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Na temelju  članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (Službeni vjesnik br. 04/09.), Općinsko
vijeće općine Špišić Bukovica na   17. sjednici
održanoj dana 27.07.2010. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju
Proračuna Općine Špišić Bukovica
za 01.01. – 30.06.2010. godine
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća
o ostvarenju Proračuna Općine Špišić Bukovica
za 01.01. – 30.06.2010. godine.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u «Službenom
vjesniku» Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/10-01/54
Ur.broj: 2189/06-02-10-2
Špišić Bukovica, 27.07.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
ŽUPANIJA
Temeljem članka 6. Zakona o proračunu
(NN87/08), čl.32 Statuta Općine Špišić Bukovica
/Sl.vj. 04/09)Općinsko vijeće Općine Špišić
Bukovica na 17. sjednici održanoj 27. 07.2010
godine donosi

OSTVARENJE PRORAČUNA ZA
RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2010.
GODINE
I. OPĆI DIO

Broj 4

Prihodi poslovanja

3.843.000,00
kn

Prihodi od prodaje
nefinancijske
imovine

200.000,00 kn

Rashodi
poslovanja

2.523.000,00
kn

Rashodi
za nabavu
nefinancijske
imovine

1.520.000,00
kn

RAZLIKA
VIŠAK/
MANJAK

4.043.000,00
kn

0,00 kn

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ
PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ
PRETHODNIH GODINA

287.334,00
kn

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/
FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i
zaduživanja

0,00 kn

Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova

0,00 kn

NETO ZADUŽIVANJE/
FINANCIRANJE

0,00 kn

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

287.334,00
kn

Članak 1.
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

4.043.000,00
kn

Članak 2.

Broj 4

SLUŽBENI VJESNIK
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Broj 4

Broj 4

SLUŽBENI VJESNIK
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Broj 4

Broj 4

SLUŽBENI VJESNIK
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Broj 4

Broj 4

SLUŽBENI VJESNIK
Članak 3.

Izvješće o ostvarenju Proračuna Općine Špišić
Bukovica podnosi se za razdoblje 01.01.2010.30.06.2010. godine, a objaviti će se u «Službenom
vjesniku» Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/10-01/54
Ur.broj: 2189/06-02-10-1
Špišić Bukovica, 27.07.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju   članka 32. Statuta Općine
Špišić Bukovica («Službeni vjesnik» br. 04/09),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na  17.
sjednici održanoj dana 27.07.2010. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Rebalansa proračuna
Općine Špišić Bukovica
za 2010. godinu
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju
Rebalansa proračuna Općine Špišić Bukovica za
2010. godinu.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u «Službenom
vjesniku» Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/10-01/55
Ur.broj: 2189/06-02-10-2
Špišić Bukovica, 27.07.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
ŽUPANIJA

Temeljem članka 6. Zakona o proračunu
(NN87/08), čl.32 Statuta Općine Špišić Bukovica
/Sl.vj. 04/09)Općinsko vijeće Općine Špišić
Bukovica na 17. sjednici održanoj 27. 07.2010
godine donosi

I. REBALANS PRORAČUNA ZA 2010.
GODINU
I. OPĆI DIO
Članak 1.

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA
Prihodi
poslovanja

4.876.000,00
kn

Prihodi
od prodaje
nefinancijske
imovine

200.000,00 kn

Rashodi
poslovanja

3.341.000,00
kn

Rashodi
za nabavu
nefinancijske
imovine

1.735.000,00 kn

5.076.000,00 kn

5.076.000,00 kn

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK

0,00 kn

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ
PRETHODNIH GODINA
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ
PRETHODNIH GODINA

287.334,00 kn

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/
FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova

0,00 kn

NETO ZADUŽIVANJE/
FINANCIRANJE

0,00 kn

VIŠAK/MANJAK +
RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PRETHODNIH GODINA
+ NETO FINANCIRANJE/
ZADUŽIVANJE

Članak 2.

287.334,00 kn
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Broj 4

Broj 4
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Broj 4

Broj 4
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Broj 4

Broj 4
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Broj 4

Broj 4
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Strana 17

Strana 18

SLUŽBENI VJESNIK

Broj 4
Članak 3.

Ovaj Rebalans proračuna Općine Špišić
Bukovica donosi se za 2010. godinu, a objaviti
će se u «Službenom vjesniku» Općine Špišić
Bukovica.
Klasa: 400-01/10-01/55
Ur.broj: 2189/06-02-10-1
Špišić Bukovica, 27.07.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica („Službeni vjesnik“ broj 04/09)
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 17.
sjednici održanoj dana 27.07.2010. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Plana razvojnih programa
Općine Špišić Bukovica
Članak 1.
Prijedlog razvojnih programa Općine Špišić
Bukovica glasi:
Kapitalna ulaganja u infrastrukturu u MO Općine
Špišić Bukovica
Plan za 2010.
1.

Projekt kanalizacije

40.000,00   

2.

Početak izgradnje
kanalizacije

100.000,00   

3.

Modernizacija cesta i
puteva

100.000,00   

4.

Izgradnja dvorane

710.000,00   

5.

Izgradnja mrtvačnice
Rogovac

210.000,00   

6.

Modernizacija javne
rasvjete

60.000,00   

7.

Rekonstrukcija
nogostupa

300.000,00   

8.

Izrada projekata i
troškovnika

70.000,00   

UKUPNO:

1.590.000,00

Zaštita okoliša
Plan za 2010.

Broj 4

SLUŽBENI VJESNIK

1.

Projekt i sanacija odlag.
kom. otpada

100.000,00

2.

Održavanje zelenih
površina

20.000,00

3.

Deratizacija i
dezinsekcija

60.000,00

UKUPNO:

180.000,00

Obilježavanje Dana Općine, blagdan Sv. Ivana
Krstitelja
Plan za 2010.
1.

3.

NK Graničar

20.000,00   

4.

ŠD Mladost
Vukosavljevica

20.000,00   

5.

RK Mladost

20.000,00

6.

MK Alka

3.000,00

7.

ŠRD Lendava

3.000,00

8.

ŠRD Linjak

2.000,00

9.

Šahovski klub

6.000,00

UKUPNO:

127.000,00

Obilježavanje Dana
Općine

25.000,00

Socijalna zaštita

UKUPNO:

25.000,00

1.

Pomoć građanima za
drva

60.000,00

2.

Građani i kućanstva
za socijalnu pomoć i
sahrane

40.000,00

3.

Sufinanciranje Crvenog
križa

5.000,00

Vatrogastvo i civilna zaštita

Plan za 2010.

Plan za 2010.
1.
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Redovna djelatnost
VZO

80.000,00

2.

Civilna zaštita

5.000,00

3.

Izrada procjene
ugroženosti i plana ZIS

18.000,00

UKUPNO:

103.000,00

Školstvo
Plan za 2010.
1.

Školska kuhinja

5.000,00

2.

Mala škola

12.000,00

3.
4.

4.

Potpore udrugama

28.000,00

5.

Dotacije za
novorođenčad

30.000,00

UKUPNO:

163.000,00

Poticanje malih i srednjih poduzetnika
Plan za 2010.
1.

Sufinanciranje Viroexpo 10.000,00
izložbe      

Sufinanciranje izgradnje 150.000,00   
PŠ Lozan            

2.

Sufinanciranje  
braniteljskih zadruga

5.000,00

VSMTI

10.000,00

3.

Poticaji poljoprivrede

10.000,00

UKUPNO:

177.000,00

4.

Pomoći u elementarnim
nepogodama           

10.000,00

UKUPNO:

35.000,00

Program javnih potreba u školstvu-standard
Plan za 2010.
1.

Potpore studentima i
40.000,00
učenicima za školovanje

2.

Sufinanciranje prijevoza 40.000,00
učenika srednjih škola
UKUPNO:

80.000,00

Članak 2.
Ovaj Plan razvojnih programa Općine Špišić
Bukovica stupa na snagu danom donošenja, a  
objaviti će se u «Službenom vjesniku» Općine
Špišić Bukovica.

Potrebe u kulturi
Plan za 2010.
1.

KUD «Seljačka Sloga»

20.000,00

2.

KUD «Graničar»

7.000,00

UKUPNO:

27.000,00

Šport- potrebe i standardi
Plan za 2010.
1.

NK Bilogora

33.000,00

2.

NK Bušetina

20.000,00

Klasa: 400-01/10-01/50
Ur. broj: 2189/06-02-10-1
Špišić Bukovica, 27.07.2010. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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Na temelju članka 16. Zakona o Proračunu
(«NN» 87/08) i članka 32. Statuta Općine
Špišić Bukovica („Službeni vjesnik“ broj 4/09.)
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 17.
sjednici održanoj dana 27.07.2010. godine, donosi       

ODLUKU
o izmjeni Plana investicije za 2010.
godinu
Članak 1.
Plan investicija za 2010. godinu glasi:
Iznos
investicije

17.

Broj 4
Izgradnja autobusnih
stajališta

60.000,00   

UKUPNO:

1.990.000,00

Članak 2.
Ovaj Plan investicija stupa na snagu danom
donošenja a objaviti će se u «Službenom
vjesniku» Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 301-01/10-01/2
Ur.broj: 2189/06-02-10-1
Špišić Bukovica, 27.07.2010.

Redni
broj

Naziv

1.

Izrada procjene stanja u
prostoru

10.000,00   

2.

Izrada procjene plana
ugroženosti i plana ZIS i
plan zaštite od požara

30.000,00   

3.

Izrada projekata
odvodnje i pročistača

40.000,00   

4.

Modernizacija
nerazvrstanih cesta

100.000,00   

5.

Modernizacija J.R.

20.000,00   

6.

Izgradnja javne rasvjete
park ‘’Čimen’’

60.000,00   

7.

Izgradnja pročistača
otpadnih voda i sustava
odvodnje

100.000,00   

8.

Projekt i sanacija
odlagališta komunalnog
otpada Šp. Bukovica

100.000,00   

9.

Izgradnja mrtvačnice u
Rogovcu

210.000,00   

10.

Popravak mjesnog doma
u Okrugljači

40.000,00   

ODLUKU
o izmjeni Programa o održavanju
komunalne infrastrukture za
djelatnosti prema komunalnom
gospodarstvu u 2010. godini u
Općini Špišić Bukovica

11.

Popravak mjesnog doma
u Bušetini

40.000,00   

Članak 1.

12.

Popravak mjesnog doma
u Lozanu

   10.000,00

13.

Izrada plinske instalacije
u domu u Rogovcu

   10.000,00

14.

Izgradnja dvorane u Šp.
Bukovici

710.000,00   

15.

Sufinanciranje izgradnja
p.š. u Lozanu

150.000,00   

16.

Modernizacija nogostupa
u ul. Vinogradska Šp.
Bukovica

300.000,00   

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović,
Na osnovi stavka 1. Članka 21. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97,
128/99, 57/00 i 51/01), te članka 32. Statuta Općine
Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” 04/09), a na
prijedlog Načelnika Općine Špišić Bukovica,
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovice na 17.
sjednici održanoj 27.07.2010. godine, donosi

Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2010. godini na
području Općine Špišić Bukovica za komunalne
djelatnosti:
- javna rasvjeta.
- održavanje čistoće i javnih površina,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja
građevinskih objekata.

Članak 2.
U 2010. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ove odluke Općina

Broj 4

SLUŽBENI VJESNIK

Špišić Bukovica obuhvaća:

I.

Javna rasvjeta

- popravak i zamjena rasvjetnih tijela 60.000,00
kuna
- utrošak javne rasvjete
180.000,00 kuna
Sredstva za izvršenje radova navedenih u
ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od
240.000,00 kuna.

II. Održavanje čistoće i javnih površina
- Komunalne usluge 50.000,00 kuna
Sredstva za izvršenje radova navedenih u
ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od
50.000,00 kuna

sjednici održanoj dana 27.07.2010. godine, donosi       

ODLUKU
o izmjeni Programa građenja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture u
2010. godini
Članak 1.
Program građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2010 godini glasi:
Rb
1.

2.

3.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

35.000,00

Održavanje zelenih površina

20.000,00  

Strojevi za košnju

15.000,00   

JAVNA RASVJETA

230.000,00

Električna energija javna rasvjeta

170.000,00   

Zanavljanje javne rasvjete i javna

60.000,00   

VODOOPSKRBA, ODVODNJA

140.000,00

PLINOFIKACIJA
Projekt kanalizacije i pročistača

40.000,00   

Početak izgradnje kanalizacije i

100.000,00   

pročistača
4.

NERAZVRSTANE CESTE

400.000,00

Modernizacija nerazvrstanih cesta

100.000,00   

Rekonstrukcija nogostupa u ulici

300.000,00   

Vinogradska
5.

6.

GROBLJA I KREMATORIJI

210.000,00

Mrtvačnica u Rogovcu

210.000,00   

KUPNJA ZEMLJIŠTA I

25.000,00

UKLANJANJE OBJEKATA

7.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 30. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu  (NN
broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04) i članka 32. Statuta
Općine Špišić Bukovica („Službeni vjesnik“ broj
04/09) Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 17.

JAVNE POVRŠINE

OTPADNIH VODA I

Ovaj Program objavit će se   u «Službenom
vjesniku» Općine Špišić Bukovica, a primjenjuje
se od dana donošenja.
Klasa: 400-01/10-01/51
Ur.broj: 2189/06-02-10-1
Špišić Bukovica, 27.07.2010.

PROCJENA

rasvjeta u parku ‘’Ćimen’’

Sredstva za izvršenje ovog programa koja
iznose ukupno 550.000,00 kuna financirati će se
iz sredstava komunalne naknade.

Članak 3.

OPIS POSLOVA

TROŠKOVA

III. Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja građevinskih objekata
- Režijski troškovi u mjesnim domovima
(struja, voda plin)
50.000,00 kuna
- Mrtvačnica Rogovac
210.000,00 kuna
Sredstava za izvršenje radova navedenih u
ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od
260.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade.
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Otkup zemljišnih nekretnina

25.000,00   

ZAŠTITA OKOLIŠA

100.000,00

Sanacija odlagališta komunalnog

100.000,00   

otpada
UKUPNO

1.140.000,00

Potrebna novčana sredstva osigurati će se iz slijedećih izvora:
Rb

IZVORI SREDSTAVA

PLAN

1.

Komunalni doprinos

50.000,00
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2.

Naknada za koncesije

20.000,00   

3.

Doprinos za šume

120.000,00

4.

Prihodi od nefinancijske imovine

200.000,00

5.

Fond za zaštitu okoliša

100.000,00

6.

Drugi izvori

400.000,00

7.

Proračun općine

250.000,00

UKUPNO

1.140.000,00

Članak 2.
Ovaj Program građenja uređaja i objekata
komunalne infrastrukture u 2010. godini stupa na
snagu danom donošenja, a  objaviti će se u «Službenom
vjesniku» Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 363-01/10-01/29
Ur.broj: 2189/06-02-10-1
Šp. Bukovica, 27.07.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka  32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 04/09)
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 17.
sjednici održanoj 27.07.2010. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Programa ostalih javnih
potreba za 2010. godinu
Članak 1.
Donosi se Odluka o donošenju programa
ostalih javnih potreba koje su od interesa za
Općinu Špišić Bukovica.

Članak 2.
Financijska sredstva potrebna za financiranje
ostalih javnih potreba za područje Općine Špišić
Bukovica osigurana su u Proračunu Općine
Špišić Bukovica za 2010 godinu.

Broj 4

1. Pomoć obitelji i kućanstvima
100.000,00 kuna
2. Naknada za djecu i obitelj 30.000,00 kuna
3. Pomoć HRVI na osnovi ZOPHBDP
15.000,00 kuna
4. Sufinanciranje cijene prijevoza djece
za srednju školu
40.000,00 kuna
5. Stipendije studentima
40.000,00 kuna
6. Predškolski odgoj 12.000,00 kuna
7. Političke stranke 25.000,00 kuna
8. Hrvatski crveni križ
5.000,00 kuna
9. VZO
80.000,00 kuna
10. Udruženje žena Bukovčanka
3.000,00
kuna
11. Program razvitka seoskog prostor 10.000,00
kuna
12. VSMTI Virovitica 10.000,00 kuna
13. Osnivanje braniteljskih zadruga 5.000,00
kuna

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u «Službenom
vjesniku» Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/10-01/52
Ur.broj: 2189/06-02-10-1
Špišić Bukovica, 27.07.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 04/09)
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na
sjednici održanoj 27.07.2010. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Plana nabave za 2010. godinu

Članak 3.

Članak 1.

Financijska sredstva osigurana u Proračunu
Općine Špišić Bukovica:

Donosi se Odluka o Izmjeni planu nabave za
2010.g. uz  Proračun Općine Špišić Bukovice.

Broj 4
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Članak 2.
Plan nabave za 2010. godinu
Proračun Općine Špišić Bukovica
Redni
broj

Predmet
nabave

CPV

1.

Uredski
materijal

2.

Procijenjena
vrijednost s
PDV

Planirana
vrijednost s
PDV

Br. Konta/Br.
pozicije

22800000-8

20.000,00

32211 / 08

Pojedinačna
nabava do
70.000,00
kn

Ostali mat.
Za potrebe
poslovanja

24513000-3

5.000,00

32219 / 09

Pojedinačna
nabava do
70.000,00
kn

3.

Električna
energija

40100000-3

150.000,00

32231/10, 11

4.

Usluge
telefona, pošte
i prijevoza

64110000-0

50.000,00

32310 / 12

Pojedinačna
nabava do
70.000,00
kn

5.

Usluge
tekućeg i
investicijskog
održavanja
građevinskih
objekata

50700000-2

150.000,00

32321 / 15

Pojedinačna
nabava do
70.000,00
kn

6.

Ostale usluge
tekućeg i
investicijskog
održavanja

50700000-2

70.000,00

32329 / 16

Pojedinačna
nabava do
70.000,00
kn

7.

Usluge
promidžbe i
informiranja

74410000-6

60.000,00

32339 /17,18

Pojedinačna
nabava do
70.000,00
kn

8.

Komunalne
usluge

74721000-9

100.000,00

32349 / 19

Pojedinačna
nabava do
70.000,00
kn

9.

Usluge
odvjetnika
i prav.
savjetnika

74111000-0

10.000,00

32373 / 21

Pojedinačna
nabava do
70.000,00
kn

10.

Projektna
dokumentacija

73200000

110.000,00

32379 / 93

11.

Usluge
ažuriranja
računalnih
baza

50322000-8

16.000,00

32381 / 22

Pojedinačna
nabava do
70.000,00
kn

12.

Premije
osiguranja

66336000-4

15.000,00

32912 / 27

Pojedinačna
nabava do
70.000,00
kn

13.

Računalni
programi

30245000-8

10.000,00

41261 / 102

Pojedinačna
nabava do
70.000,00
kn

150.000,00

Postupak
nabave

Način
nabave

Ostale
evidencije

Ugovor
o javnoj
nabavi

Otvoreni
postupak

Ugovor
o javnoj
nabavi

Strana 24

SLUŽBENI VJESNIK

Broj 4

14.

Oprema za CZ

92851000-9

5.000,00

42234 / 62

Pojedinačna
nabava do
70.000,00
kn

15.

Autobusna
stajališta

45213000-3

60.000,00

42140 / 108

Otvoreni
postupak

Ugovor
o javnoj
nabavi

16.

Mrtvačnica
Rogovac

45000000

210.000,00

42129 / 53

Otvoreni
postupak

Ugovor
o javnoj
nabavi

17.

Nogostup

45000000

300.000,00

42131/76

Otvoreni
postupak

Ugovor
o javnoj
nabavi

Prijenos
investicije

Prijenos
investicije
18.

Sanacija
i izrada
nerazvrstanih
cesta

73200000

100.000,00

42131 / 85

Ugovor
o javnoj
nabavi

19.

Sufinanciranje
sustava
odvodnje.

45000000

100.000,00

42141 / 92

Ugovor
o javnoj
nabavi

20.

Zanavljanje JR

60.000,00

42144 / 100

Članak3.
Ova Odluka objavit će se   u «Službenom
vjesniku» Općine Špišić Bukovica, a primjenjuje
se od dana donošenja.
Klasa: 400-01/10-01/53
Ur.broj: 2189/06-02-10-1
U Špišić Bukovici, 27.07.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 6. i čl. 32. Zakona o
proračunu («Narodne Novine» br. 96/03) i
članka 32. Statuta Općine Špišić Bukovica
(«Službeni vjesnik» br. 04/09) Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica na 17. sjednici održanoj
27.07.2010. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna u
2010. godini

I.

Pojedinačna
nabava do
70.000,00
kn.

UVOD
Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje struktura prihoda
i primitka, te rashoda i izdataka proračuna
Općine Špišić Bukovica za 2010. godinu (u
daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje,
opseg zaduživanja, upravljanje javnim dugom
te financijskom i nefinancijskom imovinom,
prava i obveze korisnika proračunskih sredstava,
pojedine ovlasti načelnika, te Jedinstvenog
Upravnog odjela nadležnog za financije u
izvršavanju proračuna, kazne za neispunjenje
obveza i druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

II. STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 2.
Opći dio proračuna sastoji se od računa
prihoda i računa rashoda. U računu prihoda i
rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi
od prodaje nefinancijske imovine te sredstva
za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za
nabavu nefinancijske imovine.

Broj 4
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III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Strana 25

Nakon donošenja Proračuna Jedinstveni
upravni odjela obavezan je izvijestiti korisnike
sredstava Proračuna o odobrenim sredstvima.

odgovorna je za zakonito i pravilno izvršavanje
Proračuna.
Za izvršenje Proračuna u cjelini odgovoran
je načelnik.
U slučaju da se sredstva koriste suprotno
proračunu i propisima, načelnik može obustaviti
isplatu proračunskih sredstava.

Članak 4.

Članak 8.

Ako tijekom proračunske godine dođe do
znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i
izdataka, načelnik će predložiti Općinskom
vijeću da donese izmjene i dopune važećeg
proračuna.

Za planirane ili nedovoljno planirane izdatke
koristit će se sredstva proračunske pričuve koja
iznose ukupno 22.000,00 kuna. O korištenju
ovih sredstava odlučuje Načelnik.

Članak 3.

Članak 5.
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju
u Proračun u skladu sa zakonom ili drugim
propisima, neovisno o visini prihoda planiranih
u Proračunu.
Sredstva se u Proračunu osiguravaju
korisnicima koji su u njegovom Posebnom dijelu
određenom  za nositelje sredstava na pojedinim
pozicijama.
Iznos ukupnih izdataka   prema ovom
proračunu ne smije biti veći od 5.076.000,00 kn..
Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu
prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i za
izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s
namjenama.
Proračunski korisnici mogu sklapati Ugovore
o nabavi roba, obavljanje usluga i ustupanja
radova u visini dodijeljenih sredstava, u skladu
sa godišnjim planom nabave, zakonom ili
drugim propisom koji uređuje ovo područje.
Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze
na teret proračuna samo za namjene do visine
utvrđene Proračunom ako su za to ispunjeni svi
zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

Članak 6.
Jedinstveni upravni odjel planira likvidnost
Proračuna u skladu s novčanim tijekom.

Članak 7.
Jedinstveni upravni odjel izvršava Proračun
i o tome izvještava Načelnika, Načelnik je
odgovoran Općinskom vijeću za izvršavanje
Proračuna, te ga je dužan izvijestiti o izvršavanju
Proračuna u zakonskom roku.
Odgovorna osoba proračunskog korisnika

Članak 9.
Plaćanje predujma proračunski korisnici
mogu izvršiti samo iznimno i to na temelju
prethodne suglasnosti Načelnika.

Članak 10.
Pogrešno uplaćeni prihodi ili višak uplaćenih
prihoda u Proračun vraća se uplatiteljima na teret
tih sredstava.

Članak 11.
Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz
Proračuna izvršena nezakonito ili neopravdano,
proračunski korisnik mora odmah zahtijevati
povrat sredstava u proračun.

IV. UPRAVLJANJE IMOVINOM I
DUGOVIMA
Članak 12.
Slobodnim novčanim sredstvima proračuna
upravlja Načelnik i može ih ulagati u banke i
vrijednosne papire poštujući načela sigurnosti,
likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Članak 13.
Sredstva od prodaje i zamjene  nefinancijske
dugotrajne imovine i naknade   šteta s osnova
osiguranja, mogu se koristiti isključivo za
održavanje ili kupnju nefinancijske imovine.
Upravljanje
nefinancijskom
imovinom
podrazumijeva njeno korištenje, održavanje i
davanje u zakup. Čelnik proračunskog korisnika
mora upravljati imovinom pažnjom dobrog
gospodara i voditi popis o toj imovini sukladan
propisima.
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Članak 14.

Općina Špišić Bukovica može se zadužiti
samo za investiciju koja se financira iz njegovog
proračuna, a koju potvrdi Općinsko vijeće uz
prethodnu suglasnost Vlade RH.
Općina Špišić Bukovica ne planira kreditno
zaduženje za 2010. godinu.
Ukupan iznos zaduženja iz ranijih godina
iznosi 1.000.000,00 kuna jer je Općina Špišić
Bukovica 2009. g. podigla kredit na navedeni
iznos, a koristit će se za isplatu gradnje investicije
školsko-sportske dvorane u Špišić Bukovici.

V. KORIŠTENJE VLASTITIH
PRIHODA
Članak 15.
Prihodi koje ostvare proračunski korisnici
od vlastite djelatnosti ostaju na računu korisnika
te se konsolidiraju i iskazuju u financijskom
izvješćima Općine Špišić Bukovica.
Korisnici mogu preuzeti obveze i plaćati
ih po stavkama rashoda za čije su financiranje
planirani vlastiti prihodi isključivo od iznosa
naplaćenih vlastitih prihoda.

VI. NADZOR
Članak 16.
Općina Špišić Bukovica ima pravo
nadzora
nad
financijskim,
materijalnim
i
računovodstvenim
poslovanjem
svog
proračunskog korisnika. Proračunski korisnici
su obvezni dati sve potrebite podatke isprave i
izvješća koja se od njih zatraže.
Ako se prilikom nadzora utvrdi da su
sredstva bila upotrijebljena protivno zakonu o
proračunu, poduzet će se mjere da se nadoknade
tako utrošena sredstva ili će se privremeno
obustaviti isplata sredstava na poziciji s koje su
sredstva bila namjenski utrošena.

VII.

Broj 4

odredbi članka 5. stavka 5. ove Odluke.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se   u «Službenom
vjesniku» Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/10-01/49
Ur.broj: 2189/06-02-10-1
Špišić Bukovica, 27.07.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 4. stavka 1., članka 11. stavka
2. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04)
i članka 32. Statuta Općine Špišić Bukovica
(»Službeni vjesnik» broj: 04/09), Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica, na 17. sjednici održanoj
dana 27.07.2010. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim
djelatnostima na
području Općine Špišić Bukovica
Članak 1.
U članku 2. dodaje se točka broj 12.
“DERATIZACIJA”.

Članak 2.
U članku 5. dodaje se novi stavak:
- “crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija i
gnojnice iz septičkih i crnih jama”.

Članak 3.

KAZNE
Članak 17.

Novčanom kaznom od 21.000,00 kuna
do 100.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj
odgovorna osoba proračunskog korisnika ako
preuzme obveze na teret Proračuna suprotno

U članku 20. mijenja se “10 godina” i glasi
“4 godine”.

Članak 4.
U članku 16. stavak 5. “crpljenje, odvoz i
zbrinjavanje fekalija i gnojnice iz septičkih jama”
briše se, te stavak 6. i stavak 7. postaju stavak 5.
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i stavak 6.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u “Službenom vjesniku” Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 363-01/10-01/5
Ur.broj: 2189/06-02-10-3
Špišić Bukovica, 27.07.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica («Službeni vjesnik» broj 04/09),
te članka 23. Odluke o javnim priznanjima
(«Službeni vjesnik» broj 01/10) Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica, na 15. sjednici održanoj
dana 10.06.2010.godine, donosi

ODLUKU
O dodjeli javnih priznanja Općine Špišić
Bukovica u 2010. 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. RUDOLF ŠERBEĐIJA – posmrtno
- pomoć Špišić Bukovici za vrijeme
Domovinskog rata
- uređenje crkve
- pomoć u izgradnji kapelice Marija Kraljica
Mira, u čast poginulih hrvatskih branitelja sa
područja Općine Špišić Bukovica
- donacija vrijedne arheološke zbirke Općini,
sa eksponatima sa područja Špišić Bukovice
- promicanje Špišić Bukovice kao mjesta u
Republici Hrvatskoj, Europi, a posebno u
Republici Njemačkoj.
2. KUD “SELJAČKA
BUKOVICA

SLOGA”

ŠPIŠIĆ
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- razvoj kulture na području Općine Špišić
Bukovica, očuvanje kulturne baštine kroz
76 godina, očuvanje narodnih običaja,
pokazivanje istih diljem Republike Hrvatske
i inozemstva.
- Okupljanje mještana sa ciljem čuvanja od
zaborava narodnih običaja, rad sa mladima i
kao prva i jedina udruga koja je kroz projekte
nevladinih udruga doprinijela razvoju mjesta
kroz svoju aktivnost.
Društvo je osnovalo 6 mještana 15. ožujka
1934. godine u Špišić Bukovici na nagovor velike
hrvatske i europske pučke pjesnikinje Mare
Matočec, velike Radićevke, koja je tada živjela
u Koriji, a dobrom dijelu pjesama Seljačke sloge
ona je udahnula dušu.
Već 1936. godine Sloga je nastupila u Zagrebu
na smotri folklora i od tada pa do danas u svojih
75 godina postojanja bilježi brojne nastupe
na lokalnim, nacionalnim i međunarodnim
smotrama folklora. U slobodnoj Hrvatskoj
Seljačka sloga je prošla svoje najgore godine
međusobnih podjela, raskola po stranačkim
opredjeljenjima, te kraha obje skupine. Danas je
društvo potpuno stabilizirano i homogenizirano,
te opet luči uspjehe, kao i sedamdesetih i
osamdesetih godina u vrijeme svog najvećeg
procvata. Sloga i slogaši ove godine za svoj 75.
godišnji ustrajni rad dobili su “Zlatnu plaketu”,
najviša priznanja Hrvatskog sabora kulture;
krovne organizacije svih kulturnih amatera
Hrvatske “Zlatnu plaketu”. Također Seljačka
sloga danas je aktivni član Zajednice kulturno
umjetničkih udruga Virovitičko podravske
županije. Seljačka sloga ima tri aktivne sekcije:
folklornu, tamburašku te mali zabavni orkestar.
II. SREBRNA PLAKETA
OSNOVNA
ŠKOLA
“AUGUST
CESAREC” ŠPIŠIĆ BUKOVICA
- za rad na obrazovanju djece sa područja
Općine Špišić Bukovica, kvaliteti nastave,
podizanju uvjeta održavanja nastave, kroz
uređenje kako centralne škole tako i područnih
škola.
OŠ August Cesarec, Vladimira Nazora 1,
Špišić Bukovica
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Godine 1847. osnovana je pučka škola u Špišić
Bukovici i tada je dio vlastelinstva grofice Marije
Pejačević dat za potrebe škole. Od te godine do
1878.službovali su učitelji FRAN LUGARIĆ,
ADAM PREIS i MATO TOPOLNIK. 1878.
FRANJO PAULIN je imenovan učiteljem, tada
je bilo 125 obveznika. Zalaganjem školskih
odbornika 1908. i 1909. god. JOSIPA i IVANA
GAŠPARA te MIŠKA i ANDRIJE SKUBIĆA na
zemljištu školskog vrta podignuta je nova školska
zgrada koja je stajala 40 000 kruna otplaćivanih
na 5 godina. Ta zgrada se i danas koristi za
potrebe nastave. Školu je polazilo 225 učenika.
Te godine je počeo raditi učitelj TOMISLAV
PURETA, a radio je u školi u Špišić Bukovici
do mirovine 1944. god. Školske 1927./28. god.
uslijed priliva stanovništva školu polazi 192
polaznika i 59 opetovničara. 1937. god. otvoreno
je njemačko odjeljenje koje 1940. god. postaje
samostalna škola. Školske 1945/46. god. upisano
je 238 đaka - dva godišta prvog razreda. 1948.
god. Ministarstvo prosvjete donosi rješenje da
se u Špišić Bukovici otvori sedmogodišnja škola.
Školske 1951./52. otvorena je osmogodišnja
škola. Od 1962. god. škola nosi naziv “AUGUST
CESAREC”. Školske 1985/86. izgrađena je nova
školska zgrada.
Škola danas
Osnovna škola August Cesarec je jedna od
manjih u Virovitičko - podravskoj županiji s
ukupno 460 učenika i 24 razredna odjela. Uz
matičnu školu obuhvaća pet područnih škola i
to: PŠ Vukosavljevica, PŠ Lozan. PŠ Rogovac,
PŠ Bušetina, PŠ Okrugljača. U školi radi 49
djelatnika, od čega 13 razredne i 21 predmetne
nastave. Ravnatelj škole je Vlatko Fijala,
nastavnik fizike. Učenici i nastavnici postižu
zapažene rezultate iz svih predmeta. Školski list
“ŠAC” redovito izlazi. Učenici pohađaju dodatnu
nastavu iz svih predmeta što rezultira uspjesima
na natjecanjima iz znanja, a izvannastavne
aktivnosti pokrivaju područje športa, ekologije,
scenskih grupa itd. U školi se uče dva jezika
(njemački i engleski) jedan kao prvi od prvog
razreda a drugi kao izborni od četvrtog razreda.
Od izbornih programa izvodi se još program
vjeronauka svih osam godina po dva sata tjedno,
program glazbene kulture grupa sintisajzera te
informatika. U obilježavanju blagdana ističu se
folklorna, dramska, ritmička i lutkarska grupa.
Škola dugi niz godina vrlo uspješno surađuje
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s Općinom Špišić Bukovica uz materijalnu
potporu općine školi sredstvima koja se koriste
za osuvremenjivanje nastave. Ove godine škola
je obilježila 160 godina obljetnicu školstva u
Špišić Bukovici a 2008. godine navršava se 100
godina od izgradnje stare školske zgrade. Za
ovu obljetnicu škola je zasjala novim sjajem. Iz
Županijskih sredstava za investicijsko održavanje
škola izdvojena su sredstva za krovište i fasade
stare školske zgrade, a fasada nove školske
zgrade urađena je iz ušteđenih sredstava za
održavanje u samoj školi. Uz pomoć Općine
Špišić Bukovica obogaćena su nastavna sredstva
škole za šest kompjutera, pet LCD projektora, 2
kvalitetna printera i nekoliko CD playera.
III. BRONČANA PLAKETA
VATROGASNA ŽENSKA MLADEŽ (12 – 16
god.) DVD VUKOSAVLJEVICA
- zbog više uzastopnih nastupa na državnim
natjecanjima vatrogasne mladeži i zapaženih
rezultata, pobjeda na općinskim i županijskim
natjecanjima vatrogasne mladeži, te pronošena
imena Općine diljem Republike Hrvatske
Ženska ekipa mladeži DVD Vukosavljevice
sudjelovala je na Državnom vatrogasnom
natjecanju u Šibeniku.
DVD Vukosavljevica osnovano je 2.
srpnja 1926. godine kao zajednica Turnašice i
Vukosavljevice.
1938. se rascijepilo na DVD Vukosavljevica
i DVD Turnašica. Društvo je bilo opremljeno
jednom cisternom i opremom za gašenje požara.
Osim što je djelovalo u selu, sudjelovalo je i u
gašenju požara u susjednim selima. DVD se
sastoji od protupožarne ekipe, te muških i ženskih
mladih starijih ekipa koje predstavljaju DVD
Vukosavljevica na vatrogasnim natjecanjima i
ostvaruju izvrsne rezultate.
DVD Vukosavljevica dvaput je potpisalo
sporazum o bratimljenju. Prvi put sa DVD-om
Velika Mlaka, a drugi put sa DVD-om Goričan
na 80. godišnjicu osnivanja društva.
IV. ZAHVALNICE
1. VZO OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
- zbog suradnje sa općinom na podizanju
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kvalitete sustava zaštite od požara na području
Općine Špišić Bukovica, organizaciji rada
DVD-a Općine, te svim ostalim područjima
zaštite i spašavanja.
MILAN
MAJETIĆ
predsjednik,VZO
ŠPIŠIĆ BUKOVICA,Petra Predradovića 42
koju čine središnja DVD-a Špišić Bukovica i
Vukosavljevica “B” kategorije i tri domicilna
društva “C” kategorije: DVD-a Lozan, Bušetina
i Okrugljača. Imaju 285 članova. Od toga je 114
operativaca. U vatrogastvo Općine od djece, do
svih kategorija vatrogasaca, uključeno je 486
osoba u zaštitu od požara. Na području općine
Špišić Bukovica gasili su 8 požara otvorenog
prostora. DVD Špišić Bukovica obilježilo je 125.
obljetnicu.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica («Službeni vjesnik» broj 04/09),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica, na 15.
sjednici održanoj dana 10.06.2010.godine, donosi

2. P.P.Ž. ROGOVAC
- razvoj poduzetništva i poljoprivredne
proizvodnje na području Općine Špišić
Bukovica, suradnja sa Općinom na području
poljoprivrede, te zapošljavanja.

U članku 3.   “1.000,00 kuna” mijenja se i
glasi  “900,00 kuna”.

P.P.Ž. d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i
promet
Špišić Bukovica, Rogovac, Rogovac 99
Matični broj: 3997065
Tel: 033/715-147, 098/271-318
Fax: 033/715-001
e-mail: ppz-rogovac@vt.htnet.hr
Djelatnost: Proizvodnja pripremljene stočne
hrane, uzgoj sadnog materijala i ukrasnog
bilja, posredovanje u trgovini raznovrsnim
proizvodima, cestovni prijevoz robe, trgovina
na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem,
gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne
ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama,

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u “Službenom vjesniku” Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 060-01/10-01/3
Ur.broj: 2189/06-02-10-2
Špišić Bukovica, 10.06.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama
troškova vijećnicima, načelniku i
zamjeniku načelnika Općine Špišić
Bukovica, te njihovim tijelima
Članak 1.
U članku 2. “170,00 kuna” mijenja se i glasi
“140,00 kuna”.

Članak 2.

Članak 3.
Odjeljak III. naknada zamjeniku načelnika i
članak 6. – brišu se.

Članak 4.
Članak 7.   “170,00 kuna” mijenja se i glasi  
“140,00 kuna”.

Članak 5.
Odjeljak IV. službena putovanja postaje
odjeljak III. službena putovanja.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u “Službenom vjesniku” Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 120-01/10-01/4
Ur.broj: 2189/06-02-10-1
Špišić Bukovica, 10.06.2010.
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), odredbe čl. 10. Odluke o ustrojstvu
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Jedinstvenog upravnog odjela Općine Špišić
Bukovica i odredbe čl. 46. Statuta Špišić Bukovica  
(“Službeni vjesnik” broj 04/09), Načelnik Općine
Špišić Bukovica dana 13.07.2010. godine, donosi

Pravilnik
o unutarnjem redu Jedinstvenog
Upravnog odjela
Općine Špišić Bukovica
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje
ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta,
stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta,
broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Špišić
Bukovica (u nastavku teksta: upravno tijelo).

Broj 4

način propisan zakonom, odnosno u razdoblju
duže odsutnosti pročelnika, obavlja se u skladu
s Odlukom.
U razdoblju odsutnosti pročelnika upravnog
tijela njegove poslove može obavljati službenik
istoga upravnog tijela kojeg za to pisano ovlasti
pročelnik, ako nije imenovan privremeni
pročelnik.

Članak 5.
Službenici i namještenici dužni su svoje
poslove obavljati sukladno zakonu i drugim
propisima, općim aktima Općine Špišić Bukovica,
pravilima struke te uputama pročelnika upravnog
tijela.

III. RASPORED NA RADNA MJESTA

Članak 2.

Članak 6.

Upravno tijelo obavlja poslove određene
zakonom, Odlukom o ustrojstvu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Špišić Bukovica (u
nastavku teksta: Odluka) (“Službeni vjesnik”
broj 04/09) i drugim propisima.

Službenik i namještenik može biti raspoređen
na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće
uvjete za prijam u službu propisane zakonom
te posebne uvjete za raspored na radno mjesto
propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji
radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN 74/10 - u nastavku teksta:
Uredba) i ovim pravilnikom.
Posebni uvjet za raspored na sva radna
mjesta službenika je položen državni stručni
ispit. Osoba bez položenoga državnog stručnog
ispita može biti raspoređena pod pretpostavkama
propisanima zakonom.
Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa
zakonom.

Članak 3.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za
osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i
odnose se na muške i ženske osobe.
U rješenjima kojima se odlučuje o pravima,
obvezama i odgovornostima službenika i
namještenika, kao i u potpisu pismena, te
na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta
navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika,
odnosno namještenika raspoređenog na odnosno
radno mjesto.

II. UPRAVLJANJE U SLUŽBI
Članak 4.
Upravnim tijelom upravlja pročelnik.
Pročelnik organizira i usklađuje rad
upravnog tijela.
Za zakonitost i učinkovitost rada upravnog
tijela pročelnik odgovara načelniku.
Imenovanje
privremenog
pročelnika
upravnog tijela u razdoblju upražnjenja radnog
mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na

Članak 7.
Postupak raspoređivanja na radno mjesto
provodi se u skladu sa zakonom.
Stručnu
i
administrativnu
potporu
povjerenstvima za provedbu natječaja za prijam
u službu pruža upravno tijelo.
Načelnik daje prethodno odobrenje za
popunu radnog mjesta prijmom službenika u
službu, odnosno prijmom namještenika u radni
odnos, u skladu s važećim planom prijma u
službu.
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IV. SISTEMATIZACIJA RADNIH
MJESTA
Članak 8.
Sastavni dio ovog Pravilnika čini
Sistematizacija radnih mjesta u upravnom tijelu,
koja sadržava popis radnih mjesta, opis radnih
mjesta i broj izvršitelja na pojedinome radnom
mjestu.
Opis radnog mjesta sadrži elemente
propisane Uredbom.

Članak 9.
Kada je za obavljanje poslova pojedinoga
radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja,
pročelnik upravnog tijela raspoređuje obavljanje
poslova radnog mjesta među službenicima ili
namještenicima raspoređenima na odnosno
radno mjesto, uzevši u obzir trenutne potrebe i
prioritete službe.

V. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA
I RJEŠAVANJE O UPRAVNIM
STVARIMA
Članak 10.
U upravnom postupku postupa službenik u
opisu poslova kojeg je vođenje tog postupka ili
rješavanje o upravnim stvarima.
Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim
stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji
prethodi rješavanju upravne stvari.
Kada je službenik u opisu poslova kojeg
je vođenje upravnog postupka ili rješavanje o
upravnim stvarima odsutan, ili postoje pravne
zapreke za njegovo postupanje, ili odnosno radno
mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka,
odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je
pročelnik upravnog tijela.
Ako nadležnost za rješavanje pojedine stvari
nije određena zakonom, drugim propisom, ni
ovim Pravilnikom, za rješavanje upravne stvari
nadležan je pročelnik upravnog tijela.

VI. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA
STRANKAMA
Članak 11.
Raspored radnog vremena i termine rada
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sa strankama te druga srodna pitanja određuje
načelnik, nakon savjetovanja s pročelnikom
upravnog tijela.
Raspored termina za rad sa strankama ističe
se na ulazu u sjedište Općine Špišić Bukovica, te
na web stranici Općine.

Članak 12.
Na zgradama u kojima djeluje općinska
uprava ističu se nazivi općinskih tijela, u skladu
s propisima o uredskom poslovanju.
Na vratima službenih prostorija ističu
se osobna imena dužnosnika, službenika i
namještenika te naznaka poslova koje obavljaju.

Članak 13.
Podnošenje prigovora i pritužbi građana
osigurava se putem sandučića za pritužbe
građana.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 14.
Službenici i namještenici zatečeni u službi,
odnosno u radnom odnosu, u upravnom tijelu
na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, bit
će raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim
Pravilnikom, u rokovima i na način propisanima
zakonom.

Članak 15.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika
prestaje vrijediti pravilnik o unutarnjem redu
jedinstvenog upravnog odjela Općine Špišić
Bukovica od 19.04.2010. godine, klasa: 02305/10-01/2, ur.broj: 2189/06-01-10-1.

Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u
«Službenom vjesniku» Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 023-05/10-01/3
Ur.broj: 2189/06-01-10-1
Špišić Bukovica, 13.07.2010.
NAČELNIK
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Načelnik:
Ivica Lulić, v.r.

1.

Red.
broj

I.

Glavni
rukovoditelj

Kategorija Potkategorija
Razina
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Naziv radnog mjesta

1.

Klasifikacijski
rang
- Magistar struke ili stručni specijalist
pravne struke sa 5 godina radnog
iskustva na istim ili sličnim poslovima
- položen Državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu (MS
Office, Internet)

Potrebno stručno znanje
- 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

Opis poslova radnog mjesta
1

Broj
izvršitelja
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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
- 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

Broj 4
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2.

Red
ni
broj

Kategorija

Potkategorija
Razina
Računovodstveni referent

Naziv radnog mjesta
Klasifikacijski
rang
- SSS ekonomskog usmjerenja
- poznavanje rada na računalu ( MS
Office, Internet )
- položen državni stručni ispit

Potrebno stručno znanje

- 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

Opis poslova radnog mjesta

komunalne naknade
- obavlja postupak prisilne
naplate nad potraživanjem
Općine Špišić Bukovica
- obavlja i druge poslove po
nalogu Općinskog vijeća i
Načelnika

1

Broj
izvršitelja
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III.

Referent

11.

- 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
- nakon provedene financijske
kontrole nad
knjigovodstvenom ispravom,
poslovnom događaju
pridružuje poziciju proračuna i
vrši knjiženje u glavnoj knjizi
proračuna prema
organizacijskoj, 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.
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3.

Red
ni
broj

III.

Kategorija

Potkategorija
Razina
Administrativni referent
Referent

Naziv radnog mjesta

11.

Klasifikacijski
rang
- SSS upravnog ili ekonomskog
smjera
- poznavanje rada na računalu (Office,
Internet )
- položen državni ispit

Potrebno stručno znanje

- 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,

Opis poslova radnog mjesta

2

Broj
izvršitelja
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III.

Referent

11.

- SSS upravnog ili ekonomskog
smjera
- poznavanje rada na računalu (Office,
Internet )
- položen državni ispit
- 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,
umnožavanje i slaganje
materijala, fotokopiranje
- vodi i popisuje arhivsku
građu
- sprovodi naplatu komunalne

2
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4.

Red
ni
broj

Klasifikacijski
Kategorija Potkategorija
Razina
rang
Referent za poljoprivredno zemljište
III.
Referent
11.

Naziv radnog mjesta

- SSS ekonomskog, poljoprivrednog
ili geodetskog usmjerenja
- poznavanje rada na računalu (MS
Office, Internet )
- položen državni stručni ispit

Potrebno stručno znanje

- 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

Opis poslova radnog mjesta

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.

1

Broj
izvršitelja
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Naziv radnog mjesta

Namještenici
II.
potkategorije

Potkategorija
Razina
Spremačica

13.

Klasifikacijski
rang

Klasifikacijski
Kategorija Potkategorija
Razina
rang
Komunalni djelatnik - namještenik

IV.

Kategorija

Naziv radnog mjesta

Potrebno stručno znanje

- pomoćno-tehnički radnik
- srednja ili niža stručna sprema

Potrebno stručno znanje

Opis poslova radnog mjesta

- obavlja poslove čišćenja i
uređenja uredskih prostorija
Općine
- održava čistoću oko zgrade
Općine

Opis poslova radnog mjesta

Broj
izvršitelja

1

Broj
izvršitelja
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6.

Red
ni
broj

5.

Red
ni
broj

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.

Broj 4
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13.

- pomoćno-tehnički radnik
- srednja ili niža stručna sprema

- 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.

1
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Na temelju članka 10. stavka 1. 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 17. sjednici
održanoj dana 27.07.2010. godine, donosi

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika
Općine Špišić Bukovica
Članak 1.
Ovom odlukom određuju se koeficijenti
za obračun plaće službenika i namještenika u
upravnim tijelima Općine Špišić Bukovica.

Članak 2.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:
RADNO MJESTO

KOEFICIJENT

Pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela

2,1

Računovodstveni referent

1,2

Administrativni referent

1,2

Referent za poljoprivredno
zemljište

1,2

Spremačica

0,53

Komunalni djelatnik –
namještenik

0,60

Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o određivanju plaća i
drugih primanja dužnosnika i djelatnika Općine
Špišić Bukovica («Službeni vjesnik» 03/09).

IV.

Namještenici
II.
potkategorije

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
“Službenom vjesniku” Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 120-01/10-01/7
Ur.broj: 2189/06-02-10-1
Špišić Bukovica, 27.07.2010. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine 28/10) i članka
46. Statuta Općine Špišić Bukovica („Službeni
vjesnik “ broj 04/09), Općinski načelnik Općine
Špišić Bukovica dana 26.07.2010. godine,  donosi

ODLUKU
o osnovici za obračun plaće službenika i
namještenika
Općine Špišić Bukovica
Članak 1.
Donosi se Odluka o osnovici za obračun
plaće službenika i namještenika Općine Špišić
Bukovica.

Članak 2.
Osnovica za obračun plaće službenika i
namještenika Općine Špišić Bukovica iznosi
5.000,00 kuna.

Članak 3.
Donošenjem ove Odluke prestaje se
primjenjivati Odluka o osnovici za obračun plaće
djelatnicima Općine Špišić Bukovica (Klasa:
120-03/10-01/1, ur.broj: 2189/06-01-10-1, od 29.
siječnja 2010. godine).

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
«Službenom vjesniku» Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 120-01/10-01/5
Ur.broj: 2189/06-01-10-1
Špišić Bukovica, 26.07.2010. godine
NAČELNIK
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Načelnik:
Ivica Lulić, 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 17. sjednici
održanoj dana 27.07.2010. godine, donosi
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ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i
drugim pravima općinskog načelnika
i zamjenika općinskog načelnika iz
radnog odnosa
Članak 1.
U članku 3. Odluke briše se riječ “od”.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
“Službenom vjesniku” Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 120-01/10-01/3
Ur.broj: 2189/06-02-10-2
Špišić Bukovica, 27.07.2010. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
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
Općine Špišić Bukovica na 17. sjednici održanoj
dana 27.07.2010. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi
za rad načelnika i zamjenika općinskog
načelnika koji dužnost obnašaju bez
zasnivanja radnog odnosa
Članak 1.
U članku 2. rečenica “u iznosu 4.000,00
kuna neto” mijenja se i glasi “u iznosu 6.100,00
kuna bruto”.
Rečenica “u iznosu 2.700,00 kuna neto”
mijenja se i glasi “u iznosu 4.100,00 kuna bruto”.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
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Općine

Špišić
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Općine Špišić Bukovica za 2009. godinu
Članak 1.

Klasa: 120-01/10-01/2
Ur.broj: 2189/06-02-10-2
Špišić Bukovica, 27.07.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju   članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica («Službeni vjesnik» broj 04/09), Općinsko
vijeće Općine Špišić Bukovica na  17. sjednici održanoj
dana 27.07.2010. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanja Izvješća o radu Načelnika
Općine Špišić Bukovica
za period 01. – 06. mjesec 2010. godine
Članak 1.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća
o radu Načelnika Općine Špišić Bukovica za
period od 01. – 06. mjeseca 2010. godine.

Članak 2.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u “Službenom
vjesniku” Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 023-01/10-01/56
Ur.broj: 2189/06-02-10-2
Špišić Bukovica, 27.07.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju  članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (Službeni vjesnik br. 04/09.), Općinsko
vijeće Općine Špišić Bukovica na   17. sjednici
održanoj dana 27.07.2010. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj
financijskoj reviziji

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća
o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Špišić
Bukovica za 2009. godinu.

Članak 2.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u “Službenom
vjesniku” Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 041-01/10-01/01
Ur.broj: 2189/06-02-10-7
Špišić Bukovica, 27.07.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Temeljem članka 2. i članka 12. Zakona o
financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista
i kandidata (Narodne novine broj 1/07) i članka
32. Statuta Općine Špišić Bukovica (Službeni
vjesnik broj 04/09) Općinsko vijeće Općine
Špišić Bukovica na 17. sjednici održanoj dana
27.07.2010. godine, donosi

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka i
nezavisnih članova Općinskog vijeća
iz Proračuna Općine Špišić Bukovica
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način i uvjeti
financiranja političkih stranaka i nezavisnih
članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Špišić Bukovica.

Članak 2.
Političke stranke su pravne osobe koje
politički djeluju u skladu s ciljevima utvrđenima
programom i statutom.
Nezavisni članovi Općinskog vijeća koji su
izabrani s nezavisnih lista osnovanih sukladno
Zakonu o izboru članova predstavničkih
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tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave imaju pravo na redovno financiranje
sukladno odredbama ove Odluke kao i političke
stranke iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.
Sredstva za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka i nezavisnih članova
Općinskog vijeća osiguravaju se u Proračunu
Općine Špišić Bukovica u iznosu od 15.000,00
kuna godišnje.

Članak 4.
Pravo na financiranje iz članka 3. ove Odluke
imaju političke stranke i nezavisne liste koje
imaju najmanje jednog člana u Općinskom
vijeću.

Članak 5.
Financijska sredstva iz članka 3. ove Odluke
politička stranka i nezavisni član Općinskog
vijeća može koristiti isključivo za ostvarenje
ciljeva utvrđenih programom i statutom političke
stranke odnosno programom nezavisne liste.

Članak 6.
Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju
se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za
svakog člana Općinskog vijeća tako da pojedinoj
političkoj stranci ili pojedinoj nezavisnoj listi
pripadaju sredstva razmjerno broju njenih
članova u trenutku konstituiranja Općinskog
vijeća.
Ukoliko pojedini član (ili članovi) nakon
konstituiranja Općinskog vijeća napusti ili
promijeni članstvo u političkoj stranci ili
nezavisni član pristupi političkoj stranci
financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno
stavku 1. ovog članka ostaju političkoj stranci ili
nezavisnoj listi kojoj je član pripadao u trenutku
konstituiranja Općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih
stranaka financijska sredstva koja se raspoređuju
sukladno stavku 1. ovog članka pripadaju
političkoj stranci koja je pravni slijednik
političkih stranaka koje su udruživanjem prestale
postojati.
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Članak 7.

Odluku o raspoređivanju sredstava donosi
načelnik.

Članak 8.
Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun ogranka političke stranke a za nezavisne
članove na poseban žiro-račun koji su dužni
otvoriti za redovito financiranje djelatnosti,
tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a biti će objavljena u «Službenom vjesniku»
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 402-08/10-01/62
Ur.broj: 2189/06-02-10-1
Špišić Bukovica, 27.07.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica izdaje Općina Špišić Bukovica
Odgovorni urednik: Ivan Ljulj
Grafička obrada i tisak: Grafiti Becker, Virovitica
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