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općinskog	 Načelnika	 općine	 Špišić	
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prihoda	u	 jedinicama	 lokalne	 i	 područne	
(regionalne	 )	 samouprave	 Virovitičko																																							
-	podravske	županije 30

97.	Zaključak	 o	 ne	 prihvaćanju	 zamolbe	
tvrtke	«POMONA	«d.o.o.	za	otpis	kamata	
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o	 ovrsi	 Klasa:	 UP/I-363-03/09-01/808	 	
Ur.broj:2189/06-04-13-15 30

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu 
(“Narodne Novine” broj 87/08) i 31. Statuta 
Općine Špišić Bukovica (˝Službeni vjesnik 
Općine Špišić Bukovica˝ broj 02/13), Općinsko 
vijeće Općine Špišić Bukovica na 03. sjednici 
održanoj dana 17. srpnja 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Rebalansa proračuna 

Općine Špišić Bukovica
za 2013. godinu.

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Rebalansa 
proračuna Općine Špišić Bukovica za 2013. 
godinu.

II.

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

Klasa: 400-01/13-01/58
Urbroj: 2189/06-02-13-2
Špišić Bukovica, 17. srpnja 2013. 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 za 2013. godinu stupa na snagu osmog 
dana od objave u Službenom vjesniku Općine 
Špišić Bukovica

Klasa:400-01/13-01/58
Ur.Broj:2189/06-02-13-1
U Špišić Bukovici, 17.7.2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju  31. Statuta Općine Špišić Bukovica 
(˝Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica˝ broj 
02/13), Općinsko vijeće općine Špišić Bukovica 
na  03. sjednici održanoj 17.07.2013. godine, 
donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju izmjene i dopune 

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

zemljišta u vlasništvu države RH na 
području Općine Špišić Bukovica za 

2013. godinu

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju izmjene i 
dopune Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja 
sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu države RH na području Općine 
Špišić Bukovica za 2013. godinu.

II.

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

Klasa: 400-01/13-01/58
Urbroj: 2189/06-02-13-4
Špišić Bukovica, 17. srpanj 2013. 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 
31. Statuta Općine Špišić Bukovica (˝Službeni 
vjesnik Općine Špišić Bukovica˝ broj 02/13) 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 03. 
sjednici održanoj 17. srpnja 2013. godine donosi

 
Izmjene i dopune Pravilnika

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

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu države RH  na 
području Općine Špišić Bukovica za 

2013. godinu

I.

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

II.

Prikupljena sredstva od prodaje, zakupa i 
koncesije koje prema Proračunu Općine Špišić 
Bukovica za 2013. godinu iznosi od 445.000,00 
kuna, te prenesena sredstva iz 2012. godine 
od prodaje, zakupa i koncesije u iznosu od 
209.043,51 kuna, što ukupno iznosi 654.043,51 
kuna utrošit će se za slijedeće stavke Proračuna 
Općine Špišić Bukovica u 2013. godini kako 
slijedi:
1.  Stavka Sanacija odlagališta ukupno iznosi 

80.000,00 kuna a odnosi se na:
- sanacija odlagališta koje se nalazi na 

poljoprivrednom zemljištu
2. Stavka Vodoprivreda ukupno iznosi 24.000,00 

kuna, a odnosi se na: 
- odvodnja atmosferskih voda,
- cijevni propusti
- troškovi vodoprivredne naknade i slivne 

vodne naknade
3. Stavke Geodetska izmjera poljoprivrednog 

zemljišta i Ostale geodetske usluge koje 
su potrebne u svrhu rješavanja statusa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 
110.000,00  kuna

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

iznosi 20.000,00  kuna
- raspisivanje natječaja
- obavijesti, oglasi , oglašavanja i pozivi.
5. Dio stavke Troškovi uredskog materijala 

ukupno iznosi 1.000,00  kuna.
6. Dio stavke Troškovi djelatnika na poslovima 

uređenja poljoprivrednog zemljišta i 
ostalim poslovima ukupno iznosi  92.000,00 

kuna.
7. Stavka program razvitka seoskog prostora 

ukupno iznosi 20.000,00 kuna.
8.  Dio stavke Povjerenstva (štete, prodaja, 

zakup) 32.000,00  kuna
9.  Dio stavke Nerazvrstane ceste u Općini 

Špišić Bukovica (sanacija i izrada) 159.043,51 
kuna

10. Stavka Elementarne nepogode 10.000,00 
kuna

11. Stavka Troškovi prijevoza i službenih 
putovanja za potrebe uređenja 

poljoprivrednog zemljišta i ostalog ukupno 
iznosi 6.000,00 kuna 

12. Stavka Povrati jamčevina iznosi 10.000,00 
kuna

13. Stavka sufinanciranja sustava odvodnje iznosi 
90.000,00 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 
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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.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, 
prestaje vrijediti Pravilnik o uvjetima i načinu 
korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, 
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Općine Špišić Bukovica za 2013. 
godinu KLASA: 400-01/12-01/67, UR.BROJ: 
2189/06-12-12-9 od 29. studenog 2012.

VII.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana 
od objave u ˝Službenom vjesniku˝ Općine Špišić 
Bukovica. 

Klasa: 400-01/13-01/58
Urbroj: 2189/06-02-13-3
Špišić Bukovica, 17. srpnja 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju  31. Statuta Općine Špišić Bukovica 
(˝Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica˝ broj 
02/13), Općinsko vijeće općine Špišić Bukovica 
na  03. sjednici održanoj 17.07.2013. godine, 
donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju izmjene i dopune 

Programa ostalih javnih potreba za 2013. 
godinu

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju izmjene i 
dopune Programa ostalih javnih potreba za 2013. 
godinu.

II.

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

Klasa: 400-01/13-01/58
Urbroj: 2189/06-02-13-6
Špišić Bukovica, 17. srpnja 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju 31. Statuta Općine Špišić Bukovica 
(˝Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica˝ broj 
02/13) Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica 
na 03. sjednici održanoj 17. srpnja 2013. godine, 
donosi

Izmjena i dopuna Programa
ostalih javnih potreba za 2013. godinu

Članak 1.

Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni programa 
ostalih javnih potreba koje su od interesa za 
Općinu Špišić Bukovica.

Članak 2.

Financijska sredstva potrebna za financiranje 
ostalih javnih potreba za područje Općine Špišić 
Bukovica osigurana su u Proračunu Općine 
Špišić Bukovica za 2013. godinu.

Članak 3.

Financijska sredstva osigurana u Proračunu 
Općine Špišić Bukovica:

1. Pomoć obitelji i kućanstvima 40.000,00 
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kuna
2. Naknada za rođenje dijeteta 45.000,00 

kuna
3. Pomoć HRVI za komunalno opremanje            

20.000,00 kuna
4. Sufinanciranje cijene prijevoza djece za 

srednju školu 60.000,00 kuna
5. Stipendije studentima 55.000,00 kuna
6. Predškolski odgoj 60.000,00 kuna
7. Političke stranke 15.200,00 kuna
8. Hrvatski crveni križ 12.000,00 kuna
9. VZO 80.000,00 kuna
10. Udruženje žena Bukovčanka 2 .000,00 

kuna
11. Program razvitka seoskog prostora  

20.000,00 kuna
12. VSMTI 10.000,00 kuna
13. LU Fazan 5.000,00 kuna
14. Gorska služba spašavanja 5.000,00 kuna.
15. Dan Općine 25.000,00 kuna.
16. Škrinja Bušetina 2.000,00 kuna.
17. Konjička udruga Graničari 5.000,00 kuna.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje 
važiti Program ostalih javnih potreba za 2013. 
godinu («Službeni vjesnik» Općine Špišić 
Bukovica br. 02/13).

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od 
objave u «Službenom vjesniku»  Općine Špišić 
Bukovica.

Klasa: 400-01/13-01/58
Urbroj: 2189/06-02-13-5
Špišić Bukovica, 17.07. 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju  31. Statuta Općine Špišić Bukovica 
(˝Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica˝ broj 
02/13), Općinsko vijeće općine Špišić Bukovica 
na 03. sjednici održanoj 17.07.2013. godine, 
donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju izmjene i dopune Plana 

nabave za 2013. godinu

I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju izmjene i 
dopune Plana nabave za 2013. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana 
od objave u “Službenom vjesniku” Općine Špišić 
Bukovica.
Klasa: 400-01/13-01/58
Urbroj: 2189/06-02-13-8
Špišić Bukovica, 17. srpnja 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovog Plana prestaje 
važiti Plan nabave za 2013 godinu («Službeni 
vjesnik» Općine Špišić Bukovica br. 06/12) i 
Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu 
(«Službeni vjesnik» Općine Špišić Bukovica br. 
01/13).

Članak 3.

Ovaj Plan nabave stupa na snagu osmog dana 
od objave u «Službenom vjesniku» Općine Špišić 
Bukovica.

Klasa: 400-01/13-01/58
Urbroj: 2189/06-02-13-7
Špišić Bukovica, 17. srpnja 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 209. stavak 2. Zakona o 
vodama („Narodne novine“ broj: 153/09, 63/11, 
130/11, 56/13), te članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik“ Općine Špišić 
Bukovica 02/13), Općinsko vijeće Općine Špišić 
Bukovica na 03. sjednici održanoj dana 17. srpnja 
2013. godine donosi 

O D L U K U
o priključenju na komunalne vodne 

građevine

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak 
priključenja i rokovi priključenja na komunalne 
vodne građevine.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama, u 
smislu ove Odluke, smatraju se :
1. građevine za javnu vodoopskrbu – 

akumulacije, vodozahvati (zdenci, kaptaže 
i druge zahvatne građevine na vodnim 
tijelima), uređaji za kondicioniranje vode, 

vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni 
cjevovodi i vodoopskrbna mreža,

2. građevine za javnu odvodnju – kanali za 
prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, 
mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i 
oborinskih voda, kolektori, crpne stanice, 
uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, 
uređaji za obradu mulja nastalog u postupku 
pročišćavanja otpadnih voda, lagune, ispusti 
u prijemnik i druge građevine pripadajuće 
ovim građevinama, uključujući sekundarnu 
mrežu.
Vodne usluge su :
 1.usluge javne vodoopskrbe,
 2.usluge javne odvodnje.
Javna vodoopskrba je djelatnost zahvaćanja 

podzemnih i površinskih voda namijenjenih 
ljudskoj potrošnji i njihova kondicioniranja te 
isporuka do krajnjega korisnika ili do drugoga 
isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi 
obavljaju putem građevina javne vodoopskrbe 
te upravljanje tim građevinama ili na drugi 
propisani način (cisternama, vodonoscima i sl.).

Javna odvodnja  je djelatnost skupljanja 
otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja 
za pročišćavanje, pročišćavanja i izravnoga 
ili neizravnoga ispuštanja u površinske vode, 
obrade mulja koji nastaje u procesu njihova 
pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju 
putem građevina javne odvodnje te upravljanje 
tim građevinama; javna odvodnja uključuje i 
pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i 
sabirnih jama.

Članak 3.

Komunalne vodne građevine su javna dobra 
u javnoj uporabi, i u vlasništvu su javnoga 
isporučitelja vodne usluge.

Komunalnim vodnim građevinama upravlja 
javni isporučitelj vodne usluge ili koncesionar 
sukladno Zakonu o vodama.

Isporučitelj vodnih usluga je trgovačko 
društvo: Virkom d.o.o., Virovitica, Kralja Petra 
Kršimira IV 30 ( dalje u tekstu: isporučitelj).

II . OBVEZA PRIKLJUČENJA

Članak 4.

Vlasnici postojećih građevina odnosno 
drugih nekretnina ili onih koje će se tek 
izgraditi na području Općine Špišić Bukovice te 
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vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno 
javnu odvodnju prilaže se :
- izvadak iz zemljišne knjige
- kopija katastarskog plana za česticu koja 

se priključuje na sustav javne vodoopskrbe 
odnosno odvodnje

- 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 ukoliko se radi 
o građevinskom objektu. 

Članak 9.

Isporučitelj vodnih usluga na temelju 
zahtjeva stranke za priključenje na sustav javne 
vodoopskrbe odnosno javne odvodnje  izdaje 
suglasnost za priključenje koja mora sadržavati 
podatke o tome da li su ispunjeni tehničko-
tehnološki uvjeti za priključenje, podatke o 
građevini koja se priključuje (mjesto i adresa 
priključenja, gruntovna, katastarska oznaka) 
ime vlasnika i njegove podatke i rok u kojem se 
radovi na priključenju moraju dovršiti.

Ukoliko su ispunjeni tehničko-tehnološki 
uvjeti za priključenje isporučitelj vodnih usluga 
izdaje suglasnost, te sa vlasnikom građevine 
odnosno druge nekretnine ili zakonitim 
posjednikom nekretnine sklapa ugovor o 
priključenju.

Članak 10.

Ugovor o priključenju mora sadržavati 
podatke o građevini koja se priključuje (mjesto 
i adresa priključenja, gruntovna, katastarska 
oznaka, namjena i sl.), ime vlasnika i njegove 
podatke, a prilaže mu se i odgovarajuća skica 
priključka.

Ugovor iz stavka 1. obavezno sadrži: naziv 
ugovornih strana, vrstu priključka, promjer 
priključka na pojedinu komunalnu vodnu 
građevinu, cijenu i rok izgradnje priključka, 
troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora, 
te odredbu o predaji priključka u vlasništvo 
isporučitelja vodnih usluga.

Članak 11.

Radove priključenja izvodi isporučitelj 
vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni 
trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti 

investitori, dužni su priključiti svoju građevinu, 
odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne 
građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu 
odvodnju, kada je takav sustav izgrađen u 
naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi 
građevina odnosno druga nekretnina odnosno 
kada su osigurani uvjeti za priključenje na te 
sustave, sukladno ovoj odluci o priključenju.

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta, odnosno 
građevinskog zemljišta do privođenja namjeni 
odnosno drugog zemljišta bez izgrađenog 
građevinskog objekta mogu suglasno ovoj Odluci 
podnijeti zahtjev za priključenje navedenog 
zemljišta na komunalne vodne građevine kada 
su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave, 
ali se pri tom ne mogu obvezati na takvo 
priključenje.

Članak 5.

Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine 
te investitori dužni su priključiti građevinu 
odnosno drugu nekretninu na komunalne 
vodne građevine najkasnije u roku jedne godine 
od obavijesti isporučitelja vodnih usluga o 
mogućnosti priključenja.

Članak 6.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave može izuzeti vlasnike nekretnina ili 
druge zakonite posjednike obveze priključenja 
na komunalne vodne građevine ukoliko su 
isti na odgovarajući način pojedinačno riješili 
vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u skladu 
s odredbama Zakona o vodama.

III.  POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 7.

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

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

Članak 8.

Uz zahtjev za priključenje na komunalne 
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Sredstva iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se 
na račun isporučitelja vodne usluge, a rok povrata 
sredstava ne može biti dulji od 5 godina od dana 
sklapanja ugovora. Budući korisnici vodnih 
usluga koji bi se priključili na komunalne vodne 
građevine, za koje nisu ispunjene pretpostavke 
iz stavka 1. ovoga članka, mogu sudjelovati 
u financiranju njihove gradnje, pod uvjetima 
utvrđenim ugovorom s isporučiteljem vodne 
usluge, bez prava na povrat sredstava.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 
kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
- samovoljno priključi svoju građevinu na javni 

sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje,
- koristi vodu iz javnih hidranata bez odobrenja 

isporučitelja vodnih usluga,
- onemogući isporučitelju vodnih usluga 

popravak priključka, očitanje i zamjenu 
vodomjera u cilju baždarenja, te pregled 
instalacije potrošača u cilju utvrđivanja.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna 

kaznit će se za prekršaj iz prethodnog stavka i 
odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna 
kaznit će se fizička osoba ako počini prekršaj iz 
stavka 1.ovog članka.  

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o priključenju na komunalne 
vodne građevine („Službeni vjesnik“ Općine 
Špišić Bukovice broj: 8/10, 3/11 i 8/11).

Članak 18.

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

Klasa: 325-01/13-01/140
Urbroj: 2189/06-01-13-1
Špišić Bukovica,  17.07.2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

posjednik nekretnine koja se priključuje.

Članak 12.

Na traženje vlasnika ili investitora građevine 
dopustiti će se da on sam izvede iskop, zatrpavanje 
i izradu vodomjernog okna koji su potrebni za 
priključenje građevine, ako bi mu to smanjilo 
troškove priključenja, uz uvjet da se radovi koje 
on izvodi odnosno organizira, obave zakonito 
i prema pravilima struke, uz obvezatan nadzor 
ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga, te 
uz ishodovanje potrebnih suglasnosti ili dozvola 
za vršenje traženih radova.

IV. ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 13.

Isporučitelj vodnih usluga obvezuje se da 
rok priključenja na komunalne vodne građevine 
ne može biti dulji od 30 (trideset) dana od dana 
zaprimanja zahtjeva za priključenje ukoliko 
su ispunjeni svi zakonom propisani uvjeti za 
ostvarivanjem prava na priključenje.

V. TEHNIČKO - TEHNOLOŠKI UVJETI 
PRIKLJUČENJA

Članak 14.

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

VI. FINANCIRANJE GRADNJE 
KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 
OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA

Članak 15.

U slučaju kada gradnja određene komunalne 
vodne građevine nije predviđena godišnjim 
planom gradnje komunalnih vodnih građevina, 
ali je predviđen višegodišnjim planom gradnje 
komunalnih vodnih građevina unutar iduće 3 
godine budući korisnici vodnih usluga koji bi se 
priključili na te građevine mogu sudjelovati u 
financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih 
sredstava u određenom roku, pod uvjetima 
utvrđenim ugovorom s isporučiteljem vodne 
usluge. 



Strana 24 SLUŽBENI VJESNIK Broj 5

radna tijela Općine, djelatnici Jedinstvenog 
Upravnog dojela, te predsjednici Mjesnih 
odbora, koji se imenuju ili pozivaju na sjednicu 
navedenih tijela, ostvaruju pravo na naknadu u 
iznosu od 150,00 kuna netto po pozivu.

III. SLUŽBENA PUTOVANJA

Članak 6.

Osoba iz članka 1. Ove Odluke upućena radi 
obavljanja poslova za račun Općine, od strane 
Općinskog vijeća ili načelnika, ima pravo na 
naknadu u visini dnevnice, troškova noćenja 
i pravo na korištenje privatnog automobila u 
službene svrhe.

Članak 7.

Sredstva koja će se isplaćivati po ovoj Odluci 
osiguravaju se u Proračunu Općine Špišić 
Bukovica.

Članak 8.

Sve naknade članovima vijeća, i radnih tijela 
obavezuje se Općina isplaćivati u roku od tri 
mjeseca.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o naknadama troškova vijećnicima, 
načelniku i zamjeniku načelnika Općine Špišić 
Bukovica, te njihovim radnim tijelima od 01. 07. 
2009. godine (“Službeni vjesnik” Općine Špišić 
Bukovica broj 03/09) i Odluka o izmjeni i dopuni 
Odluke o naknadama troškova vijećnicima, 
načelniku i zamjeniku načelnika Općine Špišić 
Bukovica, te njihovim radnim tijelima od 
10.06.2010. («Službeni vjesnik» Općine Špišić 
Bukovica broj 04/10)

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

Na temelju članka 31.  Statuta Općine Špišić 
Bukovica (“Službeni vjesnik” Općine Špišić 
Bukovica broj 02/13) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na  03. sjednici održanoj 17. 
srpnja 2013. godine donosi

O D L U K U
o naknadama troškova vijećnicima, 

načelniku i zamjeniku načelnika   
Općine Špišić Bukovica, njihovim radnim 

tijelima i djelatnicima Jedinstvenog 
Upravnog odjela

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 Ovom Odlukom Općinsko vijeće određuje 
naknade vijećnicima, načelniku i zamjeniku 
načelnika Općine Špišić Bukovica, njihovim 
radnim tijelima i djelatnicima Jedinstvenog 
Upravnog odjela.

II. NAKNADE VIJEĆNICIMA

Članak 2.

Vijećnici, njihova radna tijela, djelatnici 
Jedinstvenog Upravnog odjela, Općinskom 
načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika za 
nazočnost na sjednici Općinskog vijeća imaju 
pravo na naknadu u visini od 150,00 kuna u netto 
iznosu po održanoj sjednici Općinskog vijeća, 
temeljem popisa nazočnih vijećnika sa sjednice.

Članak 3.

Predsjedniku Općinskog vijeća utvrđuje se 
naknada za obavljanje poslova u mjesečnom 
iznosu od 1.000,00 kuna u netto iznosu.

Članak 4.

Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća 
za vrijeme dok obnaša dužnost predsjednika 
za jedan mjesec, ostvaruje pravo na naknadu 
predsjednika Općinskog vijeća.

Članak 5.

Članovi stručnih komisija i povjerenstva 
Općinskog vijeća, Načelnik, zamjenik načelnika, 
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Članak 4.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

- za obračun plaće općinskog načelnika – 3,6.
- za obračun plaće zamjenika općinskog 

načelnika – 1,80.

Članak 5.

Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno, 
druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu 
s općim propisima o radu, te s općim aktima 
Općine, odnosno kolektivnim ugovorom, koji 
se primjenjuje na službenike i namještenike u 
općinskim upravnim tijelima, ako zakonom nije 
drukčije propisano.

Članak 6.

Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava 
dužnosnika iz radnog odnosa donosi Pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
važiti članak 3. stavak 2. točka 1. Odluke o 
određivanju plaća i drugih primanja dužnosnika 
i djelatnika općine Špišić Bukovica («Službeni 
vjesnik» br. 03/09), Odluka o plaći i drugim 
pravima općinskog načelnika i zamjenika 
općinskog načelnika iz radnog odnosa («Službeni 
vjesnik» br. 02/10), Odluka o izmjeni i dopuni 
Odluke o plaći i drugim pravima općinskog 
načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz 
radnog odnosa ( «Službeni vjesnik» br. 04/10 
), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i 
drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika 
općinskog načelnika iz radnog odnosa ( «Službeni 
vjesnik» br. 05/10 ) i Odluka o izmjeni i dopuni 
Odluke o plaći i drugim pravima općinskog 
načelnika ili zamjenika općinskog načelnika iz 
radnog odnosa («Službeni vjesnik» br. 04/11).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

i biti će objavljena u “Službenom vjesniku” 
Općine Špišić Bukovica.

Klasa: 121-01/13-01/01
Urbroj: 2189/06-02-13-1
U Špišić Bukovici, 17.07.2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(NN 28/10) i članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 02/13), 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica, na 
prijedlog općinskog načelnika, na 03. sjednici 
održanoj 17.07.2013.godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i 

drugim pravima općinskog načelnika i 
zamjenika općinskog načelnika iz radnog 

odnosa

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se osnovica i 
koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika 
i zamjenika općinskog načelnika (u nastavku: 
dužnosnici), te druga prava dužnosnika iz radnog 
odnosa.

Članak 2.

Plaću dužnosnika, čini umnožak koeficijenta 
i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za 
svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno 
najviše za 20%.

Ako bi plaća za rad dužnosnika, bez uvećanja 
za staž, utvrđena na temelju ove Odluke bila veća 
od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku 
se određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom 
zakonom.

Članak 3.

Osnovica za obračun plaće dužnosnika iznosi  
4.491,236 kuna bruto.
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dana objave u ˝Službenom vjesniku˝ Općine 
Špišić Bukovica.

Klasa: 021-01/13-01/10
Urbroj: 2189/06-02-13-1
U Špišić Bukovici, 17.07.2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić 
Bukovica˝ broj 02/13) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na 03. sjednici održanoj dana 17. 
srpnja 2013. godine, donosi 

ODLUKU
o izboru Odbora za Statut i Poslovnik

Članak 1.

Donosi se Odluka o izboru Odbora za Statut 
i Poslovnik.

Članak 2.

U Odbor iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

1. Majstorović Tihomir
2. Majstorović Mario
3. Šantić Alen
4. Pernar Davor
5. Veličan Mirjana

Članak 3.

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

Klasa: 012-01/13-01/03
Urbroj: 2189/06-02-13-1
U Špišić Bukovici, 17.07.2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić 

“Službenom vjesniku” Općine Špišić 
Bukovica.

Klasa: 120-01/13-01/04
Urbroj: 2189/06-02-13-1
Špišić Bukovica, 17.07.2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

 Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić 
Bukovica˝ broj 02/13) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na 03. sjednici održanoj dana 17. 
srpnja 2013. godine, donosi 

ODLUKU
o prisustvovanju zamjenika Općinskog 

načelnika Općine Špišić Bukovica 
g. Rudolfa Ilić na sjednicama Općinskog 

vijeća 

Članak 1.

Donosi se Odluka o prisustvovanju zamjenika 
Općinskog načelnika Općine Špišić Bukovica g. 
Rudolfa Ilić na sjednicama Općinskog vijeća. 

Članak 2.

Prisustvovanje zamjenika Općinskog 
načelnika Općine Špišić Bukovica na sjednicama 
Općinskog vijeća je njegovo pravo i dužnost. 
Vijećnici imaju pravo zamjeniku Općinskog 
načelnika postavljati pitanja iz njegova 
djelokruga. 

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o prisustvovanju zamjenika Općinskog 
načelnika Općine Špišić Bukovica na sjednicama 
Općinskog vijeća (“Službeni vjesnik” Općine 
Špišić Bukovica br.: 05/09).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 



Strana 27SLUŽBENI VJESNIKBroj 5

Špišić Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine 
Špišić Bukovica˝ broj 02/13) Općinsko vijeće 
Općine Špišić Bukovica na 03. sjednici održanoj 
dana 17. srpnja 2013. godine, donosi

O D L U K U
o imenovanju članova Stožera zaštite i 
spašavanja za područje Općine Špišić 

Bukovica 

Članak 1.

Donosi se Odluka o imenovanju članova 
Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine 
Špišić Bukovica. 

Članak 2.

U zapovjedništvo zaštite i spašavanja imenuju 
se:

1. Rudolf Ilić- (zamjenik Općinskog načelnika 
Općine Špišić Bukovica), načelnik Stožera

2. Maraković Zlatko
3. Bartolić Darko
4. Giba Vlado
5. Majstorović Hrvoje
6. Pernar Davor
7. Mikić Tomislav
8. Juren Zlatko
9. Pokupić Zdravko

Članak 3.

Načelnik Stožera zaštite i spašavanja je 
zamjenik Općinskog načelnika Općine Špišić 
Bukovica Rudolf Ilić. 

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o imenovanju članova Stožera zaštite i 
spašavanja za područje Općine Špišić Bukovica 
(“Službeni vjesnik” Općine Špišić Bukovica br.: 
7/09).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

Bukovica˝ broj 02/13) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na 03. sjednici održanoj dana 17. 
srpnja 2013. godine, donosi 

ODLUKU
o potpisnicima financijskih dokumenata i 

virmanskih naloga

Članak 1.

Donosi se Odluka o potpisnicima financijskih 
dokumenata i virmanskih naloga.

Članak 2.

Za potpisnike iz čl. 1. ove Odluke imenuju se:

1. Miler Hrvoje
2. Ilić Rudolf
3. Osvaldić Galic Josipa.

Članak 3.

Financijsku dokumentaciju i virmanske 
naloge potpisuje po dva potpisnika iz čl. 2. ove 
Odluke.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o imenovanju potpisnika platnog 
prometa u ime Općine Špišić Bukovica (˝Službeni 
vjesnik˝ Općine Špišić Bukovica br. 5/09).

Članak 5.

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

Klasa: 400-01/13-01/59
Urbroj: 2189/06-02-13-1
U Špišić Bukovici, 17.07.2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i 
spašavanju (NN br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), 
članka 10. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i 
aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja 
(NN br. 25/06), te članka 31. Statuta Općine 



Strana 28 SLUŽBENI VJESNIK Broj 5

Članak 4.

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

Klasa: 920-11/13-01/03
Urbroj: 2189/06-02-13-1 
Špišić Bukovica, 17.07.2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić 
Bukovica˝ broj 02/13) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na 03. sjednici održanoj dana 17. 
srpnja 2013. godine, donosi

O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu 

stipendija

Članak 1.

Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva 
za dodjelu stipendija Općine Špišić Bukovica.

Članak 2.

U Povjerenstvo iz čl. 1. ove Odluke imenuju 
se:

1. Miler Hrvoje
2. Ilić Rudolf
3. Osvaldić Galic Josipa
4. Majstorović Blaženka
5. Zelenbrz Berislav
6. Boj Vlatka
7. Ivica Lulić.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu 
stipendija Općine Špišić Bukovica (“Službeni 
vjesnik” Općine Špišić Bukovica br.: 06/12).

Članak 4.

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

dana objave u “Službenom vjesniku” Općine 
Špišić Bukovica.

Klasa: 810-01/13-01/10
Urbroj: 2189/06-02-13-1
Špišić Bukovica, 17.07.2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić 
Bukovica˝ broj 02/13) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na 03. sjednici održanoj dana 17. 
srpnja 2013. godine, donosi 

O D L U K U
o osnivanju i imenovanju Općinskog 

Povjerenstva za procjenu štete od 
elementarnih nepogoda

Članak 1.

Donosi se Odluka o osnivanju i imenovanju 
Općinskog Povjerenstva za procjenu štete od 
elementarnih nepogoda.

Članak 2.

U Povjerenstvo iz čl. 1. ove Odluke imenuju 
se:

1. Ključec Ivan
2. Posavac Željko
3. Čor Miroslav
4. Jurišić Denis
5. Maraković Zlatko
6. Sabo Miroslav
7. Raptavi Zoran
8. Ivanković Marinko
9. Široki Tomislav.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o osnivanju i imenovanju Općinskog 
povjerenstva za procjenu štete od elementarnih 
nepogoda (“Službeni vjesnik” Općine Špišić 
Bukovica br.: 05/09).
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dana objave u “Službenom vjesniku” Općine 
Špišić Bukovica.

Klasa: 061-01/13-01/01
Urbroj: 2189/06-02-13-1
Špišić Bukovica, 2189/06-02-13-1

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju 49. Poslovnika Općinskog vijeća 
(˝Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica˝ 
broj 02/13), te članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić 
Bukovica˝ broj 02/13) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na 03. sjednici održanoj dana 17. 
srpnja 2013. godine, daje

VJERODOSTOJNO TUMAČENJE
članka 5. Odluke o radnom vremenu u 

Ugostiteljskoj djelatnosti
(„Službeni vjesnik“ Općine Špišić 

Bukovica broj: 1/10 i 2/12)

Budući da je u provedbi članka 5. 
Odluke o radnom vremenu u Ugostiteljskoj 
djelatnosti(„Službeni vjesnik“ Općine Špišić 
Bukovica broj: 1/10 i 2/12) iskazana dvojba da 
li se kao dani vikenda podrazumijevaju noći sa 
petka na subotu, subotu na nedjelju i s nedjelje 
na ponedjeljak ili samo noći s petka na subotu i 
sa subote na nedjelju Općinsko vijeće utvrđuje:

 
Dani vikenda su: subota i nedjelja.

Klasa: 334-01/13-01/01
Urbroj: 2189/06-02-13-3
U Špišić Bukovici, 17.07.2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić 
Bukovica˝ broj 02/13) Općinsko vijeće Općine 

Špišić Bukovica.

Klasa: 604-01/13-01/02
Urbroj: 2189/06-02-13-1
Špišić Bukovica, 17.07.2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić 
Bukovica˝ broj 02/13) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na 03. sjednici održanoj dana 17. 
srpnja 2013. godine, donosi

O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu 

javnih priznanja

Članak 1.

Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva 
za dodjelu javnih priznanja. 

Članak 2.

U Povjerenstvo iz čl. 1. ove Odluke imenuju 
se:

1. Miler Hrvoje
2. Ilić Rudolf
3. Čor Miroslav
4. Ivoš Matej
5. Lulić Ivica

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za 
dodjelu javnih priznanja (“Službeni vjesnik” 
Općine Špišić Bukovica br.: 02/10).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
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Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave 
u ̋ Službenom vjesniku˝ Općine Špišić Bukovica.

Klasa: 040-01/12-01/01
Urbroj: 2189/06-02-13-16
Špišić Bukovica, 17.07.2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić 
Bukovica˝ broj 02/13) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na 03. sjednici održanoj dana 17. 
srpnja 2013. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
o ne prihvaćanju zamolbe tvrtke 

„POMONA“ d.o.o. za otpis kamata 
i troškova ovrhe na osnovi Rješenja 
o ovrsi Klasa:UP/I-363-03/09-01/808 

Urbroj:2189/06-04-13-15

Članak 1.

Donosi se Zaključak o ne prihvaćanju 
zamolbe tvrtke „Pomona“ do.o. za otpis kamata 
i troškova ovrhe koji su nastali na osnovi 
Rješenja o ovrsi Klasa:UP/I-363-03/09-01/808 
Urbroj:2189/06-04-13-15 za dug komunalne 
naknade. 

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave 
u ̋ Službenom vjesniku˝ Općine Špišić Bukovica.

Klasa: UP/I 363-03/09-01/808
Urbroj: 2189/06-02-13-19
U Špišić Bukovici, 17.07.2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Špišić Bukovica na 03. sjednici održanoj dana 17. 
srpnja 2013. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća stručnog nadzora 

o provedenoj proljetnoj preventivnoj 
deratizaciji na području Općine Špišić 

Bukovica

Članak 1.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća 
stručnog nadzora o provedenoj proljetnoj 
preventivnoj deratizaciji na području Općine 
Špišić Bukovica u 2013. godini.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave 
u ̋ Službenom vjesniku˝ Općine Špišić Bukovica.

Klasa: 322-01/13-01/04
Urbroj: 2189/06-02-13-21
U Špišić Bukovici, 17.07.2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić 
Bukovica˝ broj 02/13) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na 03. sjednici održanoj dana 17. 
srpnja 2013. godine, donosi 

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

reviziji učinkovitosti naplate prihoda 
u jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave Virovitičko-
podravske županije

Članak 1.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda 
u jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave Virovitičko-podravske županije za 
2011. godinu
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Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica izdaje Općina Špišić Bukovica
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