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Na temelju članka 32. Statuta Općine
Špišić Bukovica (Službeni vjesnik broj 04/09.),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 13.
sjednici održanoj 30.03. 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Ostvarenja Proračuna
Općine Špišić Bukovica
za 2009. godinu
I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Ostvarenju
Proračuna Općine Špišić Bukovica za 2009.
godinu.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja a objavit će se u «Službenom vjesniku»
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/10-01/34
Ur.broj: 2189/06-02-10-2
Špišić Bukovica, 30.03.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINA ŠPIŠIĆ
BUKOVICA
Predsjednik:
Tihomir Majstorović, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Temeljem članka 6. Zakona o proračunu(NN
87/08), čl.32 Statuta Općine Špišić Bukovica
(Sl.vj. 04/09) Općinsko vijeće Općine Špišić
Bukovica na 13. sjednici održanoj 30.03.2010.
godine donosi

Broj 2

OSTVARENJE PRORAČUNA 01.01.31.12.2009.G
I. OPĆI DIO
Članak 1.
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA
Prihodi
poslovanja
Prihodi od
prodaje
nefinancijske
imovine

3.706.987,67 kn

3.821.168,22
kn

114.180,55 kn

Rashodi
poslovanja
Rashodi
za nabavu
nefinancijske
imovine

3.201.892,42 kn

RAZLIKA
VISAK/
MANJAK

-947.566,16 kn

4.768.734,38
kn

1.566.841,96 kn

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ
PRETHODNIH GODINA
RASPOLOŽIVIH
234.900,00 kn
SREDSTAVA IZ
PRETHODNIH GODINA

C. RAČUNA
FINANCIRANJA

ZADUŽIVANJA/

Primici od financijske
imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku
imovinu i otplate zajmova
NETO ZADUŽIVANJE/
FINANCIRANJE

1.000.000,00 kn

(VISAK/MANJAK
+ RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ
PRETHODNIH
GODINA + NETO
FINANCIRANJE/
ZADUŽIVANJE

287.333,84 kn

0,00 kn
1.000.000,00 kn

Članak 2.
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vjesniku» Općine Špišić Bukovica.

Članak 3.
Ovo Ostvarenje proračuna Općine Špišić
Bukovica podnosi se za 2009. godinu, A objavit
će se u Službenom Vjesniku Općine Špišić
Bukovica.

Klasa: 320-01/10-01/58
Ur.broj: 2189/06-02-10-2
Špišić Bukovica, 27.05.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Klasa: 400-01/10-01/34
Ur.broj: 2189/06-02-10-1
U Špišić Bukovici, 30.03.2010. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine
Špišić Bukovica (Službeni vjesnik broj 04/09.),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 14.
sjednici održanoj 27.05. 2010. godine, donosi

Predsjednik:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine
Špišić Bukovica (Službeni vjesnik broj 04/09.),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 14.
sjednici održanoj 27.05. 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju
programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti u
komunalnom gospodarstvu u 2009. godini
I.

sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje

Donosi se Zaključak o   prihvaćanju Izvješća
o   ostvarenju programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti u komunalnom
gospodarstvu u 2009. godini.

i koncesije poljoprivrednog zemljišta u

II.

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o utrošku

vlasništvu Republike Hrvatske u 2009.
godini
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća
o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa,
prodaje i koncesije poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske u 2009. godini.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja a objavit će se u «Službenom

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja a objavit će se u «Službenom vjesniku»
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/10-01/42
Ur.broj: 2189/06-02-10-2
Špišić Bukovica, 27.05.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik:
Tihomir Majstorović, v.r.
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica („Službeni vjesnik” broj 4/09.)
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 13.
sjednici održanoj dana 30.03.2010. godine, donosi

ODLUKU
o sufinanciranju izgradnje područne škole
u Lozanu
Članak 1.

Donosi se Odluka o sufinanciranju izgradnje
područne škole u Lozanu, na k.č.br. 348/2, 349 i
350 u k.o. Lozan.
Objekt
namijenjen
osnovnoškolskom
obrazovanju koji će se izgraditi biti će ukupne
površine 213,15 m2, obujma 689,07 m3.
Članak 2.
Općina Špišić Bukovica financirati će 30% od
ukupne investicije izgradnje. Točan iznos odredit
će se posebnom Odlukom.
Članak 3.
Za izvršenje ove Odluke ovlašćuje se Načelnik
Općine Špišić Bukovica.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u “Službenom vjesniku” Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 402-08/10-01/32
Ur.broj: 2189/06-02-10-1
Špišić Bukovica, 30.03.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 7. Odluke o komunalnom
doprinosu(«Službeni vjesnik») i članka 32. Statuta
Općine Špišić Bukovica („Službeni vjesnik” broj
04/09) Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica
na 13. sjednici održanoj 30.03.2010. godine,
donosi

Broj 2

ODLUKU
o oslobađanju plaćanja komunalnog
doprinosa za gradnju područne škole u
Lozanu
Članak 1.
Donosi se Odluka o oslobađanju plaćanja
komunalnog doprinosa Virovitičko-podravske
županije za gradnju područne škole Lozan na
zemljištu k.č. br. 348/2, 349 i 350 u k.o. Lozan,
obujma 689,07 m3.
Članak 2.
Odluka iz članka 1. donosi se jer se radi o
izgradnji građevine namijenjene osnovnom
obrazovanju.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u «Službenom vjesniku» Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: UP/I 361-01/10-01/9
Ur.broj: 2189/06-02-10-3
Špišić Bukovica, 30.03.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju odredbe st. 2. čl. 53. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne Novine» br. 33/01 i 60/01.), čl. 4.
Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» 86/08) i članka 32. Statuta
Općine Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” broj
04/09) Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica
na 13. sjednici održanoj 30.03.2010. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu
Jedinstvenog Upravnog odjela
Općine Špišić Bukovica

Broj 2
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Članak 1.

Članak 2.

Članak 10. Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog
Upravnog odjela Općine Špišić Bukovica
donesenoj na 10. sjednici Općinskog vijeća
Općine Špišić Bukovica održanoj dana
15.12.2009. godine mijenja se i glasi:
«Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog Upravnog
odjela uređuje se Pravilnikom o unutarnjem
redu Jedinstvenog Upravnog odjela koje donosi
Općinski Načelnik Općine Špišić Bukovica.
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog
Upravnog odjela utvrdit će se radna mjesta u
Jedinstvenom Upravnom odjelu, opis poslova
koji se obavljaju na radnim mjestima, stručni i
drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj
službenika i namještenika, te druga pitanja
sukladno zakonu i općim aktima.»

Pravo građenja se osniva u korist investitora,
Virovitičko - podravske županije, koji će na
česticama iz čl.l. izgraditi Područnu školu,
odnosno objekt površine 213,15 m2, obujma
689,07 m3 namijenjen osnovno školskom
obrazovanju.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u “Službenom vjesniku” Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 023-05/10-01/1
Ur.broj: 2189/06-02-10-1
Špišić Bukovica, 30.03.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica („Službeni vjesnik” broj 4/09.)
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 13.
sjednici održanoj dana 30.03.2010. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju prava građenja na k.č.br.
348/2, 349 i 350 u k.o. Lozan u vlasništvu
Općine Špišić Bukovica
Članak 1.

Donosi se Odluka o osnivanju prava građenja
na k.č.br. 348/2, 349 i 350 u k.o. Lozan u vlasništvu
Općine Špišić Bukovica.

Članak 3.
Za izvršenje ove Odluke ovlašćuje se Načelnik
Općine Špišić Bukovica.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku” Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 602-01/10-01/1
Ur.broj: 2189/06-02-10-2
Špišić Bukovica, 30.03.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 04/09)
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 13.
sjednici dana 30.03.2010. godine, donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana
nadzornog odbora Trgovačkog društva
«Vikom» d.o.o. Virovitica
Članak 1.
Donosi se Odluka o razrješenju i imenovanju
člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva
«Virkom» d.o.o. Virovitica.
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Članak 2.

Adrijana Kovačević razrješuje se za člana
Nadzornog odbora Trgovačkog društva «Virkom»
d.o.o. Virovitica.
Članak 3.
Franjo Gorički imenuje se za člana Nadzornog
odbora Trgovačkog društva «Virkom» d.o.o.
Virovitica.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a objaviti će se u “Službenom vjesniku” Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 080-01/10-01/1
Ur.broj: 2189/06-02-10-1
Špišić Bukovica, 30.03.2010. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica («Službeni vjesnik» broj 04/09),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 13.
sjednici održanoj 30.03.2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanja Izvješća o radu Vatrogasne
zajednice Općine Špišić Bukovica za 2009.
godinu
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća
o radu Vatrogasne zajednice Općine Špišić
Bukovica za 2009. godinu.
II.
Ovaj Zaključak biti će objavljen u “Službenom
vjesniku” Općine Špišić

Broj 2

Bukovica.
Klasa: 214-01/10-01/2
Ur.broj: 2189/06-02-10-2
Špišić Bukovica, 30.03.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine
Špišić Bukovica (Službeni vjesnik broj 04/09.),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 14.
sjednici održanoj 27.05. 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstva
tekuće rezerve Proračuna za 2009. godinu
I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća
o utrošku sredstava tekuće rezerve Proračuna za
2009. godinu.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja a objavit će se u «Službenom vjesniku»
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 320-01/10-01/39
Ur.broj: 2189/06-02-10-2
Špišić Bukovica, 27.05.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 32. stavak 3. Zakona
o poljoprivrednom zemljištu («Narodne
Novine)) broj 152/08) i Odluke o raspisivanju
javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH za područje Općine
Špišić Bukovica, klasa: 320-01/09-01/43,ur.
broj: 2189/06-02-09-4 od 25.08.2009. godine,
te članka 32. Statuta Općine Špišić Bukovica
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(«Službeni Vjesnik)) 04/09) Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica na 14. sjednici održanoj
dana 27.05.2010. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izboru
najpovoljnije ponude za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine
Špišić Bukovica za k.o. Bušetina, k.o.
Lozan, k.o. Rogovac i k.o. Špišić Bukovica
Članak 1.

Prihvaća se kao najpovoljnija ponuda za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske
1. Hrvoje Matek iz Bušetine, Braće
Radića 66a
u k.o. Rogovac
r.br.

k.č.br.

Kultura

površina/
ha

početna
zakupnina

postignuta cijena

1.

1964

Oranica

18,4395

10.953,06
kn

21.906,12
kn

UKUPNO

13,4395

10.953,06
kn

21.906,12
kn

napomena

Članak 2.
Zakupnina za nekretnine označene u točci
I. ove Odluke iznosi 21.906,12 kuna za jednu
kalendarsku godinu i plaća se unaprijed te ju je
dužan platiti najkasnije do kraja četvrtog kvartala
tekuće godine ( 31.12.).
Godišnja zakupnina se revalorizira sukladno
Pravilniku o revalorizaciji.
Članak 3.
Na temelju ove Odluke i na nju dobivene
suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva
i ruralnog razvoja, načelnik Općine Špišić
Bukovica i podnositelj najpovoljnije ponude
sklopit će ugovor o zakupu poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na koji
je prethodno dalo mišljenje nadležno županijsko
državno odvjetništvo.
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Na temelju Odluke o raspisivanju javnog
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države na području Općine Špišić
Bukovica, Klasa: 320-01/09-01/43, Ur.broj:
2189/06-02-09-4 od 25.08.2009 godine Općinsko
vijeće Općine Špišić Bukovica objavilo je 03
.rujna 2009 godine u Virovitičkom listu javni
natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta.
Predmetni javni natječaj raspisan je za
površinu od 238,7350 ha po ukupnoj početnoj
cijeni od 138.965,01 kuna.
Na javni natječaj pristigle su 51 ponuda, od
toga 2 nevažeće ponude. Daljnjom obradom
pristiglih ponuda utvrđeno je da 22 ponude
nisu sukladne članku II. Natječaja za zakup
poljoprivrednog   zemljišta u vlasništvu RH na
području  Općine  Špišić
Bukovica, te nisu uzete u obzir prilikom izrade
prijedloga najpovoljnijeg ponuđača i donošenja
odluke.
Dana 25.01.210. godine zaprimljena je
suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva
i ruralnog razvoja KLASA: 320-02/09-01/2470,
UR. BROJ: 525-09-1-0507/10-7 , kojom nije
bilo obuhvaćen dio poljoprivrednog zemljišta
koje je predmet natječaja. Preostalo predmetno
poljoprivredno zemljište proslijeđeno je na
davanje pozitivnog ili negativnog pravnog
mišljenja na nacrte ugovora Županijskom
državnom odvjetništvu u Bjelovaru, te je dana
01.03.2010. godine pristiglo Mišljenje na nacrte
ugovora BROJ: M-DO-128/10, od 25. veljače
2010. godine, kojom su odbijeni ponuđači
Miroslav Kreš i Željko Posavec.
Odlukom o reizboru najpovoljnije ponude
obuhvaćena je površina od 18,4395 ha po ukupno
postignutoj cijeni od 21.906,12 kuna.
Povjerenstvo za rad na prijedlogu Odluke
najpovoljnijeg ponuđača za zakup i prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)
održalo je 21.01.2010 godine sa početkom u 20.00
sati sjednicu na kojoj je pripremilo prijedlog
najpovoljnijih ponuđača za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH na području Općine
Špišić Bukovica. Povjerenstvo je radilo u sastavu
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: Ivica Lulić predsjednik povjerenstva, Zdravko
Maresić zamjenik predsjednika, Vlado Giba,
Damir Hrvoić, Zoran Raptavi, Mira Veličan,
Mario Majstorović, Krunoslav Čordašev i Ivan
Lulić. Nazočan je bio tajnik/pročelnik Općine
Špišić Bukovica Tomislav Obrovac.
Predsjednik Povjerenstva je objasnio
prisutnim članovima Povjerenstva način vršenja
odabira, te je napomenuo da se prijedlog odabira
najpovoljnijeg ponuđača vrši prema članku 36.
i 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N.
152/08). Te je pročitao prisutnim članovima
povjerenstva pristiglo mišljenje Županijskog
državnog odvjetništva iz Bjelovara.
Nakon završene uvodne riječi predsjednika
povjerenstva, povjerenstvo donosi slijedeći
prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na
području Općine Špišić Bukovica.
1. Samostalna čestica br. 1 u k.o. Rogovac,
k.č.br. 1964 površine 18ha 43a 95m , početne
cijene 10.953,06 kn, za istu su pristigle slijedeće
ponude:
Miroslav Kereš
1.
nositelj
obiteljskog
poljoprivrednog
gospodarstva koji ostvaruje prava iz
radnog odnosa radom u poljoprivredni na
vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava
2.
3.
4
5.
6.
7. nositelj
obiteljskog
poljoprivrednog
gospodarstva koji je mlađi od 40 godina
8.
9.
10.
11. nositelj
obiteljskog
poljoprivrednog
gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz
Domovinskog rata koji je proveo u obrani
suvereniteta Republike Hrvatske najmanje
3 mjeseca ili član obitelji smrtno stradalog,
zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, a
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koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću
12. Ponuđena cijena: 14.000,00 kn
Snježana Arvaj

1.
2. pravna osoba registrirana za obavljanje
poljoprivredne
djelatnosti
i
nositelj
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom
izvan poljoprivrednog gospodarstva, a
poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku
djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan
je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
3.
5.
6. nositelj
obiteljskog
poljoprivrednog
gospodarstva koji je mlađi od 40 godina
7.
8.
9. nositelj
obiteljskog
poljoprivrednog
gospodarstva koji ima prebivalište na području
jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada
Zagreba, koja provodi natječaj
10. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji
nositelj ima završen poljoprivredni fakultet ili
drugu poljoprivrednu školu
11.
12. Ponuđena cijena: 11.000,00 kn
Ivan Nađaković
1. nositelj
obiteljskog
poljoprivrednog
gospodarstva koji ostvaruje prava iz
radnog odnosa radom u poljoprivredni na
vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava
2.
3.
4.
5,
6.
7. nositelj
obiteljskog
poljoprivrednog
gospodarstva koji je mlađi od 40 godina
8.
9. nositelj
obiteljskog
poljoprivrednog
gospodarstva koji ima prebivalište na području
jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada
Zagreba, koja provodi natječaj
10.
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11. nositelj
obiteljskog
poljoprivrednog
gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz
Domovinskog rata koji je proveo u obrani
suvereniteta Republike Hrvatske najmanje
3 mjeseca ili član obitelji smrtno stradalog,
zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, a
koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću
12. Ponuđena cijena: 21.906,12 kn
Posavec Željko
1.
nositelj
obiteljskog
poljoprivrednog
gospodarstva koji ostvaruje prava iz
radnog odnosa radom u poljoprivredni na
vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava
2.
3.
4.
7.
8.
9.
nositelj
obiteljskog
poljoprivrednog
gospodarstva koji ima prebivalište na području
jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada
Zagreba, koja provodi natječaj
10.
11.
12. Ponuđena cijena: 21.906,12 kn
Dražen Smiljanec
1. nositelj
obiteljskog
poljoprivrednog
gospodarstva koji ostvaruje prava iz
radnog odnosa radom u poljoprivredni na
vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava
2.
3.
4.
5.
6.
7. nositelj
obiteljskog
poljoprivrednog
gospodarstva koji je mlađi od 40 godina
8.
9. nositelj
obiteljskog
poljoprivrednog
gospodarstva koji ima prebivalište na području
jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada
Zagreba, koja provodi natječaj
10. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji
nositelj ima završen poljoprivredni fakultet ili
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drugu poljoprivrednu školu

11.
12. Ponuđena cijena: 21.906,12 kn
Hrvoje Matek
1. nositelj
obiteljskog
poljoprivrednog
gospodarstva koji ostvaruje prava iz
radnog odnosa radom u poljoprivredni na
vlastitom gospodarstvu i upisan je
u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 2. 3, 4.
5.
6.
7. nositelj
obiteljskog
poljoprivrednog
gospodarstva koji je mlađi od 40 godina
8.
9. nositelj
obiteljskog
poljoprivrednog
gospodarstva koji ima prebivalište na području
jedinice    lokalne    samouprave,    odnosno   
Grada  Zagreba,   koja provodi natječaj
10. obiteljsko  poljoprivredno  gospodarstvo    čiji    
nositelj    ima    završen poljoprivredni fakultet
ili drugu poljoprivrednu školu
11.
12. Ponuđena cijena: 21.906,12 kn
Poldrugač Zvonko
1. nositelj
obiteljskog
poljoprivrednog
gospodarstva koji ostvaruje prava izradnog
odnosa radom u poljoprivredni na vlastitom
gospodarstvu i upisan je u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava
2.
3.
4.
5.
6.
7. nositelj
obiteljskog
poljoprivrednog
gospodarstva koji je mlađi od 40 godina
8.
9. nositelj
obiteljskog
poljoprivrednog
gospodarstva koji ima prebivalište na području
jedinice lokalne samouprave,   odnosno Grada  
Zagreba, koja provodi natječaj
10.
11.
12. Ponuđena cijena: 21.906,12 kn
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Majstorović Zdravko
1.
2. pravna osoba registrirana za obavljanje
poljoprivredne
djelatnosti
i
nositelj
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
koji ostvaruje prava iz radnog odnosa
radom izvan poljoprivrednog gospodarstva, a
poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku
djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan
je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. nositelj
obiteljskog
poljoprivrednog
gospodarstva koji ima prebivalište na području
jedinice    lokalne    samouprave,    odnosno   
Grada  Zagreba,   koja provodi natječaj 10. 11.
12. Ponuđena cijena: 21.906,12 kn
Antolić Snježana
1.
nositelj
obiteljskog
poljoprivrednog
gospodarstva koji ostvaruje prava iz
radnog odnosa radom u poljoprivredni na
vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava
2.
3.
4
5,
6.
7.
8.
9. nositelj
obiteljskog
poljoprivrednog
gospodarstva koji ima prebivalište na području
jedinice    lokalne    samouprave,    odnosno   
Grada  Zagreba,   koja provodi natječaj
10.
11.
12. Ponuđena cijena: 21.906,12 kn
Povjerenstvo je utvrdilo da prema prvom pravu
prvenstva najbolje uvjete ostvaruju ponuđači
Snježana Antolić, Hrvoje Matek, Poldrugač
Zvonko, Smiljanec Dražen, Posavec Željko,
Miroslav Kereš i Ivan Nađaković budući da su
priložili dokaze o nositelju OPG-a koji ostvaruje
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prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi
na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstva, dok ponuđači
Snježana Arvaj i Zdravko Majstorović nisu
priložili sve potrebne dokaze. Nadalje je utvrđeno
da prema 4 dodatnom kriteriju ponuđači Hrvoje
Matek, Poldrugač Zvonko, Smiljanec Dražen,
Miroslav Kereš i Ivan Nađaković ostvaruju pravo
prvenstva budući da su priložili dokaz o nositelju
OPG-a koji je mlađi od 40 godina, dok ponuđači
Posavec Željko i Snježana Antolić nisu priložili
traženi dokaz. Daljnjom analizom utvrđeno je
da su preostali ponuđači Hrvoje Matek, Zvonko
Poldrugač, Smiljanec Dražen, Miroslav Kereš
i Ivan Nađaković. Nadalje utvrđeno je da su
ponuđači Hrvoje Matek, Zvonko Poldrugač,
Smiljanec Dražen i Ivan Nađaković priložili
dokaz da imaju prebivalište na području Općine
Špišić Bukovica, dok ponuđač Miroslav Kereš
nije priložio isto. Daljnjom analizom utvrđeno
je da je ponuđač Ivan Nađaković ostvario pravo
na 13,4630 ha, te bi sa predmetnim zemljištem
prešao maksimum od 31,5 ha. Preostali ponuđači
su Hrvoje Matek, Zvonko Poldrugač i Dražen
Smiljanec, prema mišljenju Županijskog državnog
odvjetništva iz Bjelovara, najbolje uvijete ima
ponuđač Zvonko Poldrugač, no ponuđač Zvonko
Poldrugač je izjavio da odustaje od svoje ponude
za predmetno poljoprivredno zemljište. Obavljene
su naknadne konzultacije sa Županijskim
državnim odvjetništvom u Bjelovaru, te je rečeno
da slijedeći najpovoljniji ponuđač ostvaruje pravo
zakupa poljoprivrednog zemljišta. Preostali
su slijedeći ponuđači Hrvoje Matek i Dražen
Smiljanec, budući da imaju identične uvijete,
gledaju se gospodarski programi, te je utvrđeno
da je Hrvoje Matek povoljniji ponuđač, te je
predložen za najpovoljnijeg ponuđača.
Početnu cijenu u natječaju utvrdila je Općina
Špišić Bukovica temeljem Pravilnika o početnoj
cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske za natječaj za prodaju i
zakup, početnoj visini naknade na natječaj za
dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake
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(Narodne novine, broj 40/09).
KLASA: 320-01/09-01/43
UR.BROJ: 2189/06-02-10-86
U Špišić Bukovici, 27.05.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 28/10) i članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 04/09),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica, na
prijedlog općinskog načelnika, na 14. sjednici
održanoj 27.05.2010.godine, donosi

ODLUKU
o plaći i drugim pravima općinskog
načelnika i zamjenika općinskog
načelnika iz radnog odnosa
Članak 1.

Ovom odlukom određuje se osnovica i
koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika
i zamjenika općinskog načelnika (u nastavku:
dužnosnici), te druga prava dužnosnika iz radnog
odnosa.
Članak 2.
Plaću dužnosnika, čini umnožak koeficijenta
i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za
svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno
najviše za 20%.
Ako bi plaća za rad dužnosnika, bez uvećanja
za staž, utvrđena na temelju ove Odluke bila veća
od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku
se određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom
zakonom.
Članak 3.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika iznosi
od 4.630,14 kuna bruto.
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Članak 4.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:
- za obračun plaće općinskog načelnika - 2,65,
- za obračun plaće zamjenika općinskog
načelnika - 1,80.
Članak 5.
Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno,
druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu
s općim propisima o radu, te s općim aktima
Općine, odnosno kolektivnim ugovorom, koji
se primjenjuje na službenike i namještenike u
općinskim upravnim tijelima, ako zakonom nije
drukčije propisano.
Članak 6.
Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava
dužnosnika iz radnog odnosa donosi Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti članak 3. stavak 2.točka 1. Odluke o
određivanju plaća i drugih primanja dužnosnika
i djelatnika općine Špišić Bukovica (“Službeni
vjesnik” 03/09).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a objaviti će se u “Službenom vjesniku” Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 120-01/10-01/3
Ur.broj: 2189/06-02-10-1
Špišić Bukovica, 27.05.2010. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN 28/10) i članka 39. Statuta
Općine Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik”
Općine Špišić Bukovica 04/09), Općinsko vijeće
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Općine Špišić Bukovica na 14. sjednici održanoj
27.05.2010.godine, donosi

ODLUKU
o naknadi za rad načelnika i zamjenika
općinskog načelnika koji dužnost
obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
Članak 1.

Broj 2

Na temelju članka 4. stavka 1., članka
11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04,110/04 - Uredba i 178/04)
i članka 32. Statuta Općine Špišić Bukovica
(«Službeni vjesnik» broj 04/09), Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica, na 14. sjednici održanoj
dana 27.05.2010.godine, donosi

Ovom Odlukom određuju se visina naknade za
rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika (u nastavku teksta: dužnosnici) koji
dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnim djelatnostima na području
Općine Špišić Bukovica

Članak 2.

Članak 1.

Dužnosnici koji dužnost obavljaju bez
zasnivanja radnog odnosa imaju pravo na
naknadu za rad, i to:
- načelnik - u iznosu od 4.000,00 kuna neto,
- zamjenik načelnika - u iznosu od 2.700,00
kuna neto.

Iza članka 16. dolazi članak 16. a, koji glasi:
“Pravna ili fizička osoba koja obavlja
djelatnosti iz članka 16. stavka 4. ove Odluke
na području Općine Špišić Bukovica, temeljem
odobrenja nadležnog ministarstva, može sklopiti
izravnom pogodbom, s izvršnim tijelom Općine
Špišić Bukovica, ugovor o obavljanju iste
komunalne djelatnosti iz članka 16. stavka 4 ove
Odluke uz uvjet da cijena obavljanja bude ista
ili niža cijeni određenoj u ugovoru s nadležnim
ministarstvom.
Vrijednost radova i usluga navedenih u stavku
1. ne smije prelaziti iznos propisan u članku 129.
stavku 2.Zakona o javnoj nabavi( NN 110/07).”

Članak 3.
Rješenja o utvrđivanju naknade za rad
dužnosnika iz članka 1. ove Odluke donosi
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti članak 6. Odluke o naknadama troškova
vijećnicima, načelniku i zamjeniku načelnika
Općine Špišić Bukovica, te njihovim radnim
tijelima (“Službeni vjesnik” 03/09).

Članak 2.
U članku 18. stavku 1. briše se riječ “dnevnom”.

Članak 5.

Članak 3.

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

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u “Službenom vjesniku” Općine
Špišić Bukovica.

Klasa: 120-01/10-01/2
Ur.broj: 2189/06-02-10-1
Špišić Bukovica, 27.05.2010.

Klasa: 363-01/10-01/5
Ur.broj: 2189/06-02-10-2
Špišić Bukovica, 27.05.2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik:
Tihomir Majstorović, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik:
Tihomir Majstorović, v.r.
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Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi Općine
Špišić Bukovica (“Narodne novine” broj:
33/01, 107/01, 11701, 150/02, 106/03, 147/03,
129/05, 109/07, 12508 i 36/09), članka 32.
Statuta Općine Špišić Bukovica, i članka 20.
Odluke o javnim priznanjima Općine Špišić
Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 01/10)
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica
na 14. sjednici održanoj dana 27.05.2010.
godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu
javnih priznanja
Članak 1.

Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva
za dodjelu javnih priznanja.
Članak 2.
U Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja
Općine Špišić Bukovica imenuju se:
1. Lulić Ivica, predsjednik povjerenstva,
2. Pernar Davor, član,
3. Maresić Zdravko, član,
4. Žagar Kristijan, član,
5. Majstorović Tihomir, član.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i biti će objavljena u «Službenom vjesniku»
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 060-01/10-01/2
Ur.broj: 2189/06-02-10-1
Špišić Bukovica, 27.05.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 04/09)
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 14.
sjednici održanoj dana 27.05.2010. godine, donosi
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ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za mirno
rješenje spora
Članak 1.
Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva
za mirno rješenje spora s vlasnicima nekretnine
k.č.br. 156 k.o. Lozan.
Članak 2.
U Povjerenstvo za mirno rješenje spora
imenuju se:
1. Majstorović Tihomir, predsjednik
povjerenstva,
2. Pernar Davor, član,
3. Maresić Zdravko, član.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i biti će objavljena u “Službenom vjesniku”
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 710-01/09-01/1
Ur.broj: 2189/06-02-10-3
Špišić Bukovica, 27.05.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (“Službeni vjesnik”broj 04/09)
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na
14. sjednici održanoj dana 27.05.2010. godine,
povodom zahtjeva Mjesnog odbora Lozan od
19.svibnja 2010. godine, donosi

ODLUKU
o premještanju spomenika palim borcima
NOB-a u Lozanu
Članak 1.

Donosi se Odluka o premještanju spomenika
palim borcima NOB-a sa lokacije k.č.br. 349 k.o.
Lozan na lokaciju k.č.br.769/21 k.o. Lozan.
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Premještanje spomenika ima se izvršiti od
strane stručne pravne ili fizičke osobe koji su
u izvršenju radova dužni pridržavati se uputa
nadležnog tijela općine Špišić Bukovice.

ODLUKU
o prijenosu koncesijske djelatnosti
distribucije i opskrbe plinom (putem
cjevovoda) sa tvrtke Virkom d.o.o. na
tvrtku Plin VTC d.o.o.

Članak 3.

Članak 1.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i biti će objavljena u “Službenom vjesniku”
Općine Špišić Bukovica, oglasnoj ploči Općine
Špišić Bukovica i Mjesnog odbora Lozan.

Donosi se Odluka o prijenosu koncesijske
djelatnosti distribucije i opskrbe plinom (putem
cjevovoda) sa tvrtke Virkom d.o.o., Virovitica,
Ferde Rusana 2, MB:3435709, OIB:55802054231
na tvrtku Plin VTC d.o.o.,Virovitica, Ferde
Rusana 2, MB:2474140, OIB:98883434930( u
daljnjem tekstu koncesionar).

Članak 2.

Klasa: 023-01/10-01/45
Ur.broj: 2189/06-02-10-2
Špišić Bukovica, 27.05.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik:
Tihomir Majstorović
Obrazloženje:
Mjesni odbor Lozan zatražio je od nadležnog
tijela općine Špišić Bukovica provođenje
postupka premještanja spomenika palim
borcima NOB-a sa lokacije k.č.br.349 k.o. Lozan
na lokaciju k.č.br.769/21 k.o. Lozan.
U obrazloženju zahtjeva navodi da se navedeni
spomenik nalazi na lokaciji izgradnje nove
osnovne škole u Lozanu, te da se ne bi prilikom
izgradnje nove osnovne škole navedeni spomenik
uništio, predlaže da se spomenik palim borcima
premjesti na novu prikladnu lokaciju, odnosno na
lokaciju Kuće posljednjeg oproštaja u Lozanu.
Uvidom na licu mjesta, utvrđeno je da postoje
opravdani razlozi za udovoljavanju zahtjeva
Mjesnog odbora Lozan, te se donosi gore
navedena Odluka
Temeljem članka 40. i članka 41.Zakona o
tržištu plinom ( Narodne novine 40/07,152/08 i
83/09) i članka 32. Statuta Općine Špišić Bukovica
(“Službeni vjesnik”broj: 04/09) Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica na 14. sjednici održanoj
dana 27.05.2010.godine, donosi

Članak 2.
Koncesionar stječe pravo obavljanja djelatnosti
distribucije plina na području Općine Špišić
Bukovica (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije)
na postojećem distribucijskom sustavu.
Članak 3.
Koncesija za obavljanje djelatnosti distribucije
plina na području iz članka 2. ove Odluke
uključuje i pravo na izgradnju radi povećanja
kapaciteta distribucijskog sustava unutar
područja za koje se koncesija daje.
Članak 4.
Koncesionar je dužan djelatnost distribucije
plina obavljati na način određen važećim
propisima, odredbama Ugovora o koncesiji od
09.10.2002. godine i Aneksa ugovora o koncesiji
koji će davatelj koncesije i koncesionar sklopiti u
roku od 30 dana od donošenja ove Odluke.
Članak 5.
Koncesionar je dužan davatelju koncesije
uredno plaćati godišnju naknadu za koncesiju
u iznosu od 0,5% od ostvarenog prihoda
koncesionara, ostvarenog obavljanjem djelatnosti
distribucije plina u prethodnoj godini na području
za koje se daje koncesija, sve sukladno članku 22.
Zakona o tržištu plina.
Članak 6.
Načelnik općine Špišić Bukovica će u roku od
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30 dana od dana donošenja ove Odluke sklopiti
sa koncesionarom Aneks ugovora o koncesiji
od 09.10.2002.godine za obavljanje djelatnosti
distribucije plina na postojećem distribucijskom
sustavu u kojem će se detaljno odrediti sva prava
i obveze davatelja koncesije i koncesionara.
Članak 7.
U slučaju da koncesionar ne zaključi Aneks
ugovor o koncesiji u roku iz članka 6. ove Odluke,
smatrat će se da koncesija nije dodijeljena, izvršno
tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave
će predložiti predstavničkom tijelu jedinice
područne (regionalne) samouprave donošenje
Odluke o provedbi javnog natječaja za dodjelu
koncesije iz članka 1. ove Odluke.
Članak 8.
Protiv ove Odluke o davanju koncesije žalba
nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni
spor.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu od danom
donošenja, a biti će objavljena u “Službenom
vjesniku” Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 310-01/10-01/7
Ur.broj: 2189/06-02-10-1
Špišić Bukovica, 27.05.2010. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik:
Tihomir Majstorović, v.r.
Temeljem odredbe čl. 4. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj samoupravi («Narodne Novine»
broj 86/08), odredbe čl. 10. Odluke o ustrojstvu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Špišić
Bukovica i odredbe čl. 46. Statuta Špišić Bukovica
(“Službeni vjesnik” broj 04/09), Načelnik Općine
Špišić Bukovica dana 19.04.2010. godine, donosi
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Pravilnik
o unutarnjem redu Jedinstvenog
Upravnog odjela Općine Špišić Bukovica
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se radna mjesta
službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu, opis poslova koji se obavljaju
na radnim mjestima, stručni i drugi uvjeti za
raspored na radna mjesta, broj službenika i
namještenika, i druga pitanja sukladno zakonu,
statutu i drugim općim aktima predstavničkog
tijela.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se i radna mjesta
na kojima se upravlja Jedinstvenim upravnim
odjelom, te stručni uvjeti potrebni za raspored na
ta radna mjesta.
Radna mjesta na kojima se upravlja
Jedinstvenim upravnim odjelom jesu položaji.
Službenici raspoređeni na radna mjesta položaje, u odnosu na službenike i namještenike u
Jedinstvenom upravnom odjelu kojim upravljaju,
su nadređeni službenici.
Članak 2.
Službenička i namještenička radna mjesta
u Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuju se
i određuju prema poslovima koji se pretežito
obavljaju, a sukladno Zakonu o državnim
službenicima i namještenicima i Uredbi o
nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti
poslova u državnoj službi.
Članak 3.
Na postupak prijema u Jedinstveni upravni
odjel, postupak odlučivanja o pravima i obvezama
službenika i namještenika , postupak utvrđivanja
odgovornosti za provedbe službene dužnosti,
određivanja plaća, prestanku državne službe i
drugih pitanja kojima se utvrđuju prava i obveze
službenika i namještenika, primjenjuju se na
odgovarajući način odredbe zakona, statuta, ovog
Pravilnika i drugih općih akata predstavničkog
tijela.
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II. RADNA MJESTA, OPIS POSLOVA , TE
BROJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U
UPRAVNOM TIJELU
Članak 4.
Za raspored na radna mjesta, službenici moraju
ispunjavati opće uvjete propisane zakonom i
posebne uvjete koji mogu biti propisani zakonom,
statutom, ovim Pravilnikom i drugim općim
aktom predstavničkog tijela.
Obvezni posebni uvjet za raspored na radno
mjesto službenika je položen državni stručni ispit
za poslove radnog mjesta odgovarajuće vrste.

mjesto:
UPRAVNO PRAVNI POSLOVI
PROČELNIK - TAJNIK
- visoka ili viša stručna sprema pravne ili
druge odgovarajuće struke sa 5 godina
radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- položen Državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu ( MS Office,
Internet)
- broj izvršitelja : 1
-

Članak 5.
Ovisno o vrsti poslova koji se obavljaju na
radnim mjestima, namještenici moraju imati
odgovarajuću stručnu spremu i struku, te radni
staž u struci, sukladno zakonu, statutu, ovom
Pravilniku i drugom općem aktu predstavničkog
tijela.
Članak 6.

-

-

Poslovi u Jedinstvenom upravnom odjelu koje
obavljaju službenici, ovisno o njihovoj vrsti i
složenosti, te stručnoj spremi i ostalim uvjetima
potrebnim za njihovo obavljanje razvrstavaju se u
skupine, te se utvrđuju jedinstveni nazivi radnih
mjesta na kojima se obavljaju poslovi u okviru
iste skupine poslova.
U smislu stavka 1. ovog članka, poslovi u
Jedinstvenom upravnom odjelu raspoređuju se u
skupine:
1. upravni - pravni poslovi i to:
a) poslovi neposrednog izvršavanja zakona
2. opći i administrativni poslovi
3. materijalno - financijski i računovodstveni
poslovi
4. poslovi na poljoprivrednom zemljištu
5. poslovi čišćenja i uređenja

-

1. UPRAVNO - PRAVNI POSLOVI
a) Poslovi neposrednog izvršavanja zakona

-

Članak 7.
Za poslove neposrednog izvršavanja zakona u
Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuje se radno
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-

-

Poslovi Pročelnika - tajnika su da:
organizira obavljanje poslova, brine o provedbi
zakona i drugih propisa te akata Općinskog
vijeća i Načelnika
osigurava obavljanje stručnih poslova za   
potrebe Načelnika, predsjednika vijeća, te
Općinskog vijeća
priprema akte iz djelokruga rada službe,
Načelnika i Općinskog vijeća, kao i drugih
akata, programa i izvješća za Načelnika i
Općinsko vijeće
vodi upravne i ostale imovinsko-pravne
poslove
proučava i prati propise
obavlja normativno-pravnu lekturu akata koje
je donijelo Općinsko vijeće i Načelnik
obavlja poslove u svezi priprema i organiziranja
sjednica Općinskog vijeća i Načelnika
vodi brigu o dostavljanju općih i pojedinačnih
akata koje donosi Općinsko vijeće i Načelnik
brine o zakonitom radu Općinskog vijeća i
Načelnika, te obavlja i druge poslove koje mu
povjeri Načelnik i predsjednik Općinskog
vijeća
rukovodi Tajništvom u skladu zakonom i
drugim propisima
organizira i nadzire obavljanje poslova, daje
djelatnicima upute za rad i koordinira rad
Jedinstvenog upravnog odjela
provodi neposredan nadzor nad radom u
Jedinstvenom upravnom odjelu
poduzima  mjere  za  osiguranje  učinkovitosti  
u  radu,  raspoređuje poslove, brine o stručnom
usavršavanju i osposobljavanju djelatnika i
o urednom i pravilnom korištenju imovine i
sredstava za rad
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- poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti
za povredu službene dužnosti
- osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog
odjela sa tijelima državne uprave te područne
regionalne i lokalne samouprave, kao i drugim
institucijama
- davanje informacija o radu Općine Špišić
Bukovica
- uspostavlja financijski  sustav i  kontrolu nad
radom Jedinstvenog upravnog odjela
- obavlja postupak razreza komunalnog
doprinosa
- obavlja postupak razreza komunalne naknade
- obavlja postupak prisilne naplate nad
potraživanjem Općine Špišić Bukovica
- obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog
vijeća i Načelnika Pročelnik - tajnik upravlja
Jedinstvenim upravnim odjelom sukladno st.
2. 3. i 4. članka 1. ovog Pravilnika.
2. MATERIJALNO-FINANCIJSKI
RAČUNOVODSTVENI POSTUPCI

I

RAČUNOVODSTVENI REFERENT
- SSS ekonomskog usmjerenja
- poznavanje rada na računalu (MS Office,
Internet)
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja : 1
OPIS POSLOVA:
- izrađuje financijske izvještaje za razdoblje u
tijeku godine i za tekuću proračunsku godinu
- izrađuje  polugodišnje  izvještaje  o  izvršenju
proračuna i  godišnje obračune proračuna
- sudjeluje u pripremi i izradi plana proračuna
- izrađuje nacrte općih akata vezanih za
prihode, proračun i njegovo izvršavanje
- vrši kontrolu uplata i punjenja proračuna
- vodi evidenciju o   izdanim i primljenim
instrumentima osiguranja plaćanja te se
brine o njihovoj pravovremenoj realizaciji na
temelju ovjerenih računa od strane Načelnika
- ispostavlja naloge plaćanja
- vrši konačni obračun troškova izgrađenog
objekta
- prima žalbe građana na porezne obveze
- vodi brigu za ažurnu naplatu potraživanja

-
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nakon provedene financijske kontrole     nad
knjigovodstvenom ispravom, poslovnom
događaju pridružuje poziciju proračuna i vrši
knjiženje u  glavnoj    knjizi  proračuna    prema
rganizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj,
lokacijskoj i programskoj klasifikaciji
vodi i usklađuje stanje glavne knjige proračuna
sa svim pomoćnim knjigovodstvenim
evidencijama proračuna
vodi evidentiranje dugotrajne imovine i
obračun amortizacije
vodi evidenciju razreza, naplate i zaduženja
poreza
obavlja sve potrebne poslove na računalu
obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika i
Tajnika/Pročelnika Općine.

3. ADMINISTRATIVNI I
BLAGAJNIČKI POSLOVI
ADMINISTRATIVNI REFERENT
- SSS upravnog ili ekonomskog smjera
- poznavanje rada na računalu ( Office,
Internet)
- položen državni ispit
Broj izvršitelja: 2
OPIS POSLOVA:
- vrši obračun i isplatu plaća i drugih naknada
- vodi evidenciju prijave/odjave/promjene   
zaposlenika   na   Hrvatski zavod    na   
zdravstveno   osiguranje/Hrvatski   zavod   za   
mirovinsko osiguranje
- obavlja stručne   i   druge poslove u pripremi  
organizacije   sjednica Općinskog vijeća
i kolegija Načelnika te njihovih radnih
tijela, vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica
Vijeća i Kolegija načelnika i njihovih tijela
- vodi poslove uredskog poslovanja za potrebe
upravnih tijela Općine
- vodi poslove pismohrane, prijema otpreme
pošte, razvođenje akata u upisnicima
- vodi evidenciju donesenih akata
- vodi    evidenciju    o    prisustvovanju   
sjednicama    Vijeća    i    Kolegija, priprema
naloge za obračun naknade po potrebi vrši
prijepis te obavlja sekretarske poslove
- obavlja poslove pisanja po diktatu, prepisivanje
rukopisa, umnožavanj i slaganje materijala,
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fotokopiranje
vodi i popisuje arhivsku građu
sprovodi naplatu komunalne naknade i vodne
naknade te postupak prisilne naplate
vrši ažuriranje i evidenciju obveznika
komunalne i vodne naknade
obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika i
Tajnika/Pročelnika Općine.

4. POSLOVI NA
ZEMLJIŠTU

POLJOPRIVREDNOM

REFERENT ZA POLJOPRIVREDNO
ZEMLJIŠTE
- SSS ekonomskog, poljoprivrednog ili
geodetskog usmjerenja
- poznavanje rada na računalu ( MS Office,
Internet)
- položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja : 1
-

OPIS POSLOVA:
provođenje natječaja za zakup i prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske
vođenje evidencije sklopljenih ugovora o
zakupu i prodaji
vođenje
analitičke
računovodstvene       
evidencije korisnika poljoprivrednih zemljišta
uvođenje
u
posjed
kupca/zakupca
poljoprivrednog zemljišta
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa Općine
Špišić Bukovica
održavanje informatičke opreme
obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika i
Tajnika/Pročelnika Općine.
5. POMOĆNO-TEHNIČKI POSLOVI

SPREMAČICA-NAMJEŠTENIK
- pomoćno-tehnički radnik
- srednja ili niža školska sprema
Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA:
- obavlja poslove čišćenja i uređenja uredskih
prostorija Općine
- održava čistoću oko zgrade Općine
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KOMUNALNI
DJELATNIK
NAMJEŠTENIK
- pomoćno - tehnički radnik
- srednja ili niža školska sprema
Broj izvršitelja: 1

-

OPIS POSLOVA:
- obavlja poslove čišćenja i uređenja javnih
površina Općine Špišić Bukovica po nalogu
Načelnika ili Pročelnika/Tajnika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine
- obavlja  poslove   popravaka  u   zgradi   Općine   
Špišić    Bukovica    i Društvenih domova u
mjestima Općine Špišić Bukovica
- obavlja sve ostale poslove po nalogu Načelnika
i Tajnika/Pročelnika Općine.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Osnovica za izračun plaće službenicima i
namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Špišić Bukovica određuje se Kolektivnim
ugovorom, a ako ne, donosi je Načelnik Općine
Špišić Bukovica.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika službenici
i namještenici rasporedit će se na radna mjesta
određene vrste sukladno stručnoj spremi koju
stvarno imaju.
Članak 10.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika
prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu
Upravnog odjela Općine Špišić Bukovica od
15.12.2009. godine Klasa: 023-05/09-01/01,
Ur.broj: 2189/06-02-09-2.
Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u «Službenom
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vjesniku» Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 023-05/10-01/2
Ur.broj: 2189/06-01-10-1
Špišić Bukovica, 19.04.2010.
NAČELNIK OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Načelnik: Ivica Lulić v.r.
Na temelju izvršenog usklađivanja sa izvornim
tekstom utvrđena je pogreška u «Odluci o kupnji
poljoprivrednog zemljišta « objavljena u «
Službenom vjesniku « Općine Špišić Bukovica,
broj: 1/10.
Jedinstveni Upravni odjel Općine Špišić
Bukovica daje,

Ispravak
Odluke o kupnji poljoprivrednog
zemljišta
Članak 1.

U članku 3. iza riječi «KUNA» brišu se
riječi:»sa tim da je dosadašnji vlasnik može
nastaviti koristiti do izgradnje pročistača.»
Novi tekst članka 3. glasi:
« Cijena zemljišta ne može biti veća od
25.000,00 kuna.
Troškove prijenosa vlasništva snosi Općina».
Klasa: 325-01/07-01/09
Ur.broj: 2189/06/04-09-17
Špišić Bukovica, 30.03.2010.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Tajnik/Pročelnik
Josipa Osvaldić, dipl. iur., v.r.
Na temelju izvršenog usklađivanja sa izvornim
tekstom utvrđena je pogreška u «Odluci o zakupu
Poslovnog prostora» objavljenoj u «SIužbenom
vjesniku» Općine Špišić Bukovica, broj :1/10.
Jedinstveni Upravni odjel Općine Špišić
Bukovica daje,
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Ispravak
Odluke o zakupu Poslovnog prostora
Članak 1.
U članku 13. stavak 1. na kraju stavka 1. iza
riječi «ZAKUPU» izostavljene su riječi «AKO
JE PODMIRIO SVE OBVEZE» Novi tekst
članka 13. stavak 1. glasi:
« Iznimno, zakupodavac će sadašnjem
zakupniku poslovnog prostora koji u potpunosti
izvršava obveze iz ugovora o zakupu, a najkasnije
60 dana prije isteka roka na koji je ugovor
sklopljen, ponuditi sklapanje novog ugovora o
zakupu, ako je podmirio sve obveze».
Klasa: 372-01/10-01/02
Ur.broj: 2189/06/04-10-2
Špišić Bukovica, 30.03.2010.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Tajnik/Pročelnik
Josipa Osvaldić, dipl. iur., v.r.
Na temelju izvršenog usklađivanja sa izvornim
tekstom utvrđena je pogreška u «Razvojnih
programa Općine Špišić Bukovica objavljenog u
« Službenom vjesniku» Općine Špišić Bukovica,
broj: 1/10.
Jedinstveni Upravni odjel Općine Špišić
Bukovica daje,

Ispravak
Razvojnih programa Općine Špišić
Bukovica
Članak 1.
U naslovu» Razvojni program Općine Špišić
Bukovica» izostavljena je riječ « PLAN «.
Ispravan naslov treba glasiti:« Plan razvojnih
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programa « Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/10-01/06
Ur.broj: 2189/06/04-10-2
Špišić Bukovica, 30.03.2010.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Tajnik/Pročelnik
Josipa Osvaldić, dipl. iur., v.r.
Na temelju izvršenog usklađivanja sa
izvornim tekstom utvrđena je pogreška u «Odluci
o radnom vremenu u Ugostiteljskoj djelatnosti
«objavljenoj u «Službenom vjesniku» Općine
Špišić Bukovica, broj: 1/10.
Jedinstveni Upravni odjel Općine Špišić
Bukovica daje,

Ispravak
Odluke o radnom vremenu u
Ugostiteljskoj djelatnosti
Članak 1.

U članku 6. objavljene «OdIuke o radnom
vremenu u Ugostiteljskoj djelatnosti» iza riječi
«ODLUKE» izostavljene su riječi «mogu raditi».
Ispravan tekst članka 6. Odluke o radnom
vremenu u Ugostiteljskoj djelatnosti glasi: «Uoči
i na dan Blagdana i državnih praznika Republike
Hrvatske objekti iz članka 6. ove Odluke mogu
raditi dva sata duže od uobičajenog radnog
vremena»
Klasa: 372-01/10-01/02
Ur.broj: 2189/6-02-10-2
Špišić Bukovica, 30.03.2010.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Tajnik/Pročelnik
Josipa Osvaldić, dipl. iur., v.r.

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