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OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Godina XVI

Špišić Bukovica, 17.svibnja 2011. godine
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Na temelju članka 209. Zakona o vodama (NN
153/09) i članka 63. Zakona o financiranju vodnog
gospodarstva (NN 153/09) te članka 32. Statuta
Općine Špišić Bukovica ( Službeni vjesnik
04/09), Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica
na 24 sjednici, održanoj, dana 16.05.2011. godine
donosi

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O
PRIKLJUČENJU NA
KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
Članak 1.
Članak 8. mijenja se i glasi:
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,
Zadužuje se isporučitelj vodnih usluga da
pribavi potvrdu 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
2. preslika katastarskog plana.

Članak 2.
Članak 22. mijenja se i glasi:
Obvezniku plaćanja naknade za priključenje
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na javnu vodoopskrbu ili javnu odvodnju može se
odobriti obročno plaćanje do najviše 12 jednakih
mjesečnih obroka.
Obvezniku plaćanja naknade za priključenje
na komunalne građevine za javnu vodoopskrbu i
naknade za priključenje na komunalne građevine
za javnu odvodnju može se odobriti plaćanje do
najviše 24 jednakih mjesečnih obroka.
Obročno plaćanje odobrit 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 kao sredstvo osiguranja dužni su
dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog
bilježnika ili 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.

praksi pokazalo da su obveznici plaćanja kasne
s plaćanjem duga ili neuredno ispunjavaju svoju
obvezu. Budući da je ovršni postupak dugotrajan
i skup, bjanko zadužnica se pokazuje kao
kvalitetan instrument naplativosti za osobe koje
se odlučuju na plaćanje obveze u ratama.

Članak 3.

I.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
“Službenom vjesniku” Općine Špišić Bukovica.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Strategije
izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom
na području Općine Špišić Bukovica.

Klasa: 363-01/11-01/20
Ur.broj: 2189/06-02-11-1
Špišić Bukovica, 16.05.2011. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Obrazloženje
Donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke
o priključenju na komunalne vodne građevine
20.12.2010. godine predlaže se zbog činjenice
da isporučitelj vodne usluge, a ne Jedinstveni
upravni odjel Općine Špišić Bukovica, prikuplja
podatke od građevinske inspekcije o tome vodi li
se inspekcijski postupak za nekretninu za koju se
traži priključenje, te se ovom izmjenom Odluke
isporučitelju daje ovlaštenje za navedenu radnju,
koje je do sada bili u ingerenciji Jedinstvenog
upravnog odjela.
Izmjena se predlaže i zbog uvođenja dodatnog
osiguranja Općine Špišić Bukovica kod plaćanja
na rate pojedinih obveznika, jer se u dosadašnjoj

Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica („Službeni vjesnik“ broj 4/09.)
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 24.
sjednici održanoj 16.05.2011. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Strategije izjednačavanja
mogućnosti osoba
s invaliditetom na području Općine
Špišić Bukovica

II.
Ovaj zaključak stupa na snagu 8 dana po
objavi u «Službenom vjesniku» Općine Špišić
Bukovica.
Klasa: 550-01/11-01/15
Ur.broj: 2189/06-02-11-2
Špišić Bukovica, 16.05.2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r
Na temelju mjere 3.4. Nacionalne strategije
izjednačavanja mogućnosti za osobe s
invaliditetom od 2007. do 2015. godine (NN
63/07), te članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 04/09),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 24.
sjednici održanoj dana 16.05.2011. godine, donosi
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Strategiju izjednačavanja mogućnosti
osoba s invaliditetom
na području Općine Špišić Bukovica
1. Ciljevi i svrha strategije
1. Svrha
lokalne strategije izjednačavanja
mogućnosti osoba sa invaliditetom na
području Općine Špišić Bukovica je
unapređivanje, zaštita i osiguravanje punog i
ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i
temeljnih sloboda osobama s invaliditetom i
unapređivanje i poštivanje njihova urođenog
dostojanstva.
2. Cilj je osigurati potpunu integraciju osoba s
invaliditetom ostvarivanjem integracije na
važnim životnom područjima ravnopravnim
sudjelovanjem u političkom, kulturnom i
javnom životu; procesu odgoja i obrazovanja;
u zapošljavanju, zdravstvu i rehabilitaciji;
socijalnoj zaštiti; u istraživanju i razvoju.
Invaliditet ne smije biti razlog uskraćivanju ili
narušavanju ljudskih prava i temeljnih sloboda
na kulturnom, političkom, gospodarskom i
svakom drugom području.
Osobita važnost se daje udrugama osoba s
invaliditetom koje, tijekom cijelog procesa,
od kreiranja do realizacije i evaluacije mjera
i aktivnosti trebaju biti istinski partner vlasti.
3. U planiranju i provođenju mjera i aktivnosti
na svim područjima lokalne strategije
osobitu pozornost treba posvetiti pojedinim
skupinama unutar cjelokupne populacije
osoba s invaliditetom :
- ženama i djevojkama koje su često suočene s
višestrukom diskriminacijom s obzirom na
spol i invaliditet,
- osobama s teškim invaliditetom koje trebaju
visoku razinu društvene potpore,
- djeci s teškoćama u razvoju,
- osobama s invaliditetom starije životne dobi,
- mladim osobama s invaliditetom koja
se suočavaju s nizom zapreka u procesu
obrazovanja, zapošljavanja.
Konačni cilj lokalne strategije izjednačavanja
osoba sa invaliditetom na području Općine Špišić
Bukovica je omogućavanje potpune socijalne
integracije osoba s invaliditetom ove jedinice
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lokalne samouprave, koja takvim osobama
omogućava samostalno življenje.
2. Program provođenja strategije u
pojedinim naseljima Općine Špišić Bukovice
1. Izgradnja prilaza za invalide na ulazu u
zgradu Hrvatske pošte u Špišić Bukovici
- do 30.12.2011. godine.
2. Izgradnja prilaza za invalide na ulazu u zgrade
Općine Špišić Bukovica i Mjesni dom u Špišić
Bukovica
-do 31.12.2012.. godine.
3. Izgradnja prilaza za invalide na ulazu u
zgrade Mjesnog doma u Bušetini, Društvenog
doma u Okrugljači, Područne škole u Bušetini
i Okrugljači pri Osnovnoj školi «August
Cesarec» Špišić Bukovica
-do 31.12.2013. godine.
4. Izgradnja prilaza za invalide na ulazu u zgrade
Društvenog doma u Rogovcu, Područne škole
u Rogovcu i Vukosavljevici pri Osnovnoj
školi «August Cesarec» Špišić Bukovica
-do 31.12.2014. godine.
5. Objekti koji se nalaze na području Općine
Špišić Bukovica s prilagođenim ulazom za
osobe s invaliditetom:
1.Ambulanta u Špišić Bukovici
2.Vatrogasni dom Špišić Bukovica
3.Vatrogasni dom u Vukosavljevici
4.Ambulanta u Bušetini.
3.

Završne odredbe

1. Prihvaćanje i provođenje lokalne strategije
izjednačavanja
mogućnosti
osoba
sa
invaliditetom na području Općine Špišić
Bukovica zahtjeva sustavnu i kontinuiranu
koordinaciju velikog broja sudionika. Funkciju
praćenja pojedinih područja, koordinaciju te
usklađivanje svih djelatnosti koje se provode
u svrhu provođenja strategije obavljat će
imenovani koordinator
Zadatak koordinatora je koordiniranje, poticanje
i praćenje pojedinih mjera kao i pružanje
stručne i savjetodavne pomoći nositeljima i
suradnicima mjera i aktivnosti.
2.

Strategija

izjednačavanja

mogućnosti
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osoba s invaliditetom na području Općine Špišić
Bukovica objavit će se u «Službenom vjesniku»
Općine Špišić Bukovica .
Klasa: 550-01/11-01/15
Urbroj: 2189/06-02-11-1
Špišić Bukovica, 16.05.2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Obrazloženje
Općina Špišić Bukovica je sukladno
Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti
osoba s invaliditetom (2007. – 2015.) dužna
imenovati koordinatora za provedbu navedene
Strategije te je dužna usvojiti vlastitu strategiju
s planom prilagođavanja prilaza pojedinih
institucija na području Općine Špišić Bukovica
invalidima. Za koordinatora za provođenje gore
navedene strategije imenovana je Josipa Osvaldić
Galic, koja daje prijedlog za usvajanje Općinske
strategije.

Na temelju članka 32. Statuta Općine
Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” broj
04/09) Općinsko vijeće na temelju prijedloga
Povjerenstvo za dodjelu priznanja na 24. sjednici
održanoj dana 16.05.2011.godine donosi slijedeću

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Špišić
Bukovica u 2011. godini
Članak 1.
U povodu dana Općine Špišić Bukovica 24.
lipnja, dodjeljuju se javna priznanja i to kako
slijedi:
I. ZLATNA PLAKETA   Grb Općine Špišić
Bukovica
1. VLATKO FIJALA
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- pomoć pri izgradnji sportske dvorane Osnovne
škole «August Cesarec» Špišić Bukovica
- zalaganje za izgradnju područne škole Lozan
pri Osnovnoj školi «August Cesarec» Špišić
Bukovica
- promicanje školstva, obrazovanja djece na
području Općine Špišić Bukovica, podizanje
kvalitete nastave, uvjeta održavanja nastave
kroz uređenje centralne kao i područnih škola
II. SREBRNA PLAKETA
1. DVD VUKOSAVLJEVICA
- više uzastopnih nastupa na državnim
natjecanjima vatrogasnih udruženja i
ostvarivanje zapaženih rezultata
- pobjede na općinskim i županijskim
natjecanjima, te sudjelovanje na raznim
natjecanjima i manifestacijama
- zbog suradnje sa Općinom na podizanju
kvalitete sustava zaštite od požara na području
Općine Špišić Bukovica
- sistematiziranost i organizacija rada DVD-a
Vukosavljevica
III. BRONČANA PLAKETA
1. MOTO KLUB ALKA
- tradicionalno održavanje manifestacije pod
nazivom «Moto alka» od 1987. za vrijeme
dana Općine Špišić Bukovica
- okupljanje moto alkara i simpatizera sa
područja Virovitičko- podravske županije
- sudjelovanje na prvenstvima te ostvarivanje
zapaženih rezultata
- promocija moto sporta, organizacija moto
susreta, podizanje prometne i tehničke kulture
građana, zaštita okoliša kao i humanitarni
rad, te turistička promocija Općine Špišić
Bukovica
IV. ZAHVALNICE
1. IRRA d.o.o.
- razvoj malog i srednjeg poduzetništva te
proizvodnje na području Općine Špišić
Bukovica,
i oživljavanje gospodarske i
ekonomske slike Općine
- trenutno zapošljava 14 osoba, a svoju
djelatnost proširili su s proizvodnje i ugradnje
drvene stolarije
na građevinske radove,
iznajmljivanje i prodaju aparata za zabavu i
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ugostiteljstvo
IRRA d.o.o.
Špišić Bukovica, Okrugljača, Okrugljača BB
OIB: 30465972189
Tel/fax: 033/737140
Mob: 098/1846359
098/237814
e-mail: info@irra-stolarija.com
www.irra-stolarija-com

5. VLADIMIR BRDARIĆ
- zasadio prvi voćnjak na području Općine
Špišić Bukovica i još ga uvijek posjeduje
- svojim radom pridonosi sveukupnom razvoju
poljoprivrede, a posebno razvoj poljoprivredne
grane voćarstava na području Općine Špišić
Bukovica

2. LOVAČKA UDRUGA «FAZAN»
- podržavanje te pomoć u organizaciji
manifestacija Općine Špišić Bukovica
- uzgoj i zaštita divljači, lov i lovni turizam,
zaštita prirode, a posebice šumskih područja
- aktivnosti vezane za zaštitu
biološke
raznolikosti te gospodarenjem florom i
faunom
- aktivno sudjelovanje u akcijama zaštite i
uređenja okoliša na području Općine Špišić
Bukovica

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana po
objavi u “Službenom vjesniku” Općine Špišić
Bukovica.

3. MILAN LEŠKO
- predsjednik
Dobrovoljnog
vatrogasnog
društva Špišić Bukovica
- dva puta izabran obnašao dužnost predsjednika
«Vatrogasne zajednice» Špišić Bukovica
- nesebičan doprinos i zalaganje na području
zaštite i spašavanja od požara, okupljanje i
poticanje mladih na uključenje u vatrogasne
aktivnosti na području Općine Špišić
Bukovica
- pomoć i sudjelovanje prilikom organiziranja
manifestacija Općine Špišić Bukovica
- pomoć pri nabavi te opremanje DVD-a Špišić
Bukovica moderniziranom vatrogasnom
opremom
4. POKUPIĆ ZDRAVKO
- kao predsjednik Udruge voćara Virovitičkopodravske županije okuplja brojne voćare na
području Virovitičko – podravske županije
- sudjelovanje na raznim manifestacijama i
edukativnim organizacijama voćara
- poticatelj voćarstva na području Županije,
odnosno poljoprivrede na tom području
- vodeći uzgajivač povrća, dinja i lubenica,
korjenastog i gomoljastog povrća, uzgoj
jezgričavog i koštuničavog voća na području
Općine Špišić Bukovica

Članak 2.

Klasa: 060-01/11-01/01
Ur.broj: 2189/06-02-11-3
Špišić Bukovica, 16.05.2011.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r
Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica („Službeni vjesnik“ broj 4/09.)
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 24.
sjednici održanoj 16.05.2011. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Programa i Plana provedbe
obvezne dezinsekcije, deratizacije i
dezinfekcije za područje Općine Špišić
Bukovica
I.
Donosi se Zaključak o usvajanju Programa
i Plana provedbe obvezne dezinsekcije,
deratizacije i dezinfekcije za područje Općine
Špišić Bukovica.

II.
Ovaj zaključak stupa na snagu 8 dana od
objave u «Službenom vjesniku» Općine Špišić
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Članak 3.

Bukovica.
Klasa: 322-01/11-01/01
Ur.broj: 2189/06-02-11-2
Špišić Bukovica, 16.05.2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na osnovu Zakona o zaštiti pučanstva
od zaraznih bolesti (NN 60/92 čl. 23-28), na
osnovi Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja
i veterinarskoj djelatnosti (NN 52/91 čl. 11.
čl.28.), Programa mjera za zaštitu pučanstva
od zaraznih bolesti, te Pravilnika o uvjetima i
načinu obavljanja obvezatne preventivne DDD
(NN 38/98 čl.468 i 469) Općinsko vijeće Općine
Špišić Bukovica na 24. sjednici održanoj dana
16.05.2011. godine donijelo je

ODLUKU
o obaveznoj preventivnoj deratizaciji
Općine Špišić Bukovica
Članak 1.
Obvezatna preventivna deratizacija provodi
se u svrhu zdravlja ljudi i životinja od zaraznih
bolesti (koje ugrožavaju cijelu zemlju, a opisane
su u zakonima), te bolesti koje se mogu sa
životinja, životinjskih sirovina, proizvoda ili
otpada prenijeti na ljude.
Provodi se u svrhu saniranja životne i radne
okoline ljudi, unaprjeđenja higijenskih uvjeta
života i rada, te radi sprečavanja ekonomskih
šteta koje prouzrokuju štetni glodavci.

Članak 2.
Obavezna preventivna deratizacija obuhvaća
sve stambene, poslovne i javne zgrade, zemljišta
koja pripadaju tim zgradama, podrume,
drvarnice, gospodarske objekte, pašnjake,
napojališta, javne prometne površine i parkove,
mreže javne kanalizacije, otvorene vodotoke i
smetlišta.

Obavezna preventivna deratizacija provodi
se dva puta godišnje, i to u proljeće i jesen.

Članak 4.
Deratizaciju iz čl. 1.i čl.2. provodi Zavod za
javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske
županije, veterinarske stanice, poduzeća i druge
pravne osobe ako udovoljavaju propisanim
uvjetima (NN 38/98).
Ako navedenu deratizaciju ne provodi
Zavod, nego drugi iz prethodnog stavka, istu će
obaviti prema Planu i Programu, te pod nadzorom
Zavoda.

Članak 5.
Plan deratizacije donosi Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica početkom svake
kalendarske godine na prijedlog Zavoda za javno
zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske
županije.
Plan sadrži način izbora izvođača
deratizacije, vrijeme provođenja, područje na
kojem se deratizacija provodi, financiranje, te
međusobna prava i obveze.

Članak 6.
Građani, poduzeća i ustanove - vlasnici i
korisnici objekata iz čl. 2. ove Odluke, dužni su
omogućiti provođenje deratizacije i dužni su se
pridržavati izdanih uputa o općim i posebnim
mjerama opreza prilikom provođenja deratizacije.
Poduzeća i ustanove koje imaju druge
izvođače deratizacije dužne su način i mjere
provođenja iste uskladiti s ovom Odlukom i o
tome pismeno izvijestiti Zavod.

Članak 7.
Troškove obvezatne preventivne deratizacije
snosi:
a) Općina Špišić Bukovica za javna smetlišta,
kanalizacijonu mrežu, javne prometne
površine, parkove, pašnjake, vlasnike i
korisnike privatnih posjeda i stanova
b) Poduzeća ili ustanove za poslovne objekte čiji
su vlasnici ili korisnici.

Članak 8.
Načelnik Općine Špišić Bukovica će u
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skladu s planom deratizacije iz čl. 5. ove Odluke,
te u suradnji sa Zavodom:
- provesti postupak za izbor najpovoljnijeg
izvođača deratizacije
- odrediti naknadu izvođaču (uvažavajući
ponudu)
- odrediti naknadu Zavodu za stručni nadzor
nad izvođenjem deratizacije

Članak 9.
Stručni nadzor nad provedbom obvezatne
preventivne deratizacije provodit će Zavod za
javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske
županije koji mora obuhvatiti:
- laboratorijsku kontrolu aktivne tvari u meki
za vrijeme izvođenja deratizacije (metodom
slučajnog uzorka)
- kontrolu načina postavljanja meke
- kontrolu obuhvata deratizacije
- kontrolu izdanih uputa građanstvu o općim i
posebnim uvjetima opreza prilikom izvođenja
deratizacije
- izvješće Općini o provedenoj deratizaciji

Članak 10.
Inspekcijski nadzor nad provođenjem ove
Odluke obavit će nadležni inspektori Virovitičko
podravske županije.
Za propuste i nedostatke inspektori
će primjenjivat kaznene odredbe iz svoje
nadležnosti.

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se
danom objave, te bit će objavljena u «Službenom
vjesniku» Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 322-01/11-01/02
Ur.broj: 2189/06-02-11-1
Špišić Bukovica, 16.05.2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r
Na temelju članka 31. i 32. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03,
82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) te članka 32. Statuta
Općine Špišić Bukovica ( Službeni vjesnik
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04/09), Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica
na 24. sjednici, održanoj, dana 16.05.2011. godine
donosi

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O
KOMUNALNOM DOPRINOSU
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Članak 1.
U članak 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:
U slučaju da se obveznik plaćanja
komunalnog doprinosa odluči na plaćanje u
mjesečnim obrocima pri izdavanju rješenja
dužan je dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu
kod javnog bilježnika na najmanje dvostruki
iznos od iznosa obveze komunalnog doprinosa
ili osigurati administrativnu zabranu u visini 1/3
plaće dužnika, sudužnika ili jamca, ovjerenu kod
javnog bilježnika.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
“Službenom vjesniku” Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 363-01/11-01/19
Ur.broj: 2189/06-02-11-1
Špišić Bukovica, 16.05.2011. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r

Obrazloženje
Donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke
o komunalnom doprinosu od 01.03.2010. godine
predlaže se zbog uvođenja dodatnog osiguranja
Općine Špišić Bukovica kod plaćanja na rate
pojedinih obveznika, jer se u dosadašnjoj praksi
pokazalo da su obveznici plaćanja komunalnog
doprinosa kasnili s plaćanjem duga ili neuredno
ispunjavali svoju obvezu. Budući da je ovršni
postupak dugotrajan i skup, bjanko zadužnica se
pokazuje kao kvalitetan instrument naplativosti
za osobe koje se odlučuju na plaćanje obveze u
ratama.
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 04/09) i
čl.218.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima ( Narodne novine 91/96, 73/00, 114/01,
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 90/10)
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 24.
sjednici održanoj dana 16.05.2011.godine donosi:

ODLUKU
o otpisu duga Đurđi Horvat na ime
poreza na tvrtku
u iznosu od 1.578,97 kuna
Članak 1.
Donosi se Odluka o otpisu duga Đurđi Horvat
na ime poreza na tvrtku u iznosu od 1.578,97
kn za period od 2005. do 2010. godine kada je
navedena bila vlasnica obrta za proizvodnju i
prodaju krizantema.

Članak 2.
Zadužuje se ovlašteni izvršitelj naplate poreza
Općine Špišić Bukovica da provede otpis duga iz
čl.1. ove Odluke i računovodstvo Općine Špišić
Bukovica da evidentira navedeni otpis u svojim
poslovnim knjigama.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od
njezine objave, a objavit će se u
« Službenom vjesniku» Općine Špišić
Bukovica.
Klasa: 410-01/11-01/03
Ur.broj: 2189/06-02-11-3
Špišić Bukovica, 16.05.2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r
Na temelju članka 190. stavka 1. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» broj
150/08, 71/10, 139/10. i 22/11), članka 4. Pravilnika
o načinu pregleda umrlih te o utvrđivanju
vremena i uzroka smrti («Narodne novine» broj
121/99, 133/99, i 122/00.) i čl.32. Statuta Općine
Špišić Bukovica («Službeni vjesnik» broj 04/09),

Broj 3

Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 24.
sjednici održanoj 16.05.2011. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju doktora medicine odnosno
drugih zdravstvenih radnika
koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i
uzrok smrti osoba umrlih
izvan zdravstvene ustanove
Članak 1.
Ovim rješenjem imenuju se doktori medicine
i drugi zdravstveni radnici koji utvrđuju nastup
smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan
zdravstvene ustanove na području Općine Špišić
Bukovica, te tijelo nadležno za provođenje
nadzora nad radom mrtvozornika.

Članak 2.
Za doktore medicine, odnosno druge
zdravstvene radnike koji utvrđuju nastup smrti,
vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan
zdravstvene ustanove, za područje Općine Špišić
Bukovica, imenuju se:
•
•
•
•
•

Goran Kotur, dr. med.,
Štefanija Kovač, dr. med.,
Irena Licul - Ubović, dr. med.,
Snježana Pavić, med. sestra,
Vera Jakupec, med. sestra.

Članak 3.
Nadzor nad djelatnošću pregleda umrlih i nad
radom mrtvozornika kao i vođenje očevidnika
o mrtvozornicima za područje Općine, obavlja
Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičkopodravske županije.

Članak 4.
Za obavljeni pregled umrlih osoba, te za
putne troškove mrtvozornika osiguravaju se
sredstva u Proračunu Virovitičko-podravske
županije.

Članak 5.
Danom donošenja ovog Rješenja prestaje
važiti Rješenje Općine Špišić Bukovica
o imenovanju doktora medicine i drugih
zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup
smrti, vrijeme i uzrok smrti građana umrlih
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izvan zdravstvene ustanove na području Općine
Špišić Bukovica, te sve njegove izmjene i dopune.

II.

Članak 6.

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

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave
i biti će objavljeno u «Službenom vjesniku»
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 500-01/11-01/3
Ur.broj: 2189/06-02-11-2
Špišić Bukovica, 16.05.2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
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: 320-01/09-01/82, ur.broj:
2189/06-02-10-11 od 30.03.2010. godine, te
članka 32. Statuta Općine Špišić Bukovica
(«Službeni Vjesnik» br. 04/09) Općinsko vijeće
na 24. sjednici održanoj 16.05.2011. godine
donosi

Z A K LJ U Č A K
o ne prihvaćanju prijedloga Odluke o
izboru najpovoljnije ponude za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske
na području Općine Špišić Bukovica za
k.o. Vukosavljevica
I.
Donosi se Zaključak o ne prihvaćanju
prijedloga Odluke o izboru najpovoljnije ponude
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Špišić
Bukovica za k.o. Vukosavljevica od 21. travnja
2011.godine od strane Povjerenstvo za rad
na prijedlogu Odluke o izboru najpovoljnijeg
ponuđača za zakup i prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH na području Općine
Špišić Bukovica.

Klasa: 320-01/11-01/62
Ur.broj: 2189/06-02-11-18
Špišić Bukovica, 16.05.2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r
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