Službeni vjesnik
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Godina XV

Špišić Bukovica, 21. prosinac 2010. godine
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83. Odluka o priključenju na komunalne vodne
građevine
3
84. Odluka o povećanju temeljnog kapitala
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ograničenom odgovornošću
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mjesnih odbora Općine Špišić Bukovica 
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Na temelju članka 24. Zakona o vodama
(„Narodne novine“ br. 153/09.) i članka 32.
Statuta Općine Špišić Bukovica   („Službeni
vjesnik “ broj 04/09.), Općinsko vijeće Općine
Špišić Bukovica na 21. sjednici održanoj dana
20.12. 2010. godine, donosi

ODLUKU
o obavljanju djelatnosti javne
vodoopskrbe i javne odvodnje
Članak 1.
Komunalnim vodnim građevinama na
području Općine Špišić Bukovica upravlja
trgovačko društvo Virkom d.o.o. Virovitica u
suvlasništvu Općine Špišić Bukovica kao javni
isporučitelj vodne usluge.

Članak 2.
Pod upravljanjem smatraju se poslovi
investitora gradnje vodnih građevina, njihovo
održavanje, čuvanje i korištenje za namjene
kojima vodne građevine služe.

Članak 3.
Virkom d.o.o. kao javni isporučitelj ne

može obavljati druge djelatnosti osim javne
vodoopskrbe i javne odvodnje a sukladno članku
125. Zakona o vodama.

Članak 4.
Ovlašćuje se načelnik da zaključi ugovor
između Općine Špišić Bukovica i Virkom
d.o.o. kao javni isporučitelj vodne usluge kojim
će se regulirati prava i obveze o upravljanju
komunalnim vodnim građevinama.

Članak 5.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom
vjesniku Općine Špišić Bukovica “.
Klasa: 363-01/10-01/46
Ur.broj: 2189/06-02-10-1
Špišić Bukovica, 20.12.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Temeljem članka 52. stavak 1. i članka 56.
Zakona o financiranju vodnog gospodarstva
(NN RH 153/09) i članka 32. Statuta Općine
Špišić Bukovica („Službeni vjesnik “ 04/09),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica je na
svojoj 21. sjednici, održanoj 20.12.2010.godine,
donosi

ODLUKU
o obračunu i naplati naknade za razvoj
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Članak 1.

Ovom Odlukom se na području Općine
Špišić Bukovica, uvodi obveza plaćanja posebne
naknade za razvoj u svrhu financiranja izgradnje
i ravnomjernog razvoja sustava odvodnje na
području Općine Špišić Bukovica.
Ovom Odlukom nastavlja se sa namjenskim
povećanjem osnovne cijene vodne usluge na
području Općine Špišić Bukovica (naknada za
razvoj), u visini utvrđenoj odlukama o visini
cijene vodnih usluga, koju je VIRKOM d.o.o.
Virovitica, donio dana 12. 09. 2005. i 07. 12.
2007. godine.
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d.o.o., sukladno Zakonu o financiranju vodnog
gospodarstva.
Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za
razvoj obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine
Špišić Bukovica.

Članak 7.
Virkom d.o.o. dužan je prikupljenu naknadu za
razvoj evidentirati u svojim poslovnim knjigama
na posebnom kontu (poziciji), a način utroška
prikupljenih sredstava za financiranje izgradnje

Članak 2.

objekata iz točke 4. ove Odluke biti će uređen

Obveznici plaćanja naknade za razvoj su svi
korisnici usluga javne vodoopskrbe odnosno
odvodnje na području Općine Špišić Bukovica.

Špišić Bukovica i Virkom d.o.o., sukladno Planu

Članak 3.
Osnovica naknade za razvoj je jedinica mjere
isporučene vode izražena u metrima
kubnim.
Naknada za razvoj iznosi 2.00 kn/m3
isporučene vode.
Naknada za razvoj je javno davanje na koje
se ne obračunava porez na dodanu vrijednost
prilikom prikupljanja tih sredstava od obveznika
plaćanja naknade.

Članak 4.
Naknada za razvoj koristiti će se:
- za financiranje izgradnje i dovršenje
komunalnih-vodnih građevina u naseljima na
području Općine Špišić Bukovica,
- za plaćanje izrade projekata i stručnog
nadzora,
- za otplate kredita i financijskih obveza za
buduće izgrađene vodne građevine sustava
odvodnje.

Članak 5.
Naknada za razvoj naplaćivati će se putem
računa odnosno uplatnica koje obveznicima
ispostavlja isporučitelj vodnih usluga Virkom
d.o.o. Virovitica, Rusanova 2., uz cijenu vodnih
usluga javne vodoopskrbe odnosno odvodnje.

Članak 6.
Naknada za razvoj je prihod Virkoma

posebnim sporazumima koje će sklapati Općina
gradnje komunalnih vodnih građevina, koji
donosi Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica .
Izvješće

o

prikupljenim

i

utrošenim

sredstvima Virkoma d.o.o. dostavljati će Općini
Špišić Bukovica mjesečno.

Članak 8.
Virkom d.o.o.Virovitica ima pravo koristiti
za obavljanje poslova obračuna, fakturiranja,
evidencije, utuženja i drugih manipulativnih
troškova, 3% naplaćenih sredstava u dijelu
naknade za razvoj.

Članak 9.
Virkomu d.o.o. zabranjeno je raspolagati na
bilo koji način naknadom za razvoj, osim na
način određen ovom Odlukom.

Članak 10.
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica
donosi odluku o obustavi odnosno ukidanju
naplate naknade za razvoj ili o povećanju ili
smanjenju iznosa naknade za razvoj.

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku “, a primjenjuje se od 01.
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II. OBVEZA PRIKLJUČENJA

siječnja 2011.g.
Klasa: 400-01/10-01/87
Ur.broj: 2189/06-02-10-1
Špišić Bukovica, 20.12.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 209. Zakona o vodama (NN
br. 153/09) i članka 63. Zakona o financiranju
vodnog gospodarstva (NN broj 153/09.), te
članka 32. Statuta Općine Špišić Bukovica
(Službeni vjesnik 04/09.), Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica na 21. sjednici održanoj,
dana 20.12.2010.godine, donosi

ODLUKU
o priključenju na komunalne vodne
građevine
Članak 1.
I.
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Ovom Odlukom utvrđuje se :
- postupak i uvjeti priključenja građevine
i druge nekretnine na komunalne vodne
građevine,
- obveza priključenja,
- rokovi za priključenje,
- naknada za priključenje i način plaćanja
naknade za priključenje,
- prekršajne odredbe.

Članak 2.
Pod komunalnim vodnim građevinama, u
smislu ove Odluke, smatraju se :
1. građevine za javnu vodoopskrbu
2. građevine za javnu odvodnju
Vodne usluge su :
1. usluge javne vodoopskrbe,
2. usluge javne odvodnje.

Članak 3.
Isporučitelj vodnih usluga je trgovačko
društvo: Virkom d.o.o. Virovitica, Ferde Rusana

Članak 4.
Vlasnici postojećih građevina odnosno
drugih nekretnina ili onih koje će se tek
izgraditi na području Općine Špišić Bukovica te
investitori, dužni su priključiti svoju građevinu,
odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne
građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu
odvodnju, kada je takav sustav izgrađen u
naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi
građevina odnosno druga nekretnina odnosno
kada su osigurani uvjeti za priključenje na te
sustave, sukladno ovoj odluci o priključenju.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta, odnosno
građevinskog zemljišta do privođenja namjeni
odnosno drugog zemljišta bez izgrađenog
građevinskog objekta mogu suglasno ovoj Odluci
podnijeti zahtjev za priključenje navedenog
zemljišta na komunalne vodne građevine kada
su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave,
ali se pri tom ne mogu obvezati na takvo
priključenje.

Članak 5.
Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine
te investitori dužni su priključiti građevinu
odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne
građevine u sljedećim rokovima :
- novoizgrađena građevina, u naseljima gdje
je javni sustav vodoopskrbe odnosno javni
sustav odvodnje izgrađen, mora se priključiti
na komunalne vodne građevine prije uporabe
građevine,
- postojeće građevine, u naseljima u kojima
još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe
odnosno javni sustav odvodnje, moraju se
priključiti na komunalne vodne građevine
u roku od 6 mjeseci od dana izdavanja
pravomoćne uporabne dozvole za izgradnju
sustava javne vodoopskrbe odnosno sustava
javne odvodnje, o čemu će građani biti
obaviješteni,

Strana 4

SLUŽBENI VJESNIK

- postojeće građevine, u naseljima gdje je već
izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno
javni sustav odvodnje, moraju se priključiti
na komunalne vodne građevine najkasnije u
roku od 8 mjeseci od stupanja na snagu ove
odluke.
Ako vlasnik građevine, odnosno druge
nekretnine ne priključi svoju građevinu, odnosno
drugu nekretninu na komunalne vodne građevine
u roku iz prethodnog stavka, na prijedlog
isporučitelja vodnih usluga, Jedinstveni upravni
odjel izdati će rješenje o obvezi priključenja na
teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika
građevine, odnosno nekretnine.
Rješenje o obvezi priključenja, pored osnovnih
podataka o vlasniku građevine i građevini, sadrži
i odredbe o visini naknade za priključenje, cijenu
i rok izgradnje, nalog za rad isporučitelju vodnih
usluga da izvede priključak na teret vlasnika
odnosno drugog zakonitog posjednika građevine,
rok plaćanja troškova priključenja, te mogućnost
prisilne naplate u slučaju kada vlasnik građevine
odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ne
želi snositi troškove izgradnje priključka.

Članak 6.
Jedinstveni upravni odjel uz prethodnu
suglasnost isporučitelja vodnih usluga rješenjem
može izuzeti vlasnike nekretnina ili druge
zakonite posjednike obveze priključenja na
komunalne vodne građevine ukoliko su isti
na odgovarajući način pojedinačno riješili
vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u
skladu s odredbama Zakona o vodama i drugim
propisima.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA
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Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik
građevine odnosno druge nekretnine ili zakoniti
posjednik nekretnine uz prethodnu suglasnost
vlasnika. Zahtjev za priključenje podnosi se
isporučitelju vodnih usluga.

Članak 8.
Uz zahtjev za priključenje prilaže se :
1. preslika katastarskog plana s ucrtanim
objektom za česticu koja se priključuje na
sustav javne vodoopskrbe odnosno odvodnje,
2. preslika odgovarajućeg akta za gradnju (uz
predočenje izvornika) ili gruntovni izvadak,
ako je građevina ubilježena u zemljišne knjige,
odnosno potvrda Ureda za katastar kojom se
potvrđuje da je građevina izgrađena prije 15.
veljače 1968. godine,
3. potvrda

građevinske

inspekcije

da

za

građevinu za koju se traži priključak nije u
tijeku inspekcijski postupak.
Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog
zemljišta, odnosno građevinskog zemljišta do
privođenja namjeni odnosno drugog zemljišta bez
izgrađene građevine odnosno druge nekretnine
prilaže se:
1. dokaz o vlasništvu nad zemljištem i
2. preslik katastarskog plana.

Članak 9.
Isporučitelj

vodnih

usluga,

na

temelju

zahtjeva za priključenje i prikupljenih dokaza
ukoliko postoje tehničko-tehnološki uvjeti za
priključenje, provodi postupak i sa vlasnikom

Članak 7.
Postupak za priključenje na komunalne vodne
građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu
odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za
priključenje.

građevine

odnosno

druge

zakonitim

posjednikom

nekretnine

nekretnine

ili

sklapa

ugovor o priključenju.
Ukoliko

podnositelj

zahtjeva

prilikom

podnošenja zahtjeva ne ispunjava sve uvjete
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Članak 12.

iz članka 8. ove Odluke, ako postoje tehničkotehnološki uvjeti za priključenje,   isporučitelj
vodnih usluga izvršiti će privremeni priključak
do ispunjenja uvjeta iz navedenog članka uz
obveznu uputu o aktima koje mora dostaviti.
Privremeni priključak ne može se izvršiti ako
se radi o građevini za koje je u tijeku postupak
građevinske inspekcije koji se odnosi na
obustavu građenja ili uklanjanja građevine
prema posebnom zakonu.
Isporučitelj vodnih usluga obvezan je ugovor
iz st. 1. ovog članka zaključiti u roku od 15 dana
od dana primitka urednog zahtjeva.

o

priključenju

Radove

priključenja

izvodi

isporučitelj

vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni
trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti
posjednik nekretnine koja se priključuje.
Isporučitelj vodnih usluga ne smije priključiti
nekretninu dok ne dobije rješenje o obračunu i
naplati naknade za priključenje Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Špišić Bukovica i uplati
naknade sukladno dispozitivu rješenja.

Članak 13.
Na traženje vlasnika ili investitora građevine

Članak 10.
Ugovor
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dopustiti će se da on sam izvede iskop, zatrpavanje
mora

sadržavati

i izradu vodomjernog okna koji su potrebni za

podatke o građevini koja se priključuje (mjesto

priključenje građevine, ako bi mu to smanjilo

i adresa priključenja, gruntovna, katastarska

troškove priključenja, uz uvjet da se radovi koje

oznaka, namjena i sl.), ime vlasnika i njegove

on izvodi odnosno organizira, obave zakonito

podatke, a prilaže mu se i odgovarajuća skica

i prema pravilima struke, uz obvezatan nadzor

priključka.

ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga, te

Ugovor iz stavka 1. obavezno sadrži: naziv
ugovornih strana, vrstu priključka, promjer
priključka

na

pojedinu

komunalnu

vodnu

uz ishodovanje potrebnih suglasnosti ili dozvola
za vršenje traženih radova.

građevinu, cijenu i rok izgradnje priključka,

IV. TEHNIČKO - TEHNOLOŠKI

troškovnik

UVJETI PRIKLJUČENJA

radova

koji

čini

sastavni

dio

ugovora, odredbu o obvezi plaćanja naknade za
priključenje, te odredbu o predaji priključka u
vlasništvo isporučitelja vodnih usluga.
Ugovor  iz stavka 1. ovog članka dostavlja se
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Špišić
Bukovica, radi donošenja rješenja o obračunu i
naplati naknade za priključenje.

Članak 11.
Građevine izgrađene bez akta na temelju
kojeg se može graditi ne smiju se priključiti na

Članak 14.
Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na
komunalne vodne građevine utvrđuje isporučitelj
vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju
opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga.

V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE
Članak 15.

komunalne vodne građevine, kao i građevine za

Investitor ili vlasnik građevine ili druge

koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije

nekretnine odnosno zakoniti posjednik koja

koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja

se priključuje na komunalne vodne građevine

građevine prema posebnom zakonu.

dužan je platiti naknadu za priključenje.
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Članak 16.

Članak 20.

Naknada za priključenje na komunalne vodne
građevine prihod je proračuna Općine Špišić
Bukovica.
Prihodi od naknade za priključenje koriste
se isključivo za gradnju odnosno financiranje
gradnje

komunalnih

vodnih

građevina

na

području Općine Špišić Bukovica.

Investitor,
vlasnik,
odnosno
korisnik
građevine ili druge nekretnine plaća naknadu
za priključenje na javnu vodoopskrbu za svaki
posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu
uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan,
poslovni prostor, garaža i sl.).
Naknada za priključenje građevine, tj. jedne
stambene ili poslovne jedinice u smislu stavka 1.
ovog članka iznosi:

Red.
broj

Promjer
vodomjera
Nazivni
promjer
priključka
(mm)/ vanjski
promjer
PEHD cijevi

Nominalni
protok m3/h

Iznos (kn)

1.

Vodomjer do
Ø 20 mm; (DN
25; 3/4 “)

2,50

4.800,00

2.

Vodomjer Ø 25
mm; (DN 32;
1 “)

3,50

5.300,00

3.

Vodomjer Ø 30
mm; (DN 40; 1
1/4 “)

6,00

6.550,00

4.

Vodomjer Ø 40
mm; (DN 50; 1
1/2 “)

10,00

8.550,00

5.

Vodomjer Ø 50
mm; (DN 63;
2 “)

15,00

11.050,00

6.

Vodomjer Ø 65
mm; (DN 63;
2“)

25,00

16.050,00

7.

Vodomjer Ø 80
mm; (DN 90)

40,00

23.550,00

8.

Vodomjer Ø
100 mm; (DN
110)

60,00

33.550,00

9.

Vodomjer Ø
125 mm; (DN
140)

100,00

53.550,00

10.

Vodomjer Ø
150 mm; (DN
150)

150,00

78.550,00

Članak 17.
Naknada za priključenje obračunava se
rješenjem o obračunu i naplati naknade za
priključenje koju donosi Jedinstveni upravni
odjel Općine Špišić Bukovica.

Članak 18.
Isporučitelj

vodnih

usluga

dužan

je

podnositelja zahtjeva za priključenje, nakon
sklapanja ugovora o izgradnji priključka, uputiti
u Općinu Špišić Bukovica radi donošenja rješenja
o plaćanju naknade za priključenje.
Isporučitelj vodnih usluga ne smije izvršiti
priključenje prije nego li mu podnositelj zahtjeva
za priključenje predoči dokaz o plaćenoj naknadi
za priključenje odnosno o plaćanju prvog obroka,
ako je odobreno obročno plaćanje.
1.

Visina

naknade

za

priključenje

na

komunalne vodne građevine

Članak 19.
Osnovica za obračun naknade za priključenje
građevine ili druge nekretnine koja se priključuje
na

komunalne

vodne
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građevine,

utvrđuje

se prema promjeru priključka na pojedinu
komunalnu vodnu građevinu.
1.1.Naknada za priključenje na komunalne
građevine za javnu vodoopskrbu

1.2.Naknada za priključenje na
komunalne građevine za javnu odvodnju

Članak 21.
Investitor,

vlasnik,

odnosno

korisnik
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Članak 23.

građevine ili druge nekretnine plaća naknadu za
priključenje na javnu odvodnju za svaki posebni
dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu
cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni
prostor, garaža i sl.).
Naknada za priključenje građevine, tj. jedne
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Naknadu za priključenje odnosno prvi obrok,
ako se naknada plaća obročno, obveznik plaćanja
naknade dužan je platiti u roku od 8 dana od
dostave rješenja iz čl. 17. ove Odluke.

stambene ili poslovne jedinice u smislu stavka 1.

Članak 24.

ovog članka iznosi:

Načelnik Općine Špišić Bukovica može
Red.broj

Promjer priključka
(mm)

IZNOS (kn)

donijeti odluku o produženju roka za plaćanje

1.

do Ø 150 mm ( DN 160)

4.800,00

naknade za priključenje za pravne osobe

2.

Ø 150 - 200 mm ( DN
160 - DN 225 )

7.800,00

produženjem obročnog roka plaćanja naknade za

3.

Ø  200 - 250 mm ( DN  
225- DN 280 )

10.800,00

4.

Ø 250 - 300 mm (  DN
280 - DN315 )

13.800,00

priključenje iz članka 23. ove Odluke, najduže
do 24 mjesečnih obroka ukoliko naknada za
priključenje iznosi iznad iznosa od 23.550,00
kuna.

2.

Način plaćanja naknade za

priključenje

3. Oslobođenje od plaćanja naknade za
priključenje

Članak 22.

Članak 25.

Obvezniku plaćanja naknade za priključenje,
na javnu vodoopskrbu ili javnu odvodnju, može
se odobriti obročno plaćanje do najviše 12

Naknadu za priključenje ne plaća Općina

jednakih mjesečnih obroka.Obvezniku plaćanja

Špišić Bukovica za objekte u svom vlasništvu

naknade za priključenje na komunalne građevine

te za one koje je investitor odnosno čiju gradnju

za javnu vodoopskrbu i naknade za priključenje

sufinancira.

na komunalne građevine na javnu odvodnju

Načelnik Općine Špišić Bukovica može

može se odobriti obročno plaćanje do najviše 24

osloboditi u potpunosti obveze plaćanja naknade

jednakih mjesečnih obroka.

za priključenje vlasnike građevina po socijalnom

Obročno plaćanje odobriti će se pod uvjetom
da pravne osobe i obrtnici dostave Općini Špišić
Bukovica kao sredstvo osiguranja plaćanja
bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika,
a fizičke osobe u slučaju obročne otplate naknade
trebaju

osigurati

administrativnu

zabranu

dužnika, sudužnika ili jamca u visini 1/3 plaće,
ovjerenu kod javnog bilježnika.
Na dospjele, a neplaćene obroke obračunava
se zatezna kamata.

kriteriju na prijedlog vijeća mjesnog odbora s
time da se za iznos predviđenog oslobođenja na
nekretnine tog vlasnika u zemljišnim knjigama
upiše zabilježba ili teret prema važećim propisima
u potraživanom iznosu.

Članak 26.
Naknada za priključenje na komunalne vodne
građevine ne plaća se za građevine  čiji su
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hrvatski

branitelji

i

članovi

4. onemogući

Broj 8
isporučitelju

vodnih

usluga

njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na stambeno

popravak priključka, očitanje i zamjenu

zbrinjavanje

kredita

vodomjera u cilju baždarenja, te pregled

sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja

instalacije potrošača u cilju utvrđivanja

iz Domovinskog  rata i članova njihovih obitelji.

njezine tehničke ispravnosti.

dodjelom

stambenog

VI. FINANCIRANJE GRADNJE
KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA
Članak 27.
U slučaju kada gradnja određene komunalne
vodne građevine nije predviđena planom gradnje
komunalnih vodnih građevina, budući korisnici
vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine
mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje,
uz povrat uloženih sredstava u određenom roku,
pod uvjetima utvrđenim Odlukom Načelnika ili
Općinskog vijeća zavisno od visine financiranog
iznosa i ugovorom sklopljenim s Općinom Špišić
Bukovica.
Sredstva iz st. 1. ovog članka uplaćuju se na

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00
kn, kazniti će se za prekršaj i odgovorna osoba
u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1.
ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn,
kazniti će se za prekršaj fizička osoba obrtnik
i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu
djelatnost, a koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog
članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn,
kazniti će se za prekršaj fizička osoba koja učini
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
U slučaju iz stavka 1. točka 2. pravne i
fizičke osobe dužne su uz ispunjenje tehničkotehnoloških uvjete platiti naknadu za priključenje
na komunalne vodne građevine.

račun Općine Špišić Bukovica, a rok povrata

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE

sredstava ne može biti dulji od 5 godina od dana

ODREDBE

sklapanja ugovora.

VII.

PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 28.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn,

Članak 29.
Isporučitelj vodne usluge obvezan je u roku
od dva mjeseca od stupanja na snagu ove Odluke,
provesti postupak utvrđivanja obveznika koji nisu

kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako :

podnijeli zahtjev za priključenje na izgrađene

1. ne priključi svoju građevinu na javni sustav

vodne građevine, te dostaviti pisanu obavijest

vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje u

o izgrađenosti komunalnih vodnih građevina i

rokovima određenim člankom 5. ove Odluke,

stvorenim uvjetima za priključenje.

2. samovoljno priključi svoju građevinu na javni

Za sve obveznike koji u roku iz članka 5. ove

sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje,

Odluke, računajući od dana dobivanja pisane

3. koristi vodu iz javnih hidranata bez odobrenja

obavijesti iz stavka 1. ovog članka ne podnesu

isporučitelja vodnih usluga,

zahtjev za priključenje, isporučitelj vodne usluge
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Članak 1.

obvezan je podnijeti nadležnom upravnom
odjelu prijedlog za izdavanje rješenja o obvezi
priključenja.

Grad Virovitica većinski je vlasnik trgovačkog
društva Virkom d.o.o. Virovitica.

Članak 30.
Primjenom ove Odluke prestaje vrijediti
na području Općine Špišić Bukovica odredbe
Odluke o priključenju građevina na komunalnu
infrastrukturu (Sl. vjesnik 03/04).

Članak 31.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
«Službenom vjesniku» Općine Špišić Bukovica,
a primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine.

Temeljni

kapital

trgovačkog

društva

Virkom upisan je u sudskom registru u iznosu
32.013.100,00 kuna, a sastoji se od pet temeljnih
uloga članova Društva koja iznose:
- Grad Virovitica 23.049.500,00
(dvadesettrimilijunačetrdesetdevettisuća
petsto) kuna,
- Općina Gradina 2.240.900,00
(dvamilijunadvjestočetrdesettisuća devetsto)
kuna,
- Općina Lukač 2.240.900,00
(dvamilijunadvjestočetrdesettisućadevetsto)
kuna,

Klasa: 363-01/10-01/45
Ur.broj: 2189/06-02-10-1
Špišić Bukovica, 20.12.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

- Općina Suhopolje 2.240.900,00
(dvamilijunadvjestočetrdesettisuća devetsto)
kuna,
- Općina Špišić Bukovica 2.240.900,00
(dvamilijunadvjestočetrdesettisuća devetsto)
kuna.

Članak 2.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Sukladno veličini preuzetog temeljnog uloga,
osnivačima Virkoma d.o.o. pripadaju slijedeći

Na temelju članka 454., 455., 456. 457. i
459 Zakona o trgovačkim društvima članka
(„Narodne novine“ br. 11/93., 34/99., 52/00.,
118/03., 107/07., 146/08. i 137/09.), članka 202.
Zakona o vodama („Narodne novine“ br.153/09.)
i članka 32. Statuta Općine Špišić Bukovica
(„Službeni vjesnik “ br. 04/09.), Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica  na 21. sjednici održanoj
dana 20.12.2010. godine, donosi

ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni
Ugovora o osnivanju
društva s ograničenom odgovornošću

poslovni udjeli:
- Grad

Virovitica

ima

72%

(slovima:

7%

(slovima:

sedamdesetdvaposto) udjela,
- Općina

Gradina

ima

sedamposto) udjela,
- Općina Lukač ima 7% (slovima: sedamposto)
udjela,
- Općina

Suhopolje

ima

7%

(slovima:

sedamposto) udjela,
- Općina Špišić Bukovica ima 7% (slovima:
sedamposto) udjela.

Članak 3.
Hrvatske vode sukladno Zakonu o financiranju
vodnog gospodarstva financirale su
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dio komunalne infrastrukture i za financirani
dio otpustili su tako stečene udjele Virkomu d.o.o.
Virovitica u vlasništvo osnivača u postojećim
omjerima vlasništva s čime je omogućeno
povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem
rezervi iz dobiti i rezervi kapitala društva u
temeljni kapital.
Temeljem navedenog izvršena je i izrađena
Revizija financijskih izvještaja i Izvješće o
obavljenoj reviziji povećanja temeljnog kapitala
koje je sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.
Općina Špišić Bukovica prihvaća Izvješće
o reviziji temeljnog kapitala od 03.prosinca
2010. godine kojim je utvrđeno da se temeljni
kapital Trgovačkog društva Virkom d.o.o.
Virovitica  povećava sa iznosa od 32.013.100,00
kuna
(tridesetdvamilijunatrinaesttisućasto)
kuna,
za
iznos
od
32.101.900,00
(tridesetdvamilijunastojednatisućadevetsto)
kuna,
na
iznos
od
64.115.000,00
(šezdesetčetirimilijunastopetnaesttisuća) kuna.                                                  

Članak 5.
Povećanje temeljnoga kapitala Virkoma d.o.o.
Virovitica provodi se povećanjem nominalnih
iznosa postojećih poslovnih udjela u Virkomu
d.o.o. tako da se:
- nominalni iznos poslovnog
udjela Grada Virovitice, OIB:
89075064271, sa iznosa od 23.049.500,00
(dvadesettrimilijunačetrdesetdevettisućapetsto)
kuna, povećava za iznos od 23.113.500,00
(dvadesettrimilijunastotrinaesttisućapetsto)
kuna, na iznos od 46.163.000,00 (četrdesetšest
milijunastošezdesettritisuće) kuna,
- nominalni iznos poslovnog
udjela Općine Gradina, OIB:
81945501309, sa iznosa 2.240.900,00
(dvamilijunadvjestočetrdesettisućadevetsto)
kuna, povećava za iznos od 2.247.100,00
(dvamilijunadvjestočetrdesetsedamtisućasto)
kuna, na iznos od 4.488.000,00
(četirimilijunačetiristoosamdesetosamtisuća)
kuna,

Broj 8

- nominalni iznos poslovnog
udjela Općine Lukač, OIB:
72831393291, sa iznosa 2.240.900,00
(dvamilijunadvjestočetrdesettisućadevetsto)
kuna povećava za iznos od 2.247.100,00
(dvamilijunadvjestočetrdesetsedamtisućasto)
kuna, na iznos od 4.488.000,00
(četirimilijunačetiristoosamdesetosamtisuća)
kuna,
- nominalni iznos poslovnog
udjela Općine Suhopolje, OIB:
56986677718,sa iznosa 2.240.900,00
(dvamilijunadvjestočetrdesettisućadevetsto)
kuna,  povećava za iznos od 2.247.100,00
(dvamilijunadvjestočetrdesetsedamtisućasto)
kuna na iznos od 4.488.000,00
(četirimilijunačetiristoosamdesetosamtisuća)
kuna,
- nominalni iznos poslovnog
udjela Općine Špišić Bukovica, OIB:
45994280888, sa iznosa 2.240.900,00
(dvamilijunadvjestočetrdesettisućadevetsto)
kuna, povećava za iznos od 2.247.100,00
(dvamilijunadvjestočetrdesetsedamtisućasto)
kuna, na iznos od 4.488.000,00
(četirimilijunačetiristoosamdesetosamtisuća)
kuna.

Članak 6.
Trgovačko društvo Virkom d.o.o. poslovat
će pod sljedećom tvrtkom: Virkom – društvo
s ograničenom odgovornošću za javnu
vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih
voda.
Skraćena tvrtka glasi: Virkom d.o.o.

Članak 7.
Trgovačko društvo Virkom d.o.o. Virovitica
dužno je uskladiti odredbe Ugovora o osnivanju
društva s ograničenom odgovornošću sa
odredbama ove odluke, te obavljati djelatnost
javne vodoopskrbe i javne odvodnje odnosno
djelatnosti iz stavka 125. st. 3. Zakona o vodama.

Članak 8.
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica
prihvaća tekst Odluke o povećanju temeljnog
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kapitala i Izmjeni Ugovora o osnivanju
društva s ograničenom odgovornošću   Virkom
d.o.o. Virovitica i suglasno je da se tekst izmjeni u
dijelu koji je nužan radi provedbe upisa u  registru
Trgovačkog suda.Tekst Odluke o povećanju
temeljnog kapitala i Izmjeni Ugovora o osnivanju
društva s ograničenom odgovornošću prilaže se
uz ovu Odluku i čini njen sastavni dio.

Članak 9.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Špišić Bukovica
da u ime Općine Špišić Bukovica  na Skupštini
Virkoma d.o.o. Virovitica potpiše Odluku o
povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora,
kao i druge akte vezane za izmjenu Ugovora o
osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
odnosno o povećanju iznosa postojećih poslovnih
udjela Općine Špišić Bukovica , te izjavu o
preuzimanju temeljnog uloga.
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Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih
odbora i to za:
1. Mjesni odbor Špišić Bukovica
7 članova
2. Mjesni odbor Lozan
7 članova
3. Mjesni odbor Vukosavljevica
7 članova
4. Mjesni odbor Rogovac
5 članova
5. Mjesni odbor Bušetina
7 članova
6. Mjesni odbor Okrugljača
5 članova.

Članak 2.
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na
području Općine Špišić Bukovica održati će se u
nedjelju dana 06. veljače  2011. godine u vremenu
od 7,00 do 16,00 sati.

Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
mandat svih članova Vijeća mjesnih odbora

Članak 10.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenom vjesniku Općine
Špišić Bukovica».

Ova Odluka stupa na snagu danom objave,
a objaviti će se u „Službenom vjesniku“ općine
Špišić Bukovica i na oglasnoj ploči Općine Špišić
Bukovica

Klasa: 400-01/10-01/86
Ur.broj: 2189/06-02-10-1
Špišić Bukovica , 20.12.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 5. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Općine
Špišić Bukovica  („Službeni vjesnik“ broj 05/06)
i članka   46. Statuta Općine Špišić Bukovica
(„Službeni vjesnik“ 04/09) Općinski načelnik
dana 20. prosinca 2010 godine, donosi

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora Općine Špišić
Bukovica

Klasa: 013-01/10-01/3
Urbroj: 2189/06-01-10-1
Špišić Bukovica, 20. prosinac 2010. godine
NAČELNIK
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Načelnik:
Ivica Lulić
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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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