu poradi unapređenju
naselja Vukosavljevica, a posebice pomoći oko
pomoći za stradalnike Općine Gunja.
Pomoć i sudjelovanje prilikom organiziranja
manifestacija Općine Špišić Bukovica
2. PREPELEC DRAŽEN
Nesebičan doprinos i zalaganje na području
zaštite i spašavanja od požara, okupljanje i
poticanje mladih na uključenje u vatrogasne
aktivnosti na području Općine Špišić Bukovica.
Nesebičnom doprinosu poradi unapređenju
naselja Vukosavljevica, a posebice pomoći oko
pomoći za stradalnike Općine Gunja.
Pomoć i sudjelovanje prilikom organiziranja
manifestacija Općine Špišić Bukovica.
3. LUKČEC FRANJO
Poradi dugotrajnog rada i trajnog doprinosa
promicanju sporta i ugleda ne samo nogometnog
kluba Bušetina nego i samog mjesta Bušetina, te
Općine Špišić Bukovica.
Dobitnik je priznanja za rad nogometnog
volontera od FIFA – svjetske nogometne
organizacije i od međunarodnog olimpijskog
komiteta.
4. GAŠPAROV ANDRIJA
Poradi dugotrajnog rada i trajnog doprinosa
promicanju sporta i ugleda ne samo nogometnog
kluba Graničar iz Okrugljače nego i samog mjesta
Okrugljača te Općine Špišić Bukovica. Dobitnik
je priznanja za rad nogometnog volontera od
FIFA – svjetske nogometne organizacije i od
međunarodnog olimpijskog komiteta.
5. DRAŽETIĆ IVO
Zbog nesebičnosti, ljudske skromnosti i
nadasve izrazitog poštenja koje je pokazao i
dokazao darovanje Općini Špišić Bukovica
društveni dom u Novom Antunovcu.
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Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u “Službenom vjesniku” Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 060-01/15-01/01
Urbroj: 2189/06-2-15-6
Špišić Bukovica, 17.06.2015.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Temeljem odredbe čl. 4. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj samoupravi («Narodne Novine»
broj 86/08 i 61/11), odredbe čl. 10. Odluke o
ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Špišić Bukovica («Službeni vjesnik» broj
8/10) i odredbe čl. 44. Statuta Špišić Bukovica
(“Službeni vjesnik” broj 02/13), Načelnik Općine
Špišić Bukovica dana 17.06.2015. godine, donosi

Izmjena Pravilnika
o unutarnjem redu Jedinstvenog
Upravnog odjela
Općine Špišić Bukovica
Članak 1.
Mijenja se članak 9. stavak 2. točka 2.
podstavak 1. alineja prva mijenja se i glasi:
„- sveučilišni prvostupnik odnosno stručni
prvostupnik upravne ili ekonomske struke
i najmanje tri godine radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima“, te se mijenja članak
9. stavak 2. točka 4. podstavak 1. alineja prva
mijenja se i glasi:
“- SSS upravnog, ekonomskog ili gimnazijskog
smjera“

Članak 2.
Ova Izmjena Pravilnika stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u «Službenom
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vjesniku» Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 023-01/15-01/22
Urbroj: 2189/06-01-15-1
Špišić Bukovica, 17.06.2015.
NAČELNIK
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Načelnik:
Hrvoje Miler, v.r.

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