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64. Odluka o oslobađanju stipendista općine 
Špišić Bukovica od povrata stipendija 5

65. Zaključak o početku pripremnih radnji 
za izgradnju Područne škole Bušetina 
pri osnovnoj školi August Cesarec Špišić 
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Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (“NN.br.26/03-pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 
90/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik” Općine Špišić 
Bukovica br. 4/09) Općinsko Vijeće Općine 
Špišić Bukovica na 38. sjednici održanoj dana 
18.03.2013. godine donosi

IZMJENU I DOPUNU ODLUKE 
O KOMUNALNOM DOPRINOSU 

OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Članak 1.

Članak 8. mijenja se i glasi:
Komunalni doprinos obračunava se u skladu 

s obujmom, odnosno po m³ (prostornom metru) 
građevine koja se gradi na građevinskoj čestici, 
a kod građevine koja se uklanja zbog gradnje 
nove građevine, ili kada se postojeća građevina 
dograđuje i nadograđuje, komunalni se doprinos 
obračunava na razliku u obujmu u odnosu na 
prijašnju građevinu.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za 
obračun po m³ građevine koja se gradi određuje 
se na način i u postupku sukladno odredbama 
posebnih propisa:
- ovisno o vrsti građevine
- za 3 (tri) zone u Općini Špišić Bukovica 

sukladno članku 7. ove Odluke
- u iznosu najvišem za I zonu građenja koji ne 

može biti viši od 10% vrijednosti prosječnih 
troškova gradnje m³ etalonske građevine u 
Republici Hrvatskoj, a taj podatak objavljuje 
ministar u čijem je djelokrugu komunalno 
gospodarstvo.
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 

za obračun po m³ građevine, po kojoj se isti 
plaća, utvrđuje se ovisno o vrsti objekta i uređaja 
komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama 
kako je prikazano u Tablici 1.

Tablica 1
JEDINIČNA VRIJEDNOST 

KOMUNALNOG DOPRINOSA KN/M³
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Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Odluke stupa na 

snagu osmog dana od dana objave u .Službenom 

vjesniku” Općine Špišić Bukovica.

KLASA: 361-01/13-01/06 

URBROJ: 2189/06-02-13-1 

Špišić Bukovica, 18.03.2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:

Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu 
(“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12) i članka 
32. Statuta Općine Špišić Bukovica (“Službeni 
vjesnik Općine Špišić Bukovica” broj 4/09) 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 38. 
sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine 
donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom 

društvu Plin Vtc d.o.o. za zaduživanje

I.

Trgovačkom društvu Plin Vtc d.o.o. daje se 
suglasnost za zaduživanje, razmjerno udjelu 
u vlasništvu, u iznosu od 786.100,00 kuna za 
kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak 
iz Programa infrastruktura, za izvođenje 
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

građevinskih radova na plinskoj mreži 
u naseljima Rezovac i Rezovačke Krčevine 
903.000,00 kuna, građevinskih radova na 
plinskoj mreži u naseljima općine Lukač 
4.027.000,00 kuna, kupnju poslovnih prostora u 
gradu Virovitici 3.000.000,00 kuna i za izgradnju 
poslovne zgrade u gradu Virovitici 3.300.000,00 
kuna, a prema slijedećim uvjetima:
1. Iznos ukupnog kredita: 11.230.000,00 kuna,
2. Kamatna stopa: 4% godišnja, promjenjiva, 

proporcionalna metoda obračuna 
3. Naknada: 0,8% jednokratno na odobreni 

iznos kredita i 0,25 % na neiskorišteni iznos 
kredita za rezervaciju sredstava, 

4. Rok korištenja: do 31.12.2013.godine, 5. 
Način korištenja :sukcesivno,

6. Rok otplate: 15 godina u koje je uključeno 
razdoblje počeka, 

7. Poček: 5 godina
8. Dinamika vraćanja: 40 uzastopnih 

tromjesečnih rata, a prva rata dospijeva 
31.3.2019. godine

9. Osiguranje plaćanja:
5 bjanko vlastitih trasiranih i akceptiranih 

mjenica s naznakom “bez protesta”,
1 zadužnica na iznos odobrenog kredita uvećanog 

za kamate, naknade i troškove,
Jamstvo Općine Špišić Bukovica u iznosu od 

786.100,00 kuna uvećano za pripadajuću 
kamatu, naknade i troškove. Jamstva Općine 
Lukač i Općine Suhopolje pojedinačno 
na iznos od 786.100,00 kuna uvećano za 
pripadajuću kamatu, naknade i troškove, 
te jamstva Grada Virovitice na iznos od 
8.085.600,00 kuna uvećano za pripadajuću 
kamatu, naknade i troškove.

II.

Plin Vtc d.o.o. dužan je potpisani ugovor 
po uvjetima navedenim u točki I ove odluke 
dostaviti Općini Špišić Bukovica u roku od 5 
dana od potpisivanja ugovora o kreditu. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku Općine 
Špišić Bukovica”.

KLASA: 403-01/13-01/02
 URBROJ: 2189/06-02-13-3 
Špišić Bukovica, 18.03.2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 91. Zakona o proračunu 
(“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12) i članka 
32. Statuta Općine Špišić Bukovica (“Službeni 
vjesnik Općine Špišić Bukovica” broj 4/09), 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 38. 
sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine 
donosi

ODLUKU
o davanju jamstva za zaduživanje 
trgovačkog društva Plin Vtc d.o.o.

I.

U korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak 
daje se jamstvo za zaduživanje trgovačkog 
društva Plin Vtc d.o.o., razmjerno udjelu u 
vlasništvu u iznosu od 786.100,00 kuna uvećano 
za pripadajuću kamatu, naknade i troškove 
za kredit iz Programa infrastruktura i to za 
izvođenje građevinskih radova na plinskoj mreži 
u naseljima Rezovac i Rezovačke Krčevine, 
građevinskih radova na plinskoj mreži u naseljima 
u općini Lukač, kupnju poslovnih prostora u 
gradu Virovitici i za izgradnju poslovne zgrade 
u gradu Virovitica.

II.

Jamstvo iz točke I. ove Odluke daje se pod 
slijedećim uvjetima: 1. Iznos ukupnog kredita: 
1. Iznos ukupnog kredita: 11.230.000,00 kuna,
2. Kamatna stopa: 4% godišnja, promjenjiva, 

proporcionalna metoda obračuna 
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3. Naknada: 0,8% jednokratno na odobreni 
iznos kredita i 0,25 % na neiskorišteni iznos 
kredita za rezervaciju sredstava, 

4. Rok korištenja: do 31.12.2013.godine, 5. 
Način korištenja :sukcesivno,

6. Rok otplate: 15 godina u koje je uključeno 
razdoblje počeka, 

7. Poček: 5 godina
8. Dinamika vraćanja: 40 uzastopnih 

tromjesečnih rata, a prva rata dospijeva 
31.3.2019. godine

9. Osiguranje plaćanja:
5 bjanko vlastitih trasiranih i akceptiranih 

mjenica s naznakom “bez protesta”,
1 zadužnica na iznos odobrenog kredita uvećanog 

za kamate, naknade i troškove,
Jamstvo Općine Špišić Bukovica u iznosu od 

786.100,00 kuna uvećano za pripadajuću 
kamatu, naknade i troškove. Jamstva Općine 
Lukač i Općine Suhopolje pojedinačno 
na iznos od 786.100,00 kuna uvećano za 
pripadajuću kamatu, naknade i troškove, 
te jamstva Grada Virovitice na iznos od 
8.085.600,00 kuna uvećano za pripadajuću 
kamatu, naknade i troškove.

III.

Plin Vtc d.o.o. obvezan je mjesečno, do 5. 
u mjesecu za prethodni mjesec izvještavati 
Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić 
Bukovica o otplati kredita, a sve do konačne 
otplate na obrascu IZJS (Izvješće o zaduženju 
/jamstvu/ suglasnosti) koji je sastavni dio 
Pravilnika o postupku zaduživanja, te davanja 
jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave.

IV.

Plin Vtc d.o.o. je prije izdavanja isprave o 
jamstvu obvezan za odobreno jamstvo uplatiti 
proviziju od 0,5% na iznos jamstva za 2013. 
godinu u korist proračuna Općine Špišić 
Bukovica

V.

Ovlašćuje se načelnik na potpisivanje isprave 
o davanju jamstva iz točke I. ove odluke nakon 
dobivene suglasnosti ministra financija.

VI.

Općina Špišić Bukovica će prije izdavanja 
jamstva sklopiti s Plinom Vtc d.o.o. ugovor kojim 
će se odrediti sva prava i obveze u svrhu naplate 
regresnog zahtjeva ukoliko bi se morala koristiti 
proračunska sredstva.

Ovlašćuje se načelnik na potpisivanje ugovora 
iz prethodnog stavka ove točke.

VII.

Ova Odluka objavit će se u “Službenom 
vjesniku Općine Špišić Bukovica”, a stupa na 
snagu danom dobivene suglasnosti Ministra 
financija.

KLASA: 403-01/13-01/02
URBROJ: 2189/06-02-13-4 
Špišić Bukovica, 18.03.2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik” broj 04/09) 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 38. 
sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine, 
donosi

ODLUKU
o oslobađanju stipendista Općine Spišić 

Bukovica od povrata stipendija

Članak 1.

Donosi se Odluka o oslobađanju stipendista 
Općine Špišić Bukovica od povrata stipendija i 
to:
- Brdar Milan-Alen u iznosu od 7.200,00 

kuna za akademsku godinu 2008/2009. i dio 
2009/2010.,

- Šijan Marijo u iznosu od 5.400,00 kuna za 
akademsku godinu 2009/2010.,

- Mlinarić Slađana u iznosu od 5.400,00 kuna 
za akademsku godinu 2009/2010. i

- Ivanković Simona u iznosu od 4.200,00 kuna 
za akademsku godinu 2008/2009.
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Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u “Službenom vjesniku” Općine 
Špišić Bukovica.

Klasa: 604-01/13-01/01
Urbroj: 2189/06-02-13-1
Špišić Bukovica, 18. ožujka 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić 
Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 04/09), 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 38. 
sjednici održanoj 18. ožujka 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o početku pripremnih radnji za izgradnju 

Područne škole Bušetina pri osnovnoj 
školi August Cesarec Spišić Bukovica

I.

Donosi se Zaključak o početku pripremnih 
radnji za izgradnju Područne škole Bušetina pri 
osnovnoj školi August Cesarec Špišić Bukovica 
na k.č.br. 237, 238, 239 i 240 k.o. Bušetina.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u “Službenom vjesniku” Općine 
Špišić Bukovica.
KLASA: 361-01/13-01/05
URBROJ: 2189/06-02-13-3
Špišić Bukovica, 18. ožujka 2013. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica izdaje Općina Špišić Bukovica
Odgovorni urednik: Ivan Ljulj

Grafička obrada i tisak: Grafiti Becker, Virovitica


