
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

S A D R Ž A J

Službeni vjesnik
Godina XVII Špišić Bukovica, 24. kolovoza 2012. godine Broj 4

41.	Zaključak	 o	 prihvaćanju	 Izvješća	 o	
ostvarenju	 Proračuna	 općine	 Špišić	
Bukovica	u	prvom	polugodištu	2012.	godine 2

42.	 Ostvarenje		Proračuna	za	razdoblje	01.	
01.	-	30.	2012.	godine	

43.	Zaključak	 	 o	 prihvaćanju	 Rebalansa	
proračuna	općine	Špišić	Bukovica	za	2012.	
godinu 3

44.	 Rebalans	proračuna	za	2012.	godinu 12

45.	Zaključak	o	prihvaćanju	izmjena	i	dopuna	
Pravilnika	o	uvjetima	 i	načinu	korištenja	
sredstava	 ostvarenih	 od	 prodaje,	 zakupa	
i	 koncesije	 poljoprivrednog	 zemljišta	 u	
vlasništvu	države	RH	na	području	općine	
Špišić	Bukovica	za	2012.	godinu 13

46.	 Izmjena	 i	 dopuna	 Pravilnika	 o	
uvjetima	 i	 načinu	 korištenja	 sredstava	
ostvarenih	od	prodaje,	zakupa	i	koncesije	
poljoprivrednog	 zemljišta	 u	 vlasništvu	
države	 RH	 na	 području	 općine	 Špišić	
Bukovica	za	2012.	godinu 20

47.	Zaključak	o	prihvaćanju	izmjena	i	dopuna	
Programa	 građenja	 objekata	 i	 uređaja	
komunalne	 infrastrukture	 na	 području	
općine	Špišić	Bukovica 20

48.	 Izmjene	 i	 dopune	 Programa	
građenja	 objekata	 i	 uređaja	 komunalne	
infrastrukture	na		području	Općine	Špišić	
Bukovica	u	2012.	-	2015.	godini 21

49.	 Zaključak	 o	 prihvaćanju	 izmjena	 i	
dopuna	Programa	održavanja	komunalne	
infrastrukture	za	djelatnosti	u	2012.	godini	
u	općini	Špišić	Bukovica 21

50.	 Izmjene	i	dopune	Programa	održavanja	

komunalne	infrastrukture	za	djelatnosti	u	
2012.	godini	u	općini	Špišić	Bukovica 23

51.	Zaključak	o	prihvaćanju	izmjena	i	dopuna	
Programa	javnih	potreba	za	šport	općine	
Špišić	Bukovica	za	2012.	godinu 23

52.	Izmjene	i	dopune	Programa	javnih	potreba	
za	 šport	 općine	 Špišić	Bukovica	 za	 2012.	
godinu 24

53.	Zaključak	o	prihvaćanju	izmjena	i	dopuna	
Plana	 razvojnih	 programa	 općine	 Špišić	
Bukovica	za	2012.	godinu 24

54.	 Zaključak	 o	 prihvaćanju	 izmjena	 i	
dopuna	Plana	investicija	za	2012.	godinu 25

55.	Izmjena	 i	 dopuna	 Plana	 investicija	 za	
2012.	godinu 25

56.	 Zaključak	 o	 prihvaćanju	 izmjena	 i	
dopuna	Plana	nabave	za	2012.	godinu	za	
općinu	Špišić	Bukovicu 25

57.	Izmjena	 i	 dopuna	Plana	 nabave	 za	 2012.	
godinu 26

58.	 Zaključak	 izmjene	 i	 dopune	 Programa	
ostalih	 javnih	 potreba	 općine	 Špišić	
Bukovica	za	2012.	godinu 26

59.	Izmjene	i	dopune	Programa	ostalih	javnih	
potreba	 općine	 Špišić	 Bukovica	 za	 2012.	
godinu 28

60.	 Izmjena	 i	 dopuna	 Odluke	 o	 izvršenju	
Proračuna	u	2012.	godini 28

61.	Program	 prodaje	 udjela	 javnim	
prikupljanjem	 ponuda	 Informativnog	
centra	 	 društva	 s	 ograničenom	
odgovornošću	iz	Virovitice 29
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Na temelju  članka 32. Statuta Općine Špišić 
Bukovica (Službeni vjesnik br. 04/09.), Općinsko 
vijeće općine Špišić Bukovica na  33. sjednici 
održanoj 23.08.2012. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju 
proračuna Općine Špišić Bukovica
 u prvom polugodištu 2012. godine  

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
ostvarenju proračuna Općine Špišić Bukovica u 
prvom polugodištu 2012. godine.

II.

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

Klasa: 400-01/12-01/47
Ur.broj: 2189/06-02-12-2
Špišić Bukovica, 23.08.2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

62.	 Odluka	o	izmjenama	i	dopunama	Odluke	
o	 prodaji	 javnim	 prikupljanjem	 ponuda	
Informativnog	 centra	 d.o.o.	 iz	 Virovitice	
od	25.	08.	2011.	godine 31

63.	 Odluka	 o	 imenovanju	 Komisije	 za	
prodaju	 udjela	 javnim	 prikupljanjem	
ponuda»	Informativnog	centra	«	d.o.o. 38

64.	 Odluka	 o	 odabiru	 najpovoljnijeg	
ponuditelja	za	dodjelu	koncesije	obavljanja	
dimnjačarskih	poslova	na	području	općine	
Špišić	Bukovica 39

65.	Odluka	 o	 početku	 provođenja	 postupka	
javne	 nabave	 za	 opskrbu	 električnom	
energijom 40

66.	 Odluka	 o	 imenovanju	 Povjerenstva	 za	
provođenje	 postupka	 javne	 nabave	 za	
nabavu	električne	energije 41

67.	Zaključak	 o	 prihvaćanju	 Izvješća	 o	 radu	
Načelnika	 općine	 Špišić	 Bukovica	 za	
period	od	01.	01.	-	30.	06..2012.	godine	 42

68.	 Izvješće	o	radu	Načelnika	za	period	01.	
01.	-	30	.06.	2012.	godine 42

69.	 Zaključak	o	izgradnji	autoceste	A		-		13	-	
brze	ceste	na	relaciji	Sv.	Helena	-	Vrbovec	
-	Bjelovar	-	Virovitica	-	Terezino	Polje 43
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Članak 3.
Ovo ostvarenje Proračuna Općine Špišić 

Bukovica podnosi se za razdoblje 01.01.-
30.06.2012.godine, a objavit će se u «Službenom 
vjesniku» Općine Špišić Bukovica.

Klasa:400-01/12-01/47
Urbroj: 2189/06-02-12-1
U Špišić Bukovici, 23.08.2012.godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu 
(“Narodne Novine” broj 87/08) i članka 32. 
Statuta Općine Špišić Bukovica (“Službeni 
vjesnik” broj 04/09), Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na 33. sjednici održanoj dana 
23. kolovoza 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Rebalansa proračuna 

Općine Špišić Bukovica
za 2012. godinu.

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Rebalansa 
proračuna Općine Špišić Bukovica za 2012. 
godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana 
objave, a objavit će se u “Službenom vjesniku” 
Općine Špišić Bukovica.

Klasa: 400-01/12-01/46
Urbroj: 2189/06-02-12-2
Špišić Bukovica, 23. kolovoza 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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Članak 3.

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

Klasa:400-01/12-01/46
Urbroj: 2189/06-02-12-1
U Špišić Bukovici, 23.08.2012.godine

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  33. sjednici 
održanoj 23.08.2012. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izmjena i dopuna 

Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja 
sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa 

i koncesije poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu države RH na području 

Općine Špišić Bukovica za 2012. godinu

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izmjena i 
dopuna Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja 
sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 
koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
države RH na području Općine Špišić Bukovica 
za 2012. godinu.

II.

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

Klasa: 400-01/12-01/46
Urbroj: 2189/06-02-12-19
Špišić Bukovica, 23. kolovoza 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima 
i načinu korištenja sredstava ostvarenih od 
prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu države i koncesije za 
ribnjake (“Narodne Novine” RH broj: 45/09) 
i članka 32. Statuta Općine Špišić Bukovica 
(“Službeni vjesnik” broj 04/09 i 03/11) Općinsko 
vijeće Općine Špišić Bukovica na 33. sjednici 
održanoj 23. kolovoza 2012. godine donosi

 
IZMJENU I DOPUNU PRAVILNIKA

o uvjetima i načinu korištenja sredstava 
ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
države RH  na području 

Općine Špišić Bukovica za 2012. godinu

I.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način 
korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, 
zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu države, a nalazi se na području 
Općine Špišić Bukovica.

II.

Prikupljena sredstva od prodaje, zakupa i 
koncesije u iznosu od 591.000,00 kuna utrošit će 
se za:
1. komunalne usluge ukupno iznosi 312.000,00 

kuna
- održavanje kanala, 
- poljskih putova, 
- odvodnja atmosferskih voda,
- cijevni propusti i mostova
- deratizacija
- troškovi vodoprivredne naknade i slivne 

vodne naknade
- zbrinjavanje životinja
2. Ostale usluge koje su potrebne u svrhu 

rješavanja statusa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH 100.000,00  kuna

- izrada projekata,
- nadzori nad izvođenjem radova, 
- izrada parcelacija,
- prenamjena zemljišta,
- geodetska izmjera poljoprivrednog zemljišta
- ostale geodetske i katastarske usluge.
2. Troškovi informiranja  ukupno iznosi 

30.000,00  kuna
- raspisivanje natječaja
- obavijesti, oglasi , oglašavanja i pozivi.
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3. Troškovi uredskog materijala ukupno iznosi 
5.000,00  kuna.

4. Troškovi prijevoza i službenih putovanja za 
potrebe uređenja poljoprivrednog zemljišta i 
ostalog ukupno iznosi 5.000,00 kuna.

5. Troškovi djelatnika na poslovima uređenja 
poljoprivrednog zemljišta i ostalim poslovima 
ukupno iznosi  98.000,00 kuna.

6. Program razvitka seoskog prostora ukupno 
iznosi 5.000,00 kuna.

7. Komisije (štete, prodaja, zakup) 26.000,00  
kuna

8. Sufinanciranje sustava odvodnje  10.000,00 
kuna

III.

Sredstvima od prodaje, zakupa i koncesije 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 
raspolaže Načelnik na temelju pravilnika o 
uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih 
od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu države koji je donijelo 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica.

IV.

Radi kontrole utroška sredstava Načelnik 
Općine Špišić Bukovica obavezno je jedanput 
godišnje Općinskom vijeću podnijeti izvješće o 
utrošku navedenih sredstava.

V.

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja 
sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 
koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
države donosi se za svaku kalendarsku godinu 
kao i Proračun Općine te je sastavni dio 
Proračuna.

VI.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana 
objave, a objavit će se u “Službenom vjesniku” 
Općine Špišić Bukovica.

Klasa: 400-01/12-01/46
Urbroj: 2189/06-02-12-10
Špišić Bukovica, 23. kolovoza 2012. godine

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  33. sjednici 
održanoj 23.08.2012. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izmjena i dopuna 

Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za djelatnosti u 2012. 

godini u Općini Špišić Bukovica

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izmjena 
i dopuna Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za djelatnosti u 2012. godini u 
Općini Špišić Bukovica.

II.

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

Klasa: 400-01/12-01/46
Urbroj: 2189/06-02-12-18
Špišić Bukovica, 23. kolovoza 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu  (”Narodne novine” 
broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 
49/11) i članka 32. Statuta Općine Špišić Bukovica 
(”Službeni vjesnik“ broj 04/09) Općinsko vijeće 
Općine Špišić Bukovica na 33. sjednici održanoj 
dana 23. kolovoza 2012. godine, donosi      

 
Izmjenu i dopunu Programa građenja 

objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području 

Općine Špišić Bukovica 
u 2012. - 2015. godini

Članak 1.

Program građenja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u 2012. godini glasi:
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UKUPNO 4.374.559,50

Potrebna novčana sredstva osigurati će se iz 
slijedećih izvora:

RB IZVORI SREDSTAVA PLAN
1. Komunalni doprinos 82.000,00
2. Naknada za koncesije 31.000,00
3. Doprinos za šume 163.000,00
4. Drugi izvori 2.145.929,75
5. Proračun Općine 1.952.629,75

UKUPNO 4.374.559,50

Program građenja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u 2014. godini glasi:

RB OPISA POSLOVA PROCJENA 
TROŠKOVA

1. JAVNA RASVJETA 50.000,00
Zanavljanje javne rasvjete 50.000,00

2. VODOOPSKRBA, 
ODVODNJA OTPADNIH 
VODA I PLINOFIKACIJA

1.000.000,00

Sufinanciranje sustava 
odvodnje i pročistača

1.000.000,00

3. NERAZVRSTANE CESTE 2.631.259,50
Modernizacija nerazvrstanih 
cesta

2.631.259,50

4. REKONSTRUKCIJA 
NOGOSTUPA LOZAN

300.000.00

Rekonstrukcija nogostupa 
Lozan

300.000,00

UKUPNO 3.981.259,50

Potrebna novčana sredstva osigurati će se iz 
slijedećih izvora:

RB IZVORI SREDSTAVA PLAN
1. Komunalni doprinos 84.000,00
2. Naknada za koncesije 32.000,00
3. Doprinos za šume 166.000,00
4. Drugi izvori 1.952.629,75
5. Proračun Općine 1.746.629,75

UKUPNO 3.981.259,50

Program građenja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u 2015. godini glasi:

RB OPISA POSLOVA PROCJENA 
TROŠKOVA

1. JAVNA RASVJETA 50.000,00

RB OPISA POSLOVA PROCJENA 
TROŠKOVA

1. JAVNA RASVJETA 200.000,00
Zanavljanje javne rasvjete 200.000,00

2. VODOOPSKRBA, 
ODVODNJA OTPADNIH 
VODA I PLINOFIKACIJA

10.000,00

Sufinanciranje sustava 
odvodnje i pročistača

10.000,00

3. NERAZVRSTANE CESTE 30.000,00
Modernizacija nerazvrstanih 
cesta

30.000,00

4. Rekonstrukcija nogostupa 
Bušetina

450.000,00

Rekonstrukcija nogostupa 
Bušetina

450.000,00

5. Izgradnja škole u Rogovcu 150.000,00
Izgradnja škole u Rogovcu 150.000,00
UKUPNO 840.000,00 kn

Potrebna novčana sredstva osigurati će se iz 
slijedećih izvora:

RB IZVORI SREDSTAVA PLAN
1. Komunalni doprinos 40.000,00
2. Naknada za koncesije 25.000,00
3. Doprinos za šume 210.000,00
4. Drugi izvori 250.000,00
5. Proračun Općine 315.000,00

UKUPNO 840.000,00 kn

Program građenja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u 2013. godini glasi:

RB OPISA POSLOVA PROCJENA 
TROŠKOVA

1. JAVNA RASVJETA 50.000,00
Zanavljanje javne rasvjete 50.000,00

2. VODOOPSKRBA, 
ODVODNJA OTPADNIH 
VODA I PLINOFIKACIJA

1.040.000,00

Sufinanciranje sustava 
odvodnje i pročistača

1.040.000,00

3. NERAZVRSTANE CESTE 2.784.559.50
Modernizacija nerazvrstanih 
cesta

2.784.559,50

4. REKONSTRUKCIJA 
NOGOSTUPA BUŠETINA

300.000,00

Rekonstrukcija nogostupa 
Bušetina

300.000,00

5. ŠKOLA ROGOVAC 200.000,00
Škola Rogovac 200.000,00
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I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izmjena 
i dopuna Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za djelatnosti u 2012. godini u 
Općini Špišić Bukovica.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana nakon 
objave, a objavit će se u «Službenom vjesniku» 
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/12-01/46
Urbroj: 2189/06-02-12-18
Špišić Bukovica, 23. kolovoza 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 
broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), 
te članka 32. Statuta Općine Špišić Bukovica 
(“Službeni vjesnik” broj 04/09), a na prijedlog 
Načelnika Općine Špišić Bukovica, Općinsko 
vijeće Općine Špišić Bukovica na 33. sjednici 
održanoj dana 23. kolovoza 2012. godine, donosi

Izmjenu i dopunu Programa održavanja
 komunalne infrastrukture za djelatnosti 
 u 2012. godini u Općini Špišić Bukovica

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje 
komunalne infrastrukture u 2012. 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 2012. godini održavanje komunalne 
infrastrukture iz članka 1. ove Odluke Općina 
Špišić Bukovica obuhvaća:

Zanavljanje javne rasvjete 50.000,00
2. VODOOPSKRBA, 

ODVODNJA OTPADNIH 
VODA I PLINOFIKACIJA

1.000.000,00

Sufinanciranje sustava 
odvodnje i pročistača

1.000.000,00

3. REKONSTRUKCIJA 
NOGOSTUPA U 
VUKOSAVLJEVICI

300.000,00

Rekonstrukcija nogostupa 300.000,00
UKUPNO 1.350.000,00

Potrebna novčana sredstva osigurati će se iz 
slijedećih izvora:

RB IZVORI SREDSTAVA PLAN
1. Komunalni doprinos 86.000,00
2. Naknada za koncesije 33.000,00
3. Doprinos za šume 169.000,00
4. Drugi izvori 531.000,00
5. Proračun Općine 531.000,00

UKUPNO 1.350.000,00

Članak 2.

Ovaj Program građenja uređaja i objekata 
komunalne infrastrukture na području Općine 
Špišić Bukovica u 2012. - 2015. godini stupa na 
snagu 8 dana od dana objave, a  objaviti će se u 
”Službenom vjesniku” Općine Špišić Bukovica.

Klasa: 400-01/12-01/46
Urbroj: 2189/06-02-12-6
Špišić Bukovica, 23. kolovoza 2012. godine

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  33. sjednici 
održanoj 23.08.2012. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izmjena i dopuna 

Programa održavanja komunalne 
infrastrukture  za djelatnosti u 2012. 

godini u Općini Špišić Bukovica
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Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izmjena i dopuna 

Programa javnih potreba za šport Općine 
Špišić Bukovica za 2012. godinu

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izmjena i 
dopuna Programa javnih potreba za šport Općine 
Špišić Bukovica za 2012. godinu.

II.

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

Klasa: 400-01/12-01/46
Urbroj: 2189/06-02-12-17
Špišić Bukovica, 23. kolovoza 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 20. Zakona o proračunu 
(“Narodne Novine” broj 87/08) i članka  32. 
Statuta Općine Špišić Bukovica (“Službeni 
vjesnik” broj 04/09) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na 33. sjednici održanoj 23. 
kolovoza 2012. godine, donosi

Izmjenu i dopunu Programa 
javnih potreba za šport
 Općine Špišić Bukovica 

za 2012. godinu

Članak 1.

Za javne potrebe za šport iz proračuna Općine 
Špišić Bukovica izdvaja se 139.000,00 kuna.

Članak 2.

Sredstva za šport rasporedit će se na slijedeći 
način:
1. ŠD ˝Bilogora˝ Špišić Bukovica 35.000,00
2. NK ˝Bušetina˝ Bušetina 22.000,00
3. NK ˝Graničar˝ Okrugljača 22.000,00
4. ŠD ˝Mladost˝ Vukosavljevica 22.000,00
5. Moto-klub ˝Alka˝ Špišić Bukovica 3.000,00

I. Javna rasvjeta
- utrošak javne rasvjete 170.000,00 kuna
 Sredstva za izvršenje radova navedenih u 

ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu 
od 170.000,00 kuna.

II. Održavanje čistoće i javnih površina
- čišćenje i održavanje javnih površina 

50.000,00 kuna 
- deratizacija i dezinsekcija 88.000,00 kuna
- dio stavke Ostale komunalne usluge u iznosu 

od 92.000,00 kuna koji je u Proračunu Općine 
Špišić Bukovica predviđena sa 124.000,00 
kuna.
Sredstva za izvršenje radova navedenih u 

ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 
230.000,00 kuna.

III. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
građevinskih objekata

- Režijski troškovi u mjesnim domovima 
(struja, voda, plin) 100.000,00 kuna,
Sredstva za izvršenje radova navedenih u 

ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 
100.000,00 kuna. 

Članak 3.

Stavke navedene u čl. 2. ove Odluke financirat 
će se iz prihoda komunalne naknade.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana 
objave, a objavit će se u “Službenom vjesniku” 
Općine Špišić Bukovica.

Klasa: 400-01/12-01/46
Urbroj: 2189/06-02-12-9
Špišić Bukovica, 23. kolovoza 2012. godine

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  33. sjednici 
održanoj 23.08.2012. godine, donosi
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Klasa: 400-01/12-01/46
Urbroj: 2189/06-02-12-12
Špišić Bukovica, 23. kolovoza 2012. godine

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  33. sjednici 
održanoj 23.08.2012. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izmjena i dopuna Plana 

investicija za 2012. godinu

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izmjena i 
dopuna Plana investicija za 2012. godinu.

II.

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

Klasa: 400-01/12-01/46
Urbroj: 2189/06-02-12-14
Špišić Bukovica, 23. kolovoza 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na članka 32. Statuta Općine Špišić Bukovica 
(“Službeni vjesnik” broj 04/09) Općinsko vijeće 
Općine Špišić Bukovica na 33. sjednici održanoj 
dana 23. kolovoza 2012. godine, donosi       

Izmjenu i dopunu Plana 
investicija za 2012. godinu

Članak 1.

Plan investicija za 2012. godinu glasi:

6. ŠRD ˝Lendava˝ Špišić Bukovica 2.000,00
7. ŠRD ˝Linjak˝ Okrugljača 2.000,00
8. RK Mladost Špišić Bukovica 15.000,00
9. Malonogometni klub 4.000,00
10. Stolnoteniski klub 2.000,00
11. Udruga Šport za sve 10.000,00

Članak 3.

Raspored sredstava korisnicima vršit će 
Jedinstveni upravni odjel Općine mjesečno po 
odobrenju Načelnika.

Članak 4. 

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana 
objave, a objavit će se u “Službenom vjesniku” 
Općine Špišić Bukovica.

Klasa: 400-01/12-01/46
Urbroj: 2189/06-02-12-8
Špišić Bukovica, 23. kolovoza 2012. godine

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  33. sjednici 
održanoj 23.08.2012. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izmjena i dopuna Plana 

razvojnih programa Općine Špišić 
Bukovica za 2012. - 2014. godinu

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izmjena i 
dopuna Plana razvojnih programa Općine Špišić 
Bukovica za 2012. - 2014. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana nakon 
objave, a objavit će se u «Službenom vjesniku» 
Općine Špišić Bukovica.
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Klasa: 400-01/12-01/46
Urbroj: 2189/06-02-12-19
Špišić Bukovica, 23. kolovoza 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi 
(˝Narodne novine˝ broj 90/11) i članka 32. Statuta 
Općine Špišić Bukovica (˝Službeni vjesnik˝ broj 
04/09) Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica 
na 33. sjednici održanoj dana 23. kolovoza 2012. 
godine, donosi

 Izmjenu i dopunu Plana 
nabave za 2012. godinu

Članak 1.

Donosi se Izmjena i dopuna  Plana nabave 
za 2012. godinu uz Proračun Općine Špišić 
Bukovica.

Članak 2.

Plan nabave za 2012. godinu

Redni 
broj

Naziv Iznos investicije

1. Sufinanciranje sustava 
odvodnje i pročistača

10.000,00

2. Nerazvrstane ceste u 
Općini Špišić Bukovica 
(sanacija i izrada)

30.000,00

3. Rekonstrukcija nogostupa u 
Bušetini

450.000,00

4. Zanavljanje javne rasvjete 200.000,00
5. Dom Bušetina 25.000,00
6. Dom Špišić Bukovica 10.000,00
7. Dom Okrugljača plin 15.000,00
8. Dom Lozan plin 21.800,00
9. Izgradnja škole u Rogovcu 150.000,00

UKUPNO: 911.800,00

Članak 2.

Ovaj Plan investicija stupa na snagu 8 dana 
od dana objave, a objavit će se u “Službenom 
vjesniku” Općine Špišić Bukovica.

Klasa: 400-01/12-01/46
Urbroj: 2189/06-02-12-5
Špišić Bukovica, 23. kolovoza 2012. godine
   

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  33. sjednici 
održanoj 23.08.2012. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izmjena i dopuna Plana 

nabave za 2012. godinu za 
Općinu Špišić Bukovica

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izmjena i 
dopuna Plana nabave za 2012. godinu za Općinu 
Špišić Bukovica.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana nakon 
objave, a objavit će se u «Službenom vjesniku» 
Općine Špišić Bukovica.
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Redni 
broj

Predmet 
nabave

CPV Procijenjena 
vrijednost s 

PDV-om

Planirana 
vrijednost 
s PDV-om

Br.Konta/ 
Br.pozicije

Postupak 
nabave

Način 
nabave

Ostale 
evidencije

1. Uredski 
materijal

22800000-
8

15.000,00 32211/08 Pojedinačna 
nabava do 
70.000,00 
kn

2. Ostali 
materijali za 
potrebe 
poslovanja

24513000-
3

5.000,00 32219/09 Pojedinačna 
nabava do 
70.000,00 
kn

3. Električna 
energija - 
opskrba

40100000-
3

170.000,00 32231/10, 
11

Otvoreni 
postupak

Ugovor 
o 
javnoj 
nabavi

4. Usluge 
telefona, pošte 
i prijevoza

64110000-
0

42.000,00 32310/12 Pojedinačna 
nabava do 
70.000,00 
kn

5. Usluge 
tekućeg i 
investicijskog 
održavanja 
građevinskih 
objekata

100.000,00 32321/15 Pojedinačna 
nabava do 
70.000,00 
kn

6. Ostale usluge 
tekućeg i 
investicijskog 
održavanja

50700000-
2

50.000,00 32329/16 Pojedinačna 
nabava do 
70.000,00 
kn

7. Sanacija 
odlagališta

45222000 50.000,00 32340/135 Otvoreni 
postupak

Ugovor 
o 
javnoj 
nabavi

8. Ostale usluge 
promidžbe i 
informiranja

74410000-
6

50.000,00 32339/17, 
18

Pojedinačna 
nabava do 
70.000,00 
kn

9. Usluge 
odvjetnika i 
prav. 
Savjetnika

74111000-
0

15.000,00 32373/21 Pojedinačna 
nabava do 
70.000,00 
kn

10. Projektna 
dokumentacija

73200000 50.000,00 32379/93 Pojedinačna 
nabava do 
70.000,00 
kn

11. Usluge 
ažuriranja 
računalnih 
baza

50322000-
8

18.000,00 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

2.000,00 41261/102 Pojedinačna 
nabava do 
70.000,00 
kn

14. Oprema za CZ 92851000- 10.000,00 42234/62 Pojedinačna 



Strana 28 SLUŽBENI VJESNIK Broj 4

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana 
objave, a objavit će se u ˝Službenom vjesniku˝ 
Općine Špišić Bukovica.

Klasa: 400-01/12-01/46
Urbroj: 2189/06-02-12-11
Špišić Bukovica, 23. kolovoza 2012. godine

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  33. sjednici 
održanoj 23.08.2012. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izmjena i dopuna 

Programa ostalih javnih potreba Općine 
Špišić Bukovica za 2012. godinu

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izmjena i 
dopuna Programa ostalih javnih potreba  Općine 
Špišić Bukovica za 2012. godinu.

II.

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

Klasa: 400-01/12-01/46
Urbroj: 2189/06-02-12-16
Špišić Bukovica, 23. kolovoza 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 20. Zakona o proračunu 
(“Narodne Novine” broj 87/08) i članka  32. 
Statuta Općine Špišić Bukovica (“Službeni 
vjesnik” broj 04/09) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na 33. sjednici održanoj 23. 
kolovoza 2012. godine, donosi

IZMJENU I DOPUNU 
Programa ostalih javnih potreba 

za 2012. godinu

Članak 1.

Donosi se Izmjena i dopuna Programa ostalih 
javnih potreba koje su od interesa za Općinu 
Špišić Bukovica.

9 nabava do 
70.000,00 
kn

15. Sanacija i 
izrada 
nerazvrstanih 
cesta

73200000 30.000,00 42131/85 Otvoreni 
postupak

Ugovor 
o 
javnoj 
nabavi

16. Zanavljanje JR 28825300-
4

200.000,00 42144/100 Pojedinačna 
nabava do 
70.000,00 
kn

17. Rekonstrukcija 
nogostupa 
Bušetina

45233340-
4

450.000,00 421/138 Otvoreni 
postupak

Ugovor 
o 
javnoj 
nabavi

18. Izgradnja 
škole u 
Rogovcu

45214200 150.000,00 42129 Otvoreni 
postupak

Ugovor 
o 
javnoj 
nabavi

*javnu 
nabavu 
provodi 
Virovitičko-
podravska 
županija

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave,  a objavit  će se u ˝Službenom 

vjesniku˝ Općine Špišić Bukovica.

Klasa: 400-01/12-01/46
Urbroj: 2189/06-02-12-11
Špišić Bukovica, 23. kolovoza 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
  Tihomir Majstorović
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Na temelju članka 14. st.1. Zakona o proračunu 
(“Narodne Novine” broj 87/08) i članka 32. 
Statuta Općine Špišić Bukovica (“Službeni 
vjesnik” broj 04/09) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na 33. sjednici održanoj 23. 
kolovoza 2012. godine, donosi

 IZMJENU I DOPUNU 
Oduke o izvršenju proračuna 

u 2012. godini

I. UVOD

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje struktura prihoda 
i primitka, te rashoda i izdataka proračuna 
Općine Špišić Bukovica za 2012. 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 općinskog Poglavarstva i 
Načelnika te upravnog tijela 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.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

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

Članak 2.

Financijska sredstva potrebna za financiranje 
ostalih javnih potreba za područje Općine Špišić 
Bukovica osigurana su u Proračunu Općine 
Špišić Bukovica za 2012. godinu.

Članak 3.

Financijska sredstva osigurana u Proračunu 
Općine Špišić Bukovica:
1. Pomoć obitelji i kućanstvima 40.000,00
2. Naknada za djecu i obitelj 40.000,00
3. Pomoć HRVI na osnovi ZOPHBDP 10.000,00
4. Sufinanciranje cijene prijevoza djece 

za srednju školu
40.000,00

5. Stipendije studentima 55.000,00
6. Predškolski odgoj 10.500,00
7. Političke stranke 15.200,00
8. Hrvatski crveni križ 11.000,00
9. VZO 75.000,00
10. Udruženje žena Bukovčanka 3.000,00
11. Program razvitka seoskog prostora 5.000,00
12. VSMTI 10.000,00
13. LU Fazan 5.000,00
14. Gorska služba spašavanja 4.000,00
15. Županijsko natjecanje orača 15.000,00
16. Crkva Bušetina  5.000,00
17. Crkva Sv. Ivana Krstitelja 25.000,00
18. Udruga Škrinjica Bušetine 2 .000,00
19. KU Graničari 5.000,00
20. DVD Vukosavljevica 100.000,00

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana 
objave, a objavit će se u “Službenom vjesniku” 
Općine Špišić Bukovica.

Klasa: 400-01/12-01/46
Urbroj: 2189/06-02-12-8
Špišić Bukovica, 23. kolovoza 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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isplatu proračunskih sredstava.

Članak 8.

Za planirane ili nedovoljno planirane izdatke 
koristit će se sredstva Proračunske zalihe koja 
iznose ukupno 20.000,00 kuna. O korištenju 
ovih sredstava odlučuje Načelnik.

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.

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. 

Članak 4.

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

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 
određeni  za nositelje sredstava na pojedinim 
pozicijama.

Iznos ukupnih izdataka  prema ovom 
proračunu ne smije biti veći od 4.132.291,00   
kuna.

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 dužno izvijestiti o izvršavanju 
Proračuna u zakonskom roku.

Odgovorna osoba proračunskog korisnika 
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 
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Članak 18.

Ova Odluka  stupa na snagu 8 dana od dana 
objave, a objavit će se u “Službenom vjesniku” 
Općine Špišić Bukovica.

Klasa: 400-01/12-01/46
Urbroj: 2189/06-02-12-4
Špišić Bukovica, 23. kolovoza 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju čl. 64. st. 1. Zakona o proračunu 
(„Narodne novine“, broj 87/08), čl 35. st. 1. toč. 
5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 32. Statuta 
Općine Špišić Bukovica  (˝Službeni vjesnik 
Općine Špišić Bukovica˝ br. 04/09) Općinsko 
Vijeće Općine Špišić Bukovica na 33. sjednici 
održanoj 23. kolovoza 2012. godine  donosi

P R O G R A M
PRODAJE UDJELA JAVNIM 
PRIKUPLJANJEM PONUDA
INFORMATIVNOG CENTRA 
DRUŠTVA S OGRANIČENOM

ODGOVORNOŠĆU IZ VIROVITICE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Informativni centar društvo s ograničenom 
odgovornošću upisano je u Sudski 
registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod 
brojem 10018533 s temeljnim kapitalom 
u iznosu od 1.385.600,00 kuna (slovima: 
milijuntristoosamdesetpettisućašestokuna) od 
čega vrijednost poslovnog udjela Općine Špišić 
Bukovica iznosi 260.200,00 kuna (slovima: 
dvijestošesdesettisućadvijestokuna) odnosno 
18,75 % vrijednosti poslovnog udjela.

Program prodaje udjela Informativnog 
centra  društva s ograničenom odgovornošću 
iz Virovitice (u daljnjem tekstu: Program) 
sastavni je dio Odluke o prodaji udjela javnim 

Općina Špišić Bukovica ne planira kreditno 
zaduženje za 2012. godinu.

Ukupan iznos zaduženja iz ranijih godina 
iznosi 1.000.000,00 kuna jer je Općina Špišić 
Bukovica 2009. godine podigla kredit na 
navedeni iznos, a iskorištena su za isplatu 
gradnje investicije školsko-športske 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 
izvješću 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. 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 
odredbi članka 5. stavka 5. ove Odluke.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
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uz poštivanje prava prvokupa Društva samog i 
članova Društva.

Članak 5.

Ponuditelji su dužni podnijeti pisanu Ponudu 
o namjeri kupnje udjela na propisanom obrascu 
koja mora sadržavati slijedeće podatke:
1. za fizičku osobu: ime i prezime, ime oca, 

adresu, telefon i OIB osobe, s domovnicom 
kao prilogom kojom dokazuje državljanstvo 
Republike Hrvatske, sa slijedećim prilozima:

a) potvrdu nadležne porezne uprave da je 
ponuditelj ispunio svoje obveze plaćanja 
poreza, doprinosa za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje u Republici Hrvatskoj, u originalu 
ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 30 dana;

b) kod javnog bilježnika ovjerenu izjavu 
ponuditelja da mu nije izrečena pravomoćna 
osuđujuća presuda za kaznena djela zbog 
sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, 
korupciji, prijevari ili pranju novca ne stariju 
od 30 dana,

2. za pravnu osobu: puni naziv, točnu adresu, 
matični broj, OIB, telefon i telefax podnositelja 
sa sljedećim prilozima:

a) izvadak iz sudskog registra u originalu ili 
ovjerenoj fotokopiji ne stariji od 6 mjeseci,

b) popunjene i ovjerene obrasce BON-1 i BON-2, 
ne starije od 30 dana,

c) potvrdu nadležne porezne uprave da je 
ponuditelj ispunio svoje obveze plaćanja 
poreza, doprinosa za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje u Republici Hrvatskoj, u originalu 
ili ovjerenoj kopiji ne stariju od 30 dana;

d) kod javnog bilježnika ovjerenu izjavu osobe 
ovlaštene za zastupanje ponuditelja da mu nije 
izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za 
kaznena djela zbog sudjelovanja u zločinačkoj 
organizaciji, korupciji, prijevari i pranju 
novca, ne starija od 30 dana,

e) potvrdu ili uvjerenje trgovačkog suda, ne starije 
od 30 dana u originalu ili ovjerenoj kopiji 
da nad tvrtkom ponuditelja nije pokrenut 
predstečajni postupak ili da nije pod stečajem 
ili u likvidaciji;

f) ovjerenu bilancu prometa za 2009, 2010. i 
2011. godinu (izvornik ili kopiju ovjerenu od 
javnog bilježnika).

3. Ponuda mora sadržavati cijenu koju se nudi za 
cjeloviti predmet ponude s rokom plaćanja pri 
sklapanju ugovora o prodaji udjela.

4. Ponudu može podnijeti samo jedan ponuditelj, 

prikupljanjem ponuda Informativnog centra 
društva s ograničenom odgovornošću iz 
Virovitice.

Članak 2.

Programom se određuje postupak za prodaju 
udjela, krug osoba koje su ovlaštene podnijeti 
ponudu za kupnju udjela, odnosno krug osoba 
koji je ovlašten ostvariti prava prvokupa, 
nadležnost za rješavanje sporova, prava i obveze 
sudionika u postupku prodaje udjela.

II. POZIV ZA KUPNJU UDJELA

Članak 3.

Informativni centar  društvo s ograničenom 
odgovornošću iz Virovitice(u daljnjem tekstu: 
Društvo), upisano je u Sudski registar Trgovačkog 
suda u Bjelovaru pod brojem 10018533 s temeljnim 
kapitalom u iznosu od 1.385.600,00 kuna (slovima: 
milijuntristoosamdesetpettisućašestokuna) od 
čega vrijednost poslovnog udjela Općine Špišić 
Bukovica iznosi 260.200,00 kuna (slovima: 
dvijestošezdesettisućadvijestokuna) odnosno 
18,75 % vrijednosti poslovnog udjela.

  
Općina Špišić Bukovica će putem javnog 

poziva, temeljem Odluke o prodaji udjela 
javnim prikupljanjem ponuda Informativnog 
centra  društva s ograničenom odgovornošću 
iz Virovitice, prodati svoj udio u vlasništvu 
Društva, što obuhvaća iznos od 260.200,00 kuna 
(slovima: dvijestošezdesettisućadvijestokuna) 
odnosno 18,75 % vrijednosti poslovnog 
udjela za početnu cijenu od 260.200,00 kuna 
(dvijestošezdesettisućadvijestokuna).

Prije prijenosa poslovnog udjela ili dijela 
poslovnog udjela drugom članu Društva ili trećoj 
osobi koja nije član Društva, prema odredbi čl. 
8. Društvenog ugovora potrebna je prethodna 
pisana suglasnost Uprave Društva.

Prilikom prodaje naprijed naznačenog 
poslovnog udjela pravo prvenstvene kupnje ima 
Društvo samo, te ostali članovi Društva uz uvjet 
da prihvate postignutu tržišnu vrijednost.

Članak 4.

Pri kupnji udjela mogu sudjelovati sve fizičke 
i pravne osobe koje su prema važećim propisima 
ovlaštene podnijeti ponudu za kupnju udjela, 
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će isključen iz postupka javnog nadmetanja za 
prodaju udjela u Društvu.

Članak 9.

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je 
najviša ponuđena cijena sposobnog ponuditelja 
uz uvjete iz čl. 8 Društvenog ugovora prema 
kojem prodavatelj ima obvezu ishoditi, a kupac 
ima obvezu poštivati pravo prvokupa članova 
Društva na način da svoj poslovni udio ponuditi 
na kupnju Društvu i drugim članovima Društva 
prije nego ga ponudi na otkup trećoj osobi, koja 
ne spada u krug članova Društva i zatražiti 
suglasnost na prodaju od Uprave Društva.

Članak 10.

Komisija neće razmatrati pristigle ponude čija 
je ponuđena cijena ispod početne.

Članak 11.

Smatra se da je svaki ponuditelj koji je dao 
ponudu za kupnju udjela upoznat sa Odlukom i 
ovim Programom, te da u cijelosti prihvaća druga 
prava i obveze utvrđene spomenutim aktima.

Ponuditelj može Dokumentaciju za 
nadmetanje (obrasce ponude, Odluku i ovaj 
Program, Društveni ugovor, Nacrt Ugovora 
o kupoprodaji i prijenosu poslovnih udjela 
Društva)  podići u Općini Špišić Bukovica ili na  
web stranici općine : www.spisicbukovica.hr

Članak 12.

Općinsko Vijeće Općine Špišić Bukovica 
zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu 
i da poništi ovo javno prikupljanje ponuda, bez 
posebnog obrazloženja.

Članak 13.

Sve eventualne troškove vezane za pripremu 
i predaju ponude snosi ponuditelj bez obzira na 
tijek i ishod ponudbenog postupka.

Članak 14.

Rok za podnošenje ponude je 8 (osam) dana 
od dana objave Poziva u “Virovitičkom listu”, na

oglasnoj ploči Društva i oglasnim pločama 
Općine Špišić Bukovica te na službenim web 
stranicama Općine Špišić Bukovica.

nisu dozvoljene zajedničke ponude više 
ovlaštenika.

5. Ponuditelji su dužni ponuditi valutu ponude 
koja ne može biti kraća od 180 dana.

6. Ako je ponuditelj član Društva - potvrdu koju 
izdaje Uprava Društva,

7. Mjesto i datum Ponude i vlastoručni potpis 
osobe koja daje Ponudu.

Članak 6.

Kao jamstvo za ponudu ponuditelji su dužni 
dostaviti polog za sudjelovanje u nadmetanju 
u visini od najmanje 30% od početne 
cijene, odnosno 78.060,00 kuna (slovima: 
sedamdesetosamtisućašesdesetkuna) na žiro-
račun Općine Špišić Bukovica, br. računa 
2412009-1844900008 poziv na broj odobrenja: 
7919-OIB ponuditelja, uz naznaku svrhe uplate: 
Prodaja udjela u glavnici društva Informativnog 
centra d.o.o. Virovitica.

Kupac se obvezuje da dokaz o uplati 
jamstvenog pologa dostavi uz ponudu Komisiji 
za prodaju udjela javnim prikupljanjem ponuda 
na adresu Općine Špišić Bukovica, Vinogradska 
4, Špišić Bukovica, 33404 Špišić Bukovica, jer 
će se u protivnom ponuda smatrati nevažećom.

Jamstvo za ponudu uračunava se u 
kupoprodajnu cijenu za kupnju udjela, a ukoliko 
odabrani ponuditelj ne izvrši uplatu kupoprodajne 
cijene i ne sklopi ugovor o kupnji udjela u roku od 
15 dana od dana dostave Odluke Općinskog vijeća 
Općine Špišić Bukovica o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja, gubi pravo na povrat jamstvenog 
pologa. U ostalim slučajevima jamstveni polog 
vraća se ponuditeljima najkasnije u roku od 8 
dana od okončanja ili prekida postupka prodaje 
udjela.

Članak 7.

Ponuda ponuditelja smatra se prihvaćenom 
donošenjem Odluke o prihvaćanju ponude 
najpovoljnijeg ponuditelja  Općinskog vijeća 
Općine Špišić Bukovica te sklapanjem Ugovora.

Smatra se da je ponuditelj odustao od ponude 
ukoliko u roku od 15 dana od dana dostave odluke 
Općinskog Vijeća  o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja ne sklopi kupoprodaji ugovor.

Članak 8.

Ponuditelj ili ponuditelj čija je odgovorna 
osoba pravomoćno osuđivana u zadnjih pet 
godina za kaznena djela u gospodarstvu biti 



Strana 34 SLUŽBENI VJESNIK Broj 4

osoba poziv odnosi,
3. podatke o utvrđenom načinu prodaje udjela,
4. podatke o visini temeljnog kapitala Društva 

te nominalnu vrijednost udjela koji se  
prodaje,

5. početnu cijenu prilikom javnog prikupljanja 
ponuda,

6. sadržaj ponude i valutu ponude koja ne može 
biti kraća od 180 dana,.

7. odredba prema kojoj su kao jamstvo za 
ponudu, ponuditelji dužni dostaviti polog 
za sudjelovanje u nadmetanju u visini od 
najmanje 30% od početne cijene, odnosno 
78.060,00 kuna (slovima:sedamdesetosamtisu
ćašesdesetkuna) na žiro-račun Općine Špišić 
Bukovica  broj 2412009-1844900008 poziv 
na broj odobrenja: 7919 -OIB ponuditelja, 
uz naznaku svrhe uplate: Prodaja udjela u 
glavnici društva Informativnog centra d.o.o. 
iz Virovitice.

 Kupac se obvezuje da dokaz o uplati 
jamstvenog pologa dostavi uz ponudu 
Komisiji za provedbu prodaje udjela javnim 
prikupljanjem ponuda na adresu Općina Špišić 
Bukovica, Vinogradska 4, Špišić Bukovica, 
33404 Špišić Bukovica jer će se u protivnom 
ponuda smatrati nevažećom.

8. Odredba prema kojoj se jamstvo za ponudu 
uračunava u kupoprodajnu cijenu za kupnju 
udjela, a ukoliko odabrani ponuditelj ne izvrši 
uplatu kupoprodajne cijene i ne sklopi ugovor 
o kupnji udjela u roku od 15 dana od dana 
dostave Odluke Općinskog vijeća Općine 
Špišić Bukovica o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja, gubi pravo na povrat jamstvenog 
pologa. U ostalim slučajevima jamstveni 
polog vraća se ponuditeljima najkasnije u roku 
od 8 dana od okončanja ili prekida postupka 
prodaje udjela.

9. Odredba prema kojoj se ponuda ponuditelja 
smatra prihvaćenom kada, Općinsko Vijeće 
Općine Špišić Bukovica donese Odluku 
o najpovoljnijem ponuditelju i sklopi s 
ponuditeljem Ugovor

10. Odredba prema kojoj se smatra da je 
ponuditelj odustao od ponude ukoliko u 
roku od 15 dana od dana dostave Odluke 
Općinskog vijeća Općine Špišić Bukovica o 
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ne uplati 
kupoprodajnu cijenu i ne zaključi Ugovor o 
kupnji udjela Društva sa načelnikom Općine 
Špišić Bukovica.

Članak 15.

Ponude se dostavljaju na hrvatskom jeziku i 
cijena u ponudi mora biti izražena u kunama.

Članak 16.

Ponuda se dostavlja  poštom  na  adresu 
Općina Špišić Bukovica, Vinogradska 4, 33404 
Špišić Bukovica sa sjedištem u Špišić Bukovici - 
Komisiji za provedbu prodaje udjela s naznakom 
“Ponuda za kupnju udjela Informativnog centra 
d.o.o. iz Virovitice - NE OTVARAJ”.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se 
razmatrati.

Javno otvaranje ponuda izvršit će se u Općini 
Špišić Bukovica sa sjedištem u Špišić Bukovici, te 
svi zainteresirani ponuditelji mogu prisustvovati 
otvaranju ponuda. Datum, mjesto i vrijeme 
otvaranja ponuda objavit će se u javnom pozivu.

III. JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA 
KUPNJU UDJELA

Članak 17.

Radi ostvarivanja kupnje udjela potencijalni 
kupci pozvat će se da u roku od 8 (osam) dana 
od dana objave javnog poziva za kupnju udjela 
u pisanom obliku podnesu ponudu Općini Špišić 
Bukovica radi ostvarivanja prava na kupnju 
udjela.

Skraćeni poziv iz stavka 1. ovog članka 
objavit će se u najmanje jednom javnom glasilu, 
a potpuni poziv i na oglasnoj ploči Društva, 
oglasnim pločama Općine Špišić Bukovica, te 
na službenim web stranicama Općine  nakon 
stupanja na snagu Odluke o prodaji udjela 
javnim prikupljanjem ponuda Informativnog 
centra društva s ograničenom odgovornošću iz 
Virovitice.

Tekst Poziva i sadržaj ponudbene 
dokumentacije utvrđuje Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica, a Poziv za prikupljanje ponuda 
za kupnju udjela javnim prikupljanjem ponuda 
Informativnog centra d.o.o. iz Virovitice 
objavljuje Komisija za prodaju udjela javnim 
prikupljanjem ponuda Informativnog centra 
d.o.o. iz Virovitice (u daljnjem tekstu: Komisija) 
u sadržaju koji je utvrdilo Općinsko Vijeće 
Općine Špišić Bukovica.

Puni Poziv mora sadržavati slijedeće podatke:
1. tvrtku i sjedište Društva koje se prodaje,
2. podatke iz kojih je vidljivo na koji se krug 
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Skraćeni Poziv sadrži podatke:
1. tvrtku i sjedište Društva koje se prodaje,
2. podatke iz kojih je vidljivo na koji se krug 

osoba poziv odnosi,
3. podatke o utvrđenom načinu prodaje udjela,
4. podatke o visini temeljnog kapitala Društva, 

te nominalnu vrijednost udjela koji se prodaje,
5. početnu cijenu prilikom javnog prikupljanja 

ponuda,
6. rok za podnošenje ponude i mjesto i način 

objave,
7. podatke o mjestu na kojem se može dobiti 

puni Poziv i natječajna dokumentacija.

Članak 18.

Nakon proteka roka iz Poziva na kupnju 
udjela, Komisija je dužna sačiniti Izvješće 
o stanju ponuda za kupnju udjela, te utvrditi 
najpovoljnijeg ponuditelja prema kriteriju najviše 
ponuđene cijene.

IV. OSTVARIVANJE PRAVA PRVOKUPA 
DRUŠTVA I ČLANOVA DRUŠTVA, TE 
SUGLASNOST UPRAVE NA PRODAJU 
UDJELA TREĆIM OSOBAMA

Članak 19.

Komisija je dužna pozvati Društvo i članove 
društva na ostvarivanje prava prvokupa sukladno 
čl. 8. Društvenog ugovora Društva.

Društvo samo te članovi Društva imaju pravo 
prvokupa udjela ili dijela udjela kojim član 
Društva namjerava raspolagati u korist drugog 
Člana Društva ili trećeg koji nije član Društva.

Članovi Društva mogu koristiti svoje pravo 
prvokupa, samo ako ga prethodno ne iskoristi 
Društvo.

Član Društva koji ima namjeru prenijeti 
dio ili cijeli poslovni udio na drugog člana 
Društva ili treću osobu, dužan je o tome pisano, 
preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom 
preko urudžbenog zapisnika dostaviti Upravi 
Društva ponudu za prodaju poslovnog udjela.

Ponuda za prodaju poslovnog udjela mora 
sadržavati podatke o dijelu ili cijelom poslovnom 
udjelu koji se namjerava otuđiti, kada i pod 
kojim uvjetima se namjerava otuđiti, a posebice 
podatke o stjecatelju i kupoprodajnoj cijeni.

Ukoliko Društvo namjerava koristiti svoje 
pravo prvokupa Uprava Društva je dužna, u 
roku od 8 (osam) dana od primitka ponude za 

11. Odredbu prema kojoj će se ponuditelj 
ili ponuditelj čijoj je osobi ovlaštenoj za 
zastupanje izrečena pravomoćna osuđujuća 
presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u 
zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari 
ili pranju novca, isključiti iz postupka javnog 
nadmetanja za prodaju udjela u Društvu.

12. Napomena prema kojoj se smatra da osoba 
koja podnosi ponudu na osnovi poziva time 
ujedno izjavljuje da je upoznata sa sadržajem 
Odluke i ovim Programom, te da u cijelosti 
prihvaća druga prava i obveze utvrđene 
spomenutim aktima.

13. Odredba prema kojoj je kriterij za odabir 
najpovoljnijeg ponuditelja najviša ponuđena 
cijena sposobnog ponuditelja. Društvenog 
ugovora  prema kojem prodavatelj ima obvezu 
ishoditi, a kupac ima obvezu poštovati pravo 
prvokupa Društva i članova Društva na način 
da svoj poslovni udio ponuditi na kupnju 
drugim članovima Društva prije nego ga 
ponudi na otkup trećoj osobi, koja ne spada u 
krug članova Društva i zatražiti suglasnost na 
prodaju od Uprave Društva.

14. Odredbu prema kojoj Komisija neće razmatrati 
pristigle ponude čija je ponuđena cijena ispod 
početne.

15. Odredbu prema kojoj je ponuditelj može 
obrasce ponude, Odluku i ovaj Program, 
Društveni ugovor, nacrt ugovora o kupoprodaji 
i prijenosu poslovnih udjela Društva podići u 
Općini Špišić Bukovica. 

16. Odredbu prema kojoj Općinsko Vijeće 
Općine Špišić Bukovica zadržava pravo da ne 
prihvati niti jednu ponudu i da poništi javno 
prikupljanje ponuda Općinsko vijeće može 
prihvatiti samo one ponude koje sadržavaju 
sve elemente ponude sukladno Pozivu.

17. Napomenu da su ponuditelji dužni ponudu 
složiti prema redoslijedu navedenom u pozivu 
za nadmetanje.

18. Odredbu prema kojoj sve eventualne troškove 
vezane za pripremu i predaju ponude 
snosi ponuditelj bez obzira na tijek i ishod 
ponudbenog postupka.

19. Rok za podnošenje ponude i mjesto i način 
objave.

20. Naznaku da se ponude dostavljaju na 
hrvatskom jeziku, a cijena u ponudi mora biti 
izražena u kunama

21. Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda, te 
vrijeme i mjesto otvaranja ponuda.
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društva s ograničenom odgovornošću  iz 
Virovitice, ostaje u vlasništvu Općine Špišić 
Bukovica.

Članak 22.

Komisija je dužna, za ime i za račun Općinskog 
vijeća Općine Špišić Bukovica, pozvati Društvo 
i druge članove Društva na propisani način na 
ostvarivanje prava prvokupa. Ako se Društvo 
i članovi Društva izjasne o tome da će otkup 
udjela izvršiti Društvo i neki od članova Društva 
prijenos udjela ima se izvršiti pod ponudbenim 
uvjetima u propisanom roku.

Komisija je dužna sačiniti detaljno Izvješće 
o provedenom postupku za ostvarivanje prava 
prvokupa.

Članak 23.

Komisija je dužna Općinskom Vijeću Općine 
Špišić Bukovica dostaviti Izvješće o stanju 
upisa za kupnju udjela, Izvješće o provedenom 
postupku za ostvarivanje prava prvokupa i 
Zbirno izvješće o stanju upisa i ostvarenog prava 
prvokupa uključujući u kojem će se napose

istaknuti:
1. ukupni iznos za koji je iskazan interes za 

kupnju udjela,
2. naznaku ukoliko udjel eventualno ostaje u 

vlasništvu Općine Špišić Bukovica,
3. popis zainteresiranih za kupnju udjela sa 

najpovoljnijom kupoprodajnom cijenom te 
naznakom da li je status ostvario temeljem 
ponude za kupnju udjela ili ostvarivanjem 
prava prvokupa,

4. naznaku da li je Uprava društva dala 
suglasnost na prodaju udjela trećim osobama.

V. POTPIS UGOVORA I UPLATA

Članak 24.

Temeljem Zbirnog Izvješća o stanju upisa 
za kupnju udjela i ostvarenog prava prvokupa 
Općinsko Vijeće Općine Špišić Bukovica 
donijet će Odluku kojom utvrđuje najpovoljnijeg 
ponuditelja te ga poziva da, najkasnije u roku od 
15 dana od dana dostave Odluke o utvrđivanju 
najpovoljnijeg ponuditelja, pristupi uplati 
kupoprodajne cijene i sklapanju kupoprodajnog 
Ugovora sa načelnikom Općine Špišić Bukovica.

Uplata kupoprodajne cijene i potpis Ugovora 
o kupoprodaji i prijenosu poslovnih udjela 

prodaju poslovnog udjela, dati pisanu izjavu 
o prihvaćanju ponude. Ukoliko Društvo ne 
namjerava koristiti svoje pravo prvokupa ili je 
ponudu djelomično prihvatilo, Uprava Društva 
je dužna, najkasnije po isteku roka od 8 dana od 
primitka ponude za prodaju poslovnih udjela, 
obavijestiti članove Društva o pristigloj ponudi 
na način da ju objavi na oglasnoj ploči Društva. 
Ako članovi Društva namjeravaju koristiti svoje 
pravo prvokupa, moraju u roku od 8 dana od 
dana objave na oglasnoj ploči Društva, dostaviti 
Upravi Društva pisanu izjavu o prihvaćanju 
ponude. Ako u propisanim rokovima pisanu 
izjavu o prihvaćanju ponude ne dadu niti Uprava 
Društva niti članovi Društva, smatra se da je 
ponuda odbijena i da Uprava Društva može 
izdati pisanu suglasnost na prijenos dijela ili 
cijelog poslovnog udjela na stjecatelje iz ponude.

Ako je Uprava Društva, odnosno član/ovi 
Društva, prihvatila/i ponudu za otkup udjela, 
dužni su bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 
dana od dana odašiljanja obavijesti o korištenju 
prava prvokupa, pristupiti sklapanju Ugovora 
kupoprodaji i prijenosu poslovnih udjela pod 
istim ili povoljnijim uvjetima od uvjeta sadržanih 
u ponudi za otkup.

Ako je Uprava Društva odbila ponudu ili je 
djelomično prihvatila, pa za neprihvaćeni dio 
ponude takvu ponudu nakon toga prihvati više 
članova Društva, svaki od njih ima pravo na 
otkup dijela udjela koji je preostao za prodaju 
razmjerno svom udjelu u temeljnom kapitalu 
Društva, ako se ovlaštenici prava prvokupa 
drugačije međusobno ne sporazumiju.

Ako Uprava Društva i/ili član Društva koji 
se namjerava koristiti svojim pravom prvokupa 
ne postupe u skladu s odredbama ovog članka, 
prestaje im pravo prvokupa.

Članak 20.

Za prijenos poslovnog udjela ili dijela 
poslovnog udjela Komisija za prodaju udjela 
Informativnog centra d.o.o. iz Virovitice, dužna 
je ishoditi suglasnost Uprave društva za prijenos 
poslovnog udjela ili dijela poslovnog udjela 
drugom članu Društva ili trećoj osobi.

Članak 21.

Poslovni udjel, ako se ne proda temeljem 
odredbi Odluke o prodaji udjela javnim 
prikupljanjem ponuda Informativnog centra  
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Članak 28.

Osobama ovlaštenim za kupnju udjela 
omogućit će se uvid u Odluku i ovaj Program, 
Društveni ugovor i uz predočenje podataka o 
poslovanju i stanju u Društvu, u primjerenom 
roku i neposredno prije sklapanja ugovora o 
prodaji udjela, u sjedištu Društva.

Sadržaj Odluke i Programa obvezuje sva tijela 
Društva, kao i osobe koje sudjeluju u postupku 
javnog prikupljanja ponuda te se smatra da su sa 
sadržajima Odluke i ovog Programa upoznate.

U slučaju nesuglasnosti odredbi ovog 
Programa i Odluke, prednost imaju odredbe 
Odluke o prodaji udjela Informativnog centra 
d.o.o. iz Virovitice .

U slučaju nesuglasnosti sadržaja objavljenih 
poziva na kupnju udjela i odredbi ovog Programa 
primjenjuju se odredbe ovog Programa.

Članak 29.

Adresom osobe koja je zainteresirana za 
kupnju udjela smatrat će se adresa koju takva 
osoba navede u Ponudi iz čl. 5. ovog Programa, 
odnosno u pogledu osobe koja je kupila udjele, 
adresom će se smatrati adresa upisana u knjizi 
poslovnih udjela Društva.

Spomenute osobe dužne su prijaviti Društvu 
svaku promjenu adrese do koje bi došlo nakon 
davanja ponude iz čl. 5. ovog Programa, odnosno 
nakon kupnje udjela jer će se u protivnom 
smatrati valjanim odašiljanjem pisama na adresu 
iz st. 1. ovog članka.

Ako Odlukom ili Programom nije određeno 
drukčije smatrat će se da je Društvo, odnosno 
Općina Špišić Bukovica kao prodavatelj udjela, 
ispunilo svoju Programom utvrđenu obvezu bilo 
kojeg obavještavanja osobe iz st. 1. ovog članka 
ako je pismeno uredno i na vrijeme predano pošti 
kao preporučeno pismo.

Članak 30.

Sredstva ostvarena prodajom poslovnog 
udjela Informativnog centra d.o.o. iz Virovitice 
prihod su proračuna Općine Špišić Bukovica, a 
mogu se koristiti za otplatu duga te za nabavku 
nefinancijske i financijske imovine.

Društva obavljaju se kao jedinstvena radnja 
u roku iz stavka 1. ovog članka. Za osobu koja 
u spomenutom roku ne obavi bilo koju od 
spomenutih radnji ili o tome ne podnese dokaz, 
smatrat će se da je odustala od kupnje udjela.

Takav udio ostaje u vlasništvu Općine Špišić 
Bukovica a jamstveni polog se ne vraća.

Danom kada je, nakon uplate kupoprodajne 
cijene, načelnik Općine Špišić Bukovica sklopio 
Ugovor o kupoprodaji i prijenosu poslovnih 
udjela Društva smatra se da je time i prihvaćena 
ponuda, Općine Špišić Bukovica za kupoprodaju 
udjela Informativnog centra d.o.o. iz Virovitice.

Ukoliko Općinsko vijeće  ne prihvati 
podnesena Izvješća ili ne donese Odluku iz čl. 1. 
ovog stavka Komisija je dužna, u roku od 8 dana 
od dana zasjedanja Općinskog Vijeća Općine 
Špišić Bukovica na kojoj su izvješća i Odluka 
razmatrani, objaviti obavijest o poništenju javnog 
poziva za kupnju udjela.

Članak 25.

Ugovor o kupoprodaji i prijenosu poslovnih 
udjela sastavni je dio ovog Programa.

Ugovor o kupoprodaji i prijenosu poslovnih 
udjela sklopiti će se kao javnobilježnički akt 
ili kao privatna isprava koju će potvrditi javni 
bilježnik.

Članak 26.

Ugovorom o kupoprodaji i prijenosu 
poslovnog udjela Informativnog centra društvo 
s ograničenom odgovornošću iz Virovitice 
potrebno je utvrditi da je kupac imao mogućnost 
prije izvršiti uvid u Društveni ugovor te podatke 
o stanju društva koje kupuje, kao i zatražiti sve 
potrebne informacije od Uprave društva te se 
stoga odriče prava, nakon potpisa ugovora, tražiti 
sniženje cijene ili raskid ugovora zbog pravnih ili 
stvarnih nedostataka predmeta prodaje.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

U slučaju smrti osobe koja je dala ponudu za 
kupnju udjela, ali još nije sklopila ugovor o kupnji 
udjela, prestaju prava i obveze nastale ponudom 
za kupnju udjela. Takvi udjeli ostaju u vlasništvu 
Općine Špišić Bukovica ukoliko se u postupku 
kupoprodaje ne može ostvariti pravo prvokupa, 
a jamstveni polog vraća se nasljednicima.
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Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
«Službenom vjesniku» Općine Špišić Bukovica.

Klasa: 406-01/12-01/02

Urbroj: 2189/06-02-12-3 

U Špišić Bukovici, 23. kolovoza 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić 
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić 
Bukovica˝ broj 04/09) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na 33. sjednici održanoj dana 
23. kolovoza 2012. godine, donosi 

ODLUKU
o imenovanju Komisije za prodaju udjela

 javnim prikupljanjem ponuda 
„Informativnog centra“ d.o.o.

Članak 1.

Donosi se Odluka o imenovanju Komisije 
za prodaju udjela javnim prikupljanjem ponuda 
«Informativnog centra» d.o.o. društva s 
ograničenom odgovornošću.

Članak 2.

U Komisiju iz članka 1. ove Odluke imenuju 
se:
1. Tihomir Majstorović (predsjednik)
2. Zdravko Maresić (zamjenik predsjednika)
3. Rudolf Ilić (član)
4. Hrvoje Miler (član)

5. Kristijan Žagar (član).

Članak 31.

U slučaju spora nastalog u vezi s pravima i 
obvezama nastalim na temelju Odluke i ovog 
Programa, odnosno upisom preuzete obveze na 
uplatu udjela, nadležan je stvarno nadležni sud 
prema mjestu sjedišta Društva.

Članak 32.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave, 
a objavit će se u „ Službenom vjesniku“ Općine 
Špišić Bukovica.

KLASA:406-01/12-01/02
URBROJ: 2189/06-02-12-2
U Špišić Bukovici, 23. kolovoza 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu 
(NN br. 87/08), članka 35. toč. 7. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09) i čl. 32. Statuta Općine Špišić Bukovica 
(«Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica» br. 
4/09), Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica 
na 33. sjednici održanoj dana 23. 08.2012. 
godine, donosi 

ODLUKU
o izmjenama  i dopunama Odluke

o prodaji udjela javnim prikupljanjem 
ponuda Informativnog centra d.o.o. iz 

Virovitice od 25.08.2011. godine

Članak 1.

Članak 2. mijenja se i glasi: 

Društvo je upisano u Sudski registar 
Trgovačkog suda u Bjelovaru, pod brojem 
10018533, s temeljnim kapitalom u iznosu od 
1.385.600.00 kn, od čega vrijednost poslovnog 
udjela Općine Špišić Bukovica iznosi 260.200,00 
kn odnosno 18,75% vrijednosti poslovnog udjela.
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3. Predmet koncesije: Obavljanje komunalne 
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području 
Općine Špišić Bukovica

4. Priroda, opseg, te mjesto obavljanja 
djelatnosti koncesije: Koncesijom se stječe 
pravo obavljanja komunalnih djelatnosti 
dimnjačarskih poslova na području Općine 
Špišić Bukovica (naselja: Špišić Bukovica, 
Bušetina, Okrugljača, Vukosavljevica, Lozan, 
Rogovac i Novi Antunovac), kao jedinstveno 
dimnjačarsko područje, što podrazumijeva 
čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata i 
uređaja za loženje.

5. Rok trajanja koncesije: Koncesija se daje na 
rok 4 (četiri) godine. Prvi dan početka trajanja 
koncesije jest 01.09.2012. 

6. Posebni uvjeti koje tijekom trajanja 
koncesije mora zadovoljavati ponuditelj: 
Nisu određeni.

7. Iznos naknade za koncesiju: Godišnja 
naknada za cijelo područje općine iznosi 
3.600,00 kuna (slovima: tri tisuće i šesto 
kuna), uz obvezu uplate za prvu godinu na 
dan sklapanja ugovora, a za naredne godine 
do kraja prvog mjeseca tekuće kalendarske 
godine za proteklu godinu.

8. Rok u kojem je najpovoljniji ponuditelj 
obvezan potpisati ugovor o koncesiji: 
Ponuditelj je dužan potpisati ugovor 
stupanjem na snagu ove Odluke, budući da se 
ne mora čekati protek roka mirovanja jer nije 
bilo drugih ponuditelja. 

9. Ovlaštenja davatelja koncesije: Davatelj 
koncesije može jednostrano raskinuti ugovor 
o koncesiji u slučajevima:

- ako koncesionar ne obavlja posao koncesionara 
trajno i kvalitetno,

- ako koncesionar uskrati obavljanje 
dimnjačarskih poslova iz bilo kojih razloga,

- ako koncesionar ne obavlja poslove dimnjačara 
u prekidima koji nisu opravdani višom silom,

- ako koncesionar ne plaća koncesijsku naknadu 
za koncesiju u dogovorenom roku.

10. Prava i obveze ponuditelja: 
- u radnom odnosu držati najmanje broj 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, 
a objavit će se u ˝Službenom vjesniku˝ Općine 
Špišić Bukovica.

Klasa: 406-01/12-01/02
Urbroj: 2189/06-02-12-4
U Špišić Bukovici, 23. 08. 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama 
(˝Narodne novine˝ broj 125/08), članka 12. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu (˝Narodne 
novine˝ broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 
178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), članka 5. Odluke o 
komunalnim djelatnostima na području Općine 
Špišić Bukovica (˝Službeni vjesnik˝ broj 01/10, 
02/10, 04/10, 02/12), na temelju članka 7. Odluke 
o dimnjačarskoj službi (˝Službeni vjesnik˝ broj 
01/10) i članka 46. Statuta Općine Špišić Bukovica 
(˝Službeni vjesnik˝ broj 04/09), Općinsko vijeće 
Općine Špišić Bukovica, donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 

dodjelu koncesije 
obavljanja komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova 
na području Općine Špišić Bukovica

Članak 1. 

1. Davatelj koncesije: Općina Špišić Bukovica, 
Vinogradska 4, 33404 Špišić Bukovica, OIB: 
45994280888, temeljem Obavijesti o namjeri 
davanja koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području 
Općine Špišić Bukovica, objavljene dana 01. 
lipnja 2012. godine u Narodnim novinama 
broj 61/12, KLASA: 363-01/12-01/18 , 
UR.BROJ: 2189/06-01-12-4

2. Naziv najpovoljnijeg ponuditelja: Dimko 
d.o.o. za trgovinu i usluge
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić 
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić 
Bukovica˝ broj 04/09) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na 33. sjednici održanoj dana 
23. kolovoza 2012. godine, donosi 

ODLUKU
o početku provođenja postupka javne 

nabave za opskrbu  električnom 
energijom

Članak 1.

Donosi se Odluka o početku postupka javne 
nabave za opskrbu električnom energijom 
(CPV 40000000-3) za potrebe javne rasvjete na 
području Općine Špišić Bukovica.

Članak 2.

Procijenjena vrijednost radova jest 170.000,00 
kuna i sukladno tome provest će se postupak 
nabave prema članku 3. i 13. Zakona o javnoj 
nabavi (˝Narodne novine˝ broj 90/11).

Članak 3.

Sredstva za ovu nabavu su predviđena u 
Proračunu Općine Špišić Bukovica.

Članak 4.

Nabava će se provesti prema otvorenom 
postupku javne nabave.

Članak 5.

Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u 
postupku javne nabave su Ivica Lulić i Josipa 
Osvaldić Galic.

Članak 6.

Odgovorna osoba javnog naručitelja je Ivica 
Lulić.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana 

zaposlenika koje je imao u trenutku sklapanja 
ugovora,

- predmetnu djelatnost obavljati bez obzira na 
radno vrijeme ako se za to ukaže potreba, 

- predmetnu djelatnost obavljati u skladu 
s Odlukom o obavljanju dimnjačarskih 
poslova na području Općine Špišić Bukovica 
(˝Službeni vjesnik˝ broj 01/10) i važećim 
zakonskim propisima.

11. Obrazloženje razloga za odabir ponuditelja: 
Tvrtka Dimko. d.o.o. za trgovinu i usluge se 

jedina je dostavila ponudu sukladno raspisanoj 
Obavijesti o namjeri davanja koncesije za 
obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih 
poslova na području Općine Špišić Bukovica, 
objavljene dana 01. lipnja 2012. godine u 
Narodnim novinama broj 61/12, KLASA: 363-
01/12-01/18 , UR.BROJ: 2189/06-01-12-4 te 
dokumetacija ponuditelja odgovara kriterijima 
navedenim u obavijesti.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 
dana objave u ˝Službenom vjesniku˝ Općine 
Špišić Bukovica.

Uputa o pravnom lijeku:
Ponuditelj koji je sudjelovao u postupku 

davanja koncesije može protiv ove Odluke 
izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu 
postupaka javne nabave, Kneza Mutimira 
5/I, 10000 Zagreb. Žalba se dostavlja Općini 
Špišić Bukovica, Vinogradska 4, 33404 Špišić 
Bukovica, u pisanom obliku preporučenom 
poštanskom pošiljkom ili neposrednom izravnom 
predajom u pisarnici Općine Špišić Bukovica, u 
roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove 
Odluke. Jedan primjerak žalbe, žalitelj je dužan 
istodobno u žalbenom roku dostaviti na navedeni 
način neposredno Državnoj komisiji za kontrolu 
postupaka javne nabave. 

KLASA: 363-01/12-01/18
UR.BROJ:2189/06-04-12-8
Špišić Bukovica: 23.08.2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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objave, a objavit će se u ̋ Službenom vjesniku˝ 
Općine Špišić Bukovica.

Klasa: 310-02/12-01/05
Urbroj: 2189/06-02-12-2
U Špišić Bukovici, 23. 08. 2012. godine

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  33. sjednici 
održanoj 23.08.2012. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Načelnika 

Općine Špišić Bukovica 
za period od 01.01. - 30.06.2012. godine

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju izvješća 
o radu Načelnika Općine Špišić Bukovica za 
period od 01.01. - 30.06.2012. godine.

II.

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

Klasa: 023-01/12-01/22
Urbroj: 2189/06-02-12-2
Špišić Bukovica, 23.08.2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

objave, a objavit će se u ̋ Službenom vjesniku˝ 
Općine Špišić Bukovica.

Klasa: 310-02/12-01/05
Urbroj: 2189/06-02-12-1
U Špišić Bukovici, 23. 08. 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić 
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić 
Bukovica˝ broj 04/09) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na 33. sjednici održanoj dana 
23. kolovoza 2012. godine, donosi 

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provođenje

postupka javne nabave za nabavu 
električne energije

Članak 1.

Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva 
za provođenje postupka javne nabave za nabavu 
električne energije (CPV 40000000-3) za 
potrebe javne rasvjete na području Općine Špišić 
Bukovica.

Članak 2.

U Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke 
imenuju se:
1. Ivica Lulić
2. Tihomir Majstorović
3. Davor Pernar
4. Kristijan Žagar
5. Josipa Osvaldić Galic.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana 
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obaveze te je na računu konstantno bilo dovoljno 
sredstava da se ne ugrozi tekuće poslovanje. 
Samo punjenje proračuna bilo je manje od plana 
što je odraz sveukupnog stanja u državi i općenito 
smanjenih prihoda stanovništva i velikog pada 
opće potrošnje.

 U suradnji sa udrugama sa područja općine 
organizirano je obilježavanje dana općine Špišić 
Bukovica koje je počelo manifestacijama i 
priredbama već 09.06. u Okrugljači a završava 
se 25. 06 u Špišić Bukovici. Pozivu općine 
odazvalo se većina udruga i u sklopu svojih 
aktivnosti odrađuju ili su odradile dogovoreni 
dio programa na čemu im se zahvaljujem jer u 
duhu vremena, odnosno ograničenim sredstvima 
pripremljen je bogat program sa mnoštvom 
raznolikih događanja, gdje će se pronaći za 
svakoga ponešto.

            U narednom periodu planirane su aktivnosti 
na uređenju nogostupa u naselju Bušetina, kao 
i uređenje krovišta u mjesnim domovima u Šp. 
Bukovici i Bušetini. Jedna od većih aktivnosti 
bi trebala biti i sanacija zatvorenog odlagališta 
otpada u Šp. Bukovici. Međutim ove programe 
neće biti moguće u cijelosti ostvariti bez pomoći 
resornih ministarstva u čemu za sada nemamo 
uspjeha.

 Moja suradnja sa Općinskim vijećem., 
Jedinstvenim upravnim odjelom kao i sa svim 
vijećnicima i predsjednicima Mjesnih odbora  
bila je više nego zadovoljavajuća na čemu se 
svima zahvaljujem i nadam se da će se takova 
suradnja nastaviti i dalje.  

NAČELNIK:
IVICA LULIĆ

Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić 
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić 
Bukovica˝ broj 04/09) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na 33. sjednici održanoj dana 
23. kolovoza 2012. godine, donosi slijedeći

ZAKLJUČAK
o izgradnji autoceste A-13 - brze ceste

na relaciji Sv. Helena - Vrbovec - Bjelovar 
- Virovitica - Terezino polje

I.

Utvrđuje se potreba nastanka izgradnje 
autoceste A-13 - brze ceste na relaciji Sv. Helena - 
Vrbovec - Bjelovar - Virovitica - Terezino polje od 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
Županija Virovitičko-podravska
Općina Špišić Bukovica
Načelnik

KLASA: 023-01/12-01/22
URBROJ: 2189/06-01-12-1
Šp. Bukovica, 23.08.2012.

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA ZA 
PERIOD 01.-06.2012. GODINE

Prvo polugodište u radu Općine Špišić 
Bukovica iskorišteno je za nastavak planiranih 
aktivnosti iz proteklog perioda. U suradnji sa 
Županijom izvršene su pripreme za izgradnju 
područne škole u naselju Rogovac za što je 
Općina osigurala dio sredstava u iznosu od 
300.000,00 kuna kao i za područnu školu u 
Lozan i koji će biti uplaćeni županiji sukladno 
sporazumu. Škola treba biti završena tokom 
prvog polugodišta iduće godine. U suradnji 
sa komunalnom tvrtkom ‘’Virkom’’ aplicirali 
smo prema ministarstvu za sufinanciranje 
izrade izvedbene projektne dokumentacije za 
kanalizaciju za naselje Špišić Bukovica.

Započeti su radovi na projektu rekonstrukcije 
javne rasvjete u ulicama Stjepana Radića i Mali 
Zagreb u Špišić Bukovici, u sklopu rekonstrukcije 
niskonaponske mreže u spomenutim ulicama, 
projekt vrijednosti 80.000,00 kuna za što su 
osigurana sredstva u proračunu za ovu godinu.

 Općina je redovito isplatila stipendije 
studentima po prošlogodišnjem natječaju, također 
isplaćena je pomoć za svako novorođeno dijete 
u iznosu od 1000.00 kn. U proteklom periodu 
nastavljeno je i subvencioniranje prijevoza 
srednjoškolaca gdje je općina učestvovala sa 
10% cijene autobusne karte.

 I ove godine Općina je u suradnji sa 
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje provela 
program zapošljavanja kroz sustav javnih radova 
i zaposlila petero nezaposlenih osoba koji su 36 
mjeseci prijavljeni na zavodu a koji radile na 
održavanju javnih površina na području Općine, 
kao i drugim poslovima prema potrebama 
Općine. Za prvu polovicu godine Općina je 
izvršila sve svoje financijske obveze kako 
prema poslovnim partnerima tako i prema svim 
korisnicima proračuna, tj. svim  udrugama.

 Tokom prvog polugodišta Općina je 
poslovala pozitivno redovito podmirujući svoje 
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presude važnosti za ukupni razvoj gospodarstva 
i društvenog razvoja Općine Špišić Bukovica kao 
i svih općina i gradova na području Virovitičko-
podravske županije te na interes poduzetnika 
kao i domaćih i stranih investitora, na ulaganja u 
ovaj dio Hrvatske.

II.

Nepostojanje kvalitetne prometne 
infrastrukture, odnosno autocesta ili brza 
cesta u jedinicama lokalne samouprave u 
sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske i do 
sada je imalo i ima negativne posljedice na njihov 
ukupan razvoj te posebno interes poduzetnika 
kao i domaćih i stranih investitora ulaganja u 
ovaj dio Hrvatske, jer je izrazito loša prometna 
infrastruktura prepreka njegovom povezivanju 
sa središtem najvećeg dijela gospodarskih 
aktivnosti, Gradom Zagrebom te nastavno sa 
ostatkom Republike Hrvatske, posebno njezinim 
južnim dijelom.

III.

Stanje prometne infrastrukture, posebno 
državne ceste D-2 - Podravske magistrale 
neodrživo je što se posebno manifestira u 
velikom broju prometnih nesreća sa smrtnim 
posljedicama zbog čega se ova cesta zove i 
cestom smrti, a gustoća i intenzitet prometa iz 
godine u godinu se znatno povećava o čemu 
postoje izrađene studije.

IV.

Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica 
upućuje zahtjev Vladi Republike Hrvatske da, 
imajući u vidu razvoj ovog dijela Republike 
Hrvatske, osigura uvjete za žurni nastavak 
radova na izgradnji autoceste A-13 ili brze 
ceste na relaciji Sv. Helena - Vrbovec - Bjelovar 
- Virovitica - Terezino polje u 2013. g. jer bi 
svako vremensko odugovlačenje imalo štetne 
posljedice na razvoj ne samo Virovitičko-
podravske županije, već i Bjelovarsko-bilogorske, 
Koprivničko-križevačke, kao i svih općina i 
gradova u njihovu sastavu.

V.

Izgradnjom brze ceste omogućio bi se ubrzani 
razvoj Općine Špišić Bukovica i ovog dijela 
županije i osigurala bi se prometna povezanost 
Republike Hrvatske sa Republikom Mađarskom 

i sjevernim dijelom Europe, a što bi imalo za 
utjecaj i razvoj turizma, te povećane prihode 
i državnog proračuna, što je bi predstavljalo 
veliki turistički razvoj i značaj za Općinu 
Špišić Bukovica, pa tako i na cjelokupni razvoj 
Republike Hrvatske.

Klasa: 351-01/12-01/06
Urbroj: 2189/06-04-12-4
U Špišić Bukovici, 23.08.2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.



Strana 44 SLUŽBENI VJESNIK Broj 4

Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica izdaje Općina Špišić Bukovica
Odgovorni urednik: Ivan Ljulj

Grafička obrada i tisak: Grafiti Becker, Virovitica


