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Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (Službeni vjesnik br. 04/09.), Općinsko
vijeće općine Špišić Bukovica na 37. sjednici
održanoj 12.03.2013. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Proračuna Općine Špišić Bukovica za
2012. godinu
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju 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: 400-01/13-01/33
Urbroj: 2189/06-02-13-2
Špišić Bukovica, 12.03.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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Članak 3.

Ovaj izvršenje Proračuna Općine Špišić
Bukovica podnosi se za 2012. godinu, a objavit
će se u “Službenom vjesniku” Općine Špišić
Bukovica.
Klasa: 400-01/13-01/33
Urbroj: 2189/06-02-13-1
Špišić Bukovica, 12.03.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA VIROVITIČKOPODRAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA ŠPIŠIĆ
BUKOVICA

BILJEŠKE
Uz financijske izvještaje za razdoblje
01.01.-31.12.2012. godine

BILJEŠKA BR. 1.

Općina Špišić Bukovica u izvještajnom
razdoblju nije se zaduživala niti je izdavala
jamstva. Zaduženje za kredit iz 2009. godine u
iznosu od 1.000.000,00 kuna otplaćuje se prema
planu otplate kredita. Kamate za navedeni kredit
redovito se otplaćuju i na dan 31.12.2012. stanje
kamata iznosi 51.464,14 kuna, a stanje glavnice
555.678,03 kune.

BILJEŠKA BR. 2.

Prihodi u proračunu planirani su za
2012. godinu u iznosu 3.697.000,00 kuna. U
izvještajnom razdoblju ostvareno je 3.744.796,00
kuna.
Sredstva na žiro računu iz 2011. godine u
iznosu 835.065,89kuna kuna utrošena su prema
Odluci o izvršenju proračuna za 2012. godinu
Rashodi u proračunu za 2012. godinu planirani
su u iznosu 3.973.191,00 kuna. U izvještajnom
razdoblju ostvareno je 3.190.001,91 kuna.

BILJEŠKA BR. 3.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu
na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je
835.065,89 kuna.
Stanje novčanih sredstava na žiro računu na
dan 31.12.2012. godine iznosi 1.015.986,55 kuna.
Stanje novčanih sredstava u blagajni na dan
31.12.2012. godine iznosi 0,00 kuna.
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BILJEŠKA BR. 4

Sredstva proračunske zalihe u iznosu 15.804,03
kuna utrošena su prema odlukama načelnika.
Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe
sastavni je dio izvješća o ostvarenju proračuna.

BILJEŠKA BR 5.
Sredstva u iznosu 51.300,00 kuna uplaćena
su u općinski proračun od strane županijskog
proračuna za ogrjev za socijalno ugrožene obitelji
i u cijelosti su isplaćena korisnicima.
Sredstva u iznosu 274.166,03 kuna uplaćena
u općinski proračun od strane Virovitičko
podravske županije utrošena su u potpunosti
prema odluci.

BILJEŠKA BR. 6.

Najveće odstupanje od plana proračuna
dogodilo se radi nedovoljno planiranih sredstava
u proračunu za usluge pošte, gdje je rashod
značajno povećan radi troškova slanja opomena i
rješenja za prisilnu naplatu potraživanja.

BILJEŠKA BR. 7.

Novčana sredstva na kraju izvještajnog
razdoblja, na žiro računu u iznosu 1.015.986,55
kuna, prenose se u slijedeću poslovnu godinu
a koristit će se za podmirenje obveza iz 2012.
godine i za redovno poslovanje općine;
- dio prenesenih sredstava u iznosu od
135.456,28 kuna prikupljenih od komunalne
naknade u 2012. godini utrošit će se
sukladno Programu održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti u komunalnom
gospodarstvu na području općine Špišić
Bukovica za 2013. godinu
- dio
prenesenih
sredstava
u
iznosu
od 209.043,51 kuna prikupljenih od
zakupa, prodaje i dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
utrošit će se sukladno Pravilniku o uvjetima
i načinu korištenja sredstava ostvarenih od
prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
na području općine Špišić Bukovica za 2013.
godinu.
- dio sredstava utrošit će se za obveze po
ugovoru za sanaciju nogostupa u Bušetini
419.150,31 kuna
- dio sredstava utrošit će se za podmirenje
obveze prema Hrvatskim vodama 85.564,73
kuna
- ostale tekuće obveze

Općina Špišić Bukovica
OIB: 45994280888
Broj RKP-a: 32615

Broj 2
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (Službeni vjesnik br. 04/09.), Općinsko
vijeće općine Špišić Bukovica na 37. sjednici
održanoj 12.03.2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju
Programa održavanja komunalne
infrastrukture za
djelatnosti u komunalnom gospodarstvu
u 2012. godini u Općini Špišić Bukovica
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća
o ostvarenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti u komunalnom
gospodarstvu u 2012. godini u Općini Špišić
Bukovica

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana
objave, a objavit će se u «Službenom vjesniku»
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/13-01/33
Urbroj: 2189/06-02-13-8
Špišić Bukovica, 12.03.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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Na temelju članka 56. i 57. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08 i 134/12) i
članka 46. Statuta Općine Špišić Bukovica («Sluţbeni vjesnik» broj 04/09), Načelnik Općine
Špišić Bukovica donosi

Izvješće o utrošku Proraĉunske zalihe iz Proraĉuna
Općine Špišić Bukovica za razdoblje od 01.01.-31.12.2012. godine
I.
Odluke o korištenju proračunske zalihe donio je Načelnik Općine kako slijedi:
R.
br.
Namjena korištenja sredstava
1. Grafit, akcija Mir i dobro
2. Kompas d.o.o. reflektirajući prsluci za
bicikliste s područja općine Šp. Bukovica
3. KUD VPŢ, troškovi smotre folklora
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Iznos u
kunama
996,30
1.600,23

Datum
16.01.2012
09.03.2012

1.000,00

29.03.2012

Grafoprojekt, pehari za vatrogasno
natjecanje
HVIDRA,
Virovitica,
karte
za
humanitarni koncert
Udruga distrofičara Vtc, pomoć za
registraciju vozila
Organizacija slijepih VPŢ, za podmirenje
obveza i aktivnosti rada udruge
UHVDRA VPŢ, za regionalno športsko
natjecanje
Škrinja Bušetine, izloţba rukotvorina i
starih predmeta
Zadarska nadbiskupija, obnova crkve u
Erveniku
HVIDRA Vtc, troškovi organizacije
podjele ručka i nagrada natjecateljima
Udruga Ličana «Vila Velebita» Vtc,
organizacija «Ličkih večeri»
Ţupanijska zajednica HVIDRA, troškovi
organiziranja
športskog
natjecanja
invalida
IV nakladništvo Predračun, «IPA Droge»,
promotivne brošure
Udruga vinogradara Sv.Vinko, izrada
monografije
Zajednica udruga HVIDR-a, hodočašće
branitelja
LAG – godišnja članarina
Udruga Artes, Virovitica, koncert

1.345,00

02.05.2012

500,00

11.05.2012

500,00

23.05.2012

500,00

23.05.2012

500,00

01.06.2012

500,00

01.06.2012

500,00

26.07.2012

500,00

03.09.2012

1.000,00

12.09.2012

500,00

27.09.2012

3.162,50

09.11.2012

500,00

05.12.2012

500,00

18.12.2012

1.200,00
500,00

31.12.2012
31.12.2012

Ukupno:

15.804,03
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II.

Ukupno je utrošeno 15.804,03 kuna iz stavke
Poračunska zaliha Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/13-01/33
Urbroj: 2189/06-01-13-5
Špišić Bukovica, 12.03.2013.
NAČELNIK
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Načelnik:
Ivica Lulić,v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (Službeni vjesnik br. 04/09.), Općinsko
vijeće općine Špišić Bukovica na 37. sjednici
održanoj 12.03.2013. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju
Programa građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području
Općine Špišić Bukovica u 2012. godini
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
ostvarenju Programa građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine
Špišić Bukovica u 2012. godini.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana
objave, a objavit će se u «Službenom vjesniku»
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/13-01/33
Urbroj: 2189/06-02-13-10
Špišić Bukovica, 12.03.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 30. st.5. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ( NN br. 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 49/11 i 144/12), te članka 46. Statuta
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Općine Špišić Bukovica («Službeni vjesnik» br.
04/09) Načelnik Općine Špišić Bukovice podnosi
slijedeće

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU
PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA U 2012.
GODINI
I.
Sredstva od komunalnog doprinosa u 2012.
godini prikupljena su u iznosu od ukupno
46.121,20 kn što je 76,87 % od ukupno planirano
60.000,00 kn u proračunu za 2012. godinu.
Sredstva od naknada za koncesije u 2012.
godini prikupljena su u iznosu od ukupno
20.213,69 kn što je 80,85% od ukupno planirano
25.000,00 kn u proračunu za 2012. godinu.
Sredstva od doprinosa za šume u 2012. godini
prikupljena su u iznosu od ukupno 128.166,64 kn
što je 80,10% od ukupno planirano 160.000,00
kn u proračunu za 2012. godinu.
Ukupno je prikupljeno 194.501,53 kuna
sredstava za financiranje Programa građenja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Špišić Bukovica u 2012.god.

II.
Sredstva su trošena prema Programu građenja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2012. god., koje je donijelo Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica za 2012. godinu kako
slijedi
- zanavljanje javne rasvjete 108.818,70 kn
- modernizacija nerazvrstanih cesta 18.696,26
kn
- rekonstrukcija nogostupa u Bušetini 0,00 kn
- izgradnja škole u Rogovcu 150.000,00 kn

III.
Ukupno je utrošeno 277.514,96 kuna. Budući
da je prikupljeno 194.501,53 kuna, ostatak
sredstava u iznosu od 83.013, 43 kuna namiren
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je iz drugih izvora prihoda Proračuna Općine
Špišić Bukovica za 2012.godinu.
Klasa: 400-01/13-01/33
Urbroj: 2189/06-02-13-9
Špišić Bukovica, 12.03.2013.
NAČELNIK
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Broj 2

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA
GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA
PODRUČJU OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
U 2012. GODINI
I.

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa
građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Špišić
Bukovica u 2012. godini

Sredstva od komunalnog doprinosa u 2012. godini
prikupljena su u iznosu od ukupno 46.121,20 kn
što je 76,87 % od ukupno planirano 60.000,00 kn u
proračunu za 2012. godinu.
Sredstva od naknada za koncesije u 2012. godini
prikupljena su u iznosu od ukupno 20.213,69 kn
što je 80,85% od ukupno planirano 25.000,00 kn u
proračunu za 2012. godinu.
Sredstva od doprinosa za šume u 2012. godini
prikupljena su u iznosu od ukupno 128.166,64 kn
što je 80,10% od ukupno planirano 160.000,00 kn u
proračunu za 2012. godinu.
Ukupno je prikupljeno 194.501,53 kuna sredstava
za financiranje Programa građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Špišić
Bukovica u 2012.god.

I.

II.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
ostvarenju Programa građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Špišić
Bukovica u 2012. godini.

Sredstva su trošena prema Programu građenja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012.
god., koje je donijelo Općinsko vijeće Općine Špišić
Bukovica za 2012. godinu kako slijedi
- zanavljanje javne rasvjete 108.818,70 kn
- modernizacija nerazvrstanih cesta
18.696,26
kn
- rekonstrukcija nogostupa u Bušetini
0,00
kn
- izgradnja škole u Rogovcu
150.000,00 kn

Načelnik:
Ivica Lulić, v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (Službeni vjesnik br. 04/09.), Općinsko
vijeće općine Špišić Bukovica na 37. sjednici održanoj
12.03.2013. godine, donosi

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana
objave, a objavit će se u «Službenom vjesniku»
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/13-01/33
Urbroj: 2189/06-02-13-10
Špišić Bukovica, 12.03.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 30. st.5. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ( NN br. 26/03- pročišćeni tekst, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12), te članka
46. Statuta Općine Špišić Bukovica («Službeni
vjesnik» br. 04/09) Načelnik Općine Špišić Bukovice
podnosi slijedeće

III.
Ukupno je utrošeno 277.514,96 kuna. Budući da
je prikupljeno 194.501,53 kuna, ostatak sredstava u
iznosu od 83.013, 43 kuna namiren je iz drugih izvora
prihoda Proračuna Općine Špišić Bukovica za 2012.
godinu.
Klasa: 400-01/13-01/33
Urbroj: 2189/06-02-13-9
Špišić Bukovica, 12.03.2013.
NAČELNIK
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Načelnik:
Ivica Lulić, v.r.
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (Službeni vjesnik br. 04/09.), Općinsko
vijeće općine Špišić Bukovica na 37. sjednici
održanoj 12.03.2013. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o utrošku
sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje
i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana
objave, a objavit će se u «Službenom vjesniku»
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/13-01/33
Urbroj: 2189/06-02-13-12
Špišić Bukovica, 12.03.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 46. Statuta Općine Špišić
Bukovica («Službeni vjesnik» br. 04/09) sukladno
članku 67. Zakona o financiranju jedinica lokalne
samouprave (NN 117/93) Načelnik Općine Špišić
Bukovica podnosi slijedeće

IZVJEŠĆE
o utrošku sredstava ostvarenih od
zakupa, prodaje i dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske
Općina Špišić Bukovica je u 2012. godini
od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu RH ostvarila prihod od 518.641,35
kuna po Ugovorima o dugogodišnjem zakupu, po
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Ugovorima o prodaji, po Ugovorima o zakupu,
te Potvrdama o korištenju poljoprivrednog
zemljišta. Sredstva ostvarena od dugogodišnjeg
zakupa, zakupa i prodaje utrošena su sukladno
Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja
sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i
koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
RH i to:
Opis			
utrošeno u kn
1. Zbrinjavanje životinja 19.161,88
2. Sanacija i izrada nerazvrstanih cesta
		 18.696,26
3. Povjerenstva (Štete, prodaja, Zakup) 		
		 10.057,40
4. Dio stavke uredski materijal			
		 5.000,00
5. Dio stavke ostale komunalne usluge		
		 115.000,00
6. Elementarne nepogode			
		 529,88
7. Ostale usluge vezane uz poljo. zemljište
		 (geodetsko-katastarske
usluge,
		 geodetska izmjera, prenamjena zemljišta
		 itd.)
35.824,00
8. Dio stavke troškovi informiranja
		 2.600,00
9. Županijsko
natjecanje
orača
		 15.000,00
10. Program razvoja seoskog prostora		
		 4.000,00
11. Povrat jamčevina
0,00
12. Računalna oprema
799,00
13. Troškovi uredskog namještaja 0,00
14. Troškovi seminara, savjetovanja i
		 simpozija
0,00
15. Troškovi prijevoza i službenog putovanja
		 za potrebe uređenja poljoprivrednog
		 zemljišta i ostalog		
325,00
16. Troškovi djelatnika na poljoprivrednom
		 zemljištu
82.604,42		
ukupno:			
309.597,84
Sredstva od zakupa u 2012. godini planirana
su sa 400.000,00 kuna prihoda od toga je
ostvareno 445.131,74 kuna prihoda u 2012. godini
što iznosi 111,28% ostvarenja od godišnjeg plana.
Sredstva od prodaje u 2012. godini planirana
su sa 83.000,00 kuna prihoda, od toga je
ostvareno 73.509,61 kuna prihoda što iznosi
88,57 % ostvarenja od godišnjeg plana. Sredstva
su utrošena u iznosu od 309.597,84 kuna,
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preostali iznos od 209.043,51 kuna prenosi se u
2013. godinu.
Klasa: 400-01/13-01/33
Urbroj: 2189/06-02-13-11
Špišić Bukovica, 12.03.2013.
			
				
Načelnik:
Ivica Lulić, v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (Službeni vjesnik br. 04/09.), Općinsko
vijeće općine Špišić Bukovica na 37. sjednici
održanoj 12.03.2013. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Analize stanja sustava
zaštite i spašavanja na području Općine
Špišić Bukovica u 2012. godini
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Analize
stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Špišić Bukovica u 2012. godini

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana
objave, a objavit će se u «Službenom vjesniku»
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 810-01/13-01/05
Urbroj: 2189/06-02-13-2
U Špišić Bukovica, 12.03.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r
Na temelju članka 28. stavak 1 Zakona o
zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07, 38/09
i 127/10) i čl. 32. Statuta Općine Špišić Bukovica
(“Službeni vjesnik” broj 4/09) Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica na 37. sjednici održanoj
dana 12.03.2013. godine donosi

ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE ŠPIŠIĆ
BUKOVICA U 2012. GODINI
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UVOD
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja
i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja
u reagiranju na katastrofe i velike nesreće,
te ustrojavanja,
pripremanja i sudjelovanja
operativnih snaga zaštite i spašavanja u
prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju
mogućih uzroka i posljedica katastrofa i velikih
nesreća.
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju,
planiraju, organiziraju, financiraju i provode
zaštitu i spašavanje.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (
u daljnjem tekstu: Zakon, NN br. 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10) definirano je da predstavnička
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave najmanje jednom godišnje ili pri
donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju
stanje sustava zaštite i spašavanja, donose
smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom
području, utvrđuju izvore i način financiranja,
te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja
utvrđene zakonom.
1. PLANSKI DOKUMENTI
Temeljem odredbi čl. 28 do 29.b. Zakona,
jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave za svoje područje donose procjenu
ugroženosti i planove zaštite i spašavanja.
Općina Špišić Bukovica je donijela sljedeće
dokumente:
1. Revizija procjene ugroženosti od požara
i tehnoloških eksplozija Općine Špišić
Bukovica, KLASA:214-01/11-01/02
UR.BROJ:2189/06-02-11-7 od 25.08.2011.
godine
2. Plan zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija Općine Špišić Bukovica,
KLASA:214-01/11-01/02
UR.BROJ:2189/06-02-11-6 od 25.08.2011.
godine
3. Procjenu ugroženosti od katastrofa i
velikih nesreća, KLASA:810-01/09-01/06
URBROJ:2189/06-02-11-14 od 25.08.2011.
godine
4. Plan zaštite i spašavanja,
KLASA:810-01/12-01/01
UR.BROJ:2189/06-02-12-2 od 02.05.2012.
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godine
5. Plan civilne zaštite, KLASA:810-01/12-01/01
UR.BROJ:2189/06-02-12-2 od 02.05.2012.
godine
6. Plan aktivnosti u pripremi i provođenju
mjera zaštite od požara u žetvi 2012.
godine, KLASA:214-01/12-01/04
UR.BROJ:2189/06-01-12-1 od 04.05.2012.
godine
7. Plan aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku za područje
Općine Špišić Bukovica u 2012.
godini, KLASA:214-01/12-01/02
UR.BROJ:2189/06-01-12-1 od 04.05.2012.
godine

zajednica (VZO - zapovjednik Miladinović
Josip),
u koju pripadaju 5 Dobrovoljnih
vatrogasnih društava i to:

2. OPERATIVNE
SPAŠAVANJA

Operativni vatrogasci osposobljeni su za
vatrogasne intervencije, opremljeni zaštitnom
odjećom, obućom, posjeduju liječnička uvjerenja,
te su osigurani po zakonom propisanim
kriterijima.
Osim 50 operativnih vatrogasaca, postoji
83 pripadnika vatrogasne mladeži i djece, te
70 članova u Špišić Bukovici, 140 članova u
Vukosavljevici i 40 članova u Okrugljači.

SNAGE

ZAŠTITE

I

Sukladno odredbama čl. 7. Zakona, Općina
Špišić Bukovica ima sljedeće snage:
2.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Odlukom o imenovanju članova Stožera
zaštite i spašavanja za područje Općine Špišić
Bukovica od 25.09.2009. godine od strane
Općinskog vijeća su:
1. Zdravko Maresić - (zamjenik načelnika
Općine Špišić Bukovica) - Načelnik Stožera
2. Josip Miladinović - (zapovjednik Vatrogasne
zajednice Općine Špišić Bukovica)
3. Tihomir Majstorović (predsjednik
Općinskog vijeća)
4. Dubravko Bedeković - (predsjednik MO
Špišić Bukovica)
5. Zlatko Maraković (predsjednik MO
Vukosavljevica)
6. Vlado Giba - (predsjednik MO Lozan)
7. Goran Novak - (predsjednik MO Rogovac)
8. Hrvoje Majstorović - (predsjednik MO
Bušetina)
9. Antun Špoljarić - (predsjednik MO
Okrugljača).
Načelnik Stožera zaštite i spašavanja je
zamjenik načelnika Općine Špišić Bukovica
Zdravko Maresić.
2.2. VATROGASTVO
Na području Općine djeluje Vatrogasna

1.
2.
3.
4.
5.

DVD Špišić Bukovica
DVD Vukosavljevica
DVD Okrugljača
DVD Bušetina - nije aktivno
DVD Lozan - nije aktivno

Sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN br.
139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) i Planu zaštite
od požara Općine Špišić Bukovica, djeluje 50
operativnih vatrogasaca i to: u DVD-u Špišić
Bukovica 20, u DVD-u Vukosavljevica 20 i u
DVD-u Okrugljača 10 operativnih članova.

DVD-o Špišić Bukovica raspolaže s četiri
vatrogasna vozila, i to:
- navalno vozilo Magirus
1.800 l vode,
- prateća cisterna FAP
7.350 l vode,
- autoljestve Mercedes
18 m s košarom,
- kombi VW za prijevoz opreme i ljudi
na
vatrogasne
intervencije
DVD-o
Vukosavljevica raspolaže s dva vatrogasna
vozila, i to:
- prateća cisterna FAP
9.000 l vode
- vatrogasno vozilo-kombi DVD-o Okrugljača
raspolaže s jednim vatrogasnim vozilom, i to:
- traktorskom cisternom
3.000 l vode,
Sva vozila su tehnički ispravna i registrirana
sa pripadajućom vatrogasnom opremom.
2.3. OPĆA
ZAŠTITE

POSTROJBA

CIVILNE

Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga
civilne zaštite Općine određen je temeljem
važećih procjena ugroženosti pučanstva i
materijalnih dobara od opasnosti i posljedica
prirodnih tehničko-tehnoloških i ekoloških
nesreća te ratna razaranja na području Općine i
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Privremenog ustroja organiziranih snaga civilne
zaštite na području Virovitičko-podravske
županije.
Na području Općine Špišić Bukovica
osnovana je:
- postrojba Civilne zaštite (CZ) opće namjene
određena je Odlukom o osnivanju i organiziranju
postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine
Špišić Bukovica KLASA:810-01/11-01/05
URBROJ:2189/06-01-11-1 od 26.08.2011.
godine. Smotriranje postrojbe civilne
zaštite izvršeno je 29. rujna 2012. godine
temeljem
Odluke
o
smotri
civilne
zaštite opće namjene Općine Špišić
Bukovica
KLASA:810-01/12-01/07
URBROJ:2189/06-01-12-1 od 17.09.2012.
godine. Postrojba CZ ukupno broji 33
pripadnika, te jednu osobu kao rezervu.
- povjerenici civilne zaštite ( najčešće po
naseljima ili mjesnim odborima) određeni su
Odlukom
o
imenovanju
povjerenika
civilne
zaštite
Općine
Špišić
Bukovica
KLASA:810-01/11-01/01
URBROJ:2189/06-01-11-3 od 25.01.2011. godine.
2.4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i
spašavanja ( hitna pomoć i Crveni križ). Službe
i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu
zaštite i spašavanja, imaju obvezu uključivanja
u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu
djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja
prema Planu djelovanja civilne zaštite i prema
Odluci o određivanju operativnih snaga zaštite
i spašavanja pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje na području Općine Špišić
Bukovica i prema Odluci o izmjeni i dopuni
Odluke o određivanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje na području Općine Špišić Bukovica.
Općina Špišić Bukovica sa Hrvatskim crvenim
križom koji razvozi prehranu 165 socijalno
ugroženim osobama na području naše županije,
te sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja
- stanica Orahovica s kojom ima sklopljen
sporazum o suradnji, korektno surađuje.
Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti
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prilikom angažiranja na poslovima zaštite i
spašavanja:
- Opće medicinske ordinacije dr. Gorana Kotur
i dr. Štefanije Kovač (Špišić Bukovica)
- Dobrovoljna vatrogasna društva Općine
- Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica
Orahovica
3. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U
PROSTORNOM PLANIRANJU
Posljednje izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja usvojene su u travnju 2009.
godine, te imamo u planu mijenjati navedeni
Prostorni plan u kojem ćemo poglavlje „Zahtjevi
zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog
uređenje„ iz Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za Općinu Špišić
Bukovica ugraditi kao sastavni dio dokumenta
prostornog uređenja.
4. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
Financijska sredstva iz proračuna Općine
Špišić Bukovica za razvoj sustava zaštite i
spašavanja u 2012. godini planirana su i utrošena
za sljedeće:
- Vatrogasna zajednica (VZO) - planirana
sredstva su 75.000,00 kuna, a isplaćeno je
75.585,00 kuna. Vatrogasna zajednica nam
je dostavila Izvješće o utrošku sredstava,
te je utvrđeno da je navedeni iznos utrošen
za registraciju vozila, državno i općinsko
vatrogasno natjecanje, osiguranje vatrogasaca
i domova, troškove skupština DVD-a i VZO,
održavanje vatrogasne opreme, nabavu
vatrogasne opreme, školovanje za vatrogasna
zvanja, majice za DVD Okrugljača, troškove
za aktivnosti vatrogasne mladeži, održavanje
vatrogasnih vježbi VZO, električnu energiju i
telefon te uredski materijal. Osim navedenog
iznosa Općina Špišić Bukovica je donacijom
od 100.000,00 kuna dodatnu potaknula rad
DVD Vukosavljevica kupnjom vatrogasnog
vozila.
- Hrvatski crveni križ - planirana sredstva
su 11.000,00 kuna, te je taj iznos i isplaćen.
Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica
izvijestilo nas je da je iznos od 11.000,00 kuna
utrošen na kupnju prehrambenih artikala za
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potrebe pučke kuhinje koja vrši prehranu 165
socijalno ugroženih osoba na području naše
županije.
- Civilna zaštita - planirana sredstva za opremu
civilne zaštite je 10.000,00 kuna, a potrošeno
je 1.047,23 kune za reflektirajuće prsluke i
tiskanje natpisa na prslucima.
5. ZAKLJUČNE OCJENE
Općina Špišić Bukovica usvojiti će 2013.
godine novi Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne
zaštite jer je na postojeći dobila primjedbe od
inspektora. Budući da je 2012. godine osnovana i
smotrirana Opća postrojba civilne zaštite Općine
Špišić Bukovica, u 2013. ćemo utvrditi stvarno
stanje spremnosti ove vrste operativnih snaga.
Stožer zaštite i spašavanja zasjeda redovito,
a DVD sudjeluje na državnim, županijskim i
općinskim natjecanjima i organizira vježbe na
kojem se izvršavaju provjere osposobljenosti
vatrogasaca, te se može reći da djeluju
kontinuirano.
Općina Špišić Bukovica se obavezuje napraviti
gore navedene planove tijekom 2013. godine kada
će donijeti Smjernice za razvoj i organizaciju
sustava zaštite i spašavanje. Smjernicama će
biti utvrđen točan iznos financijskih sredstava
koja će Općina Špišić Bukovica izdvojiti za ovu
namjenu, pravci djelovanja i posebne aktivnosti
kojima će se unaprijediti sustav ZIS-a u Općini
Špišić Bukovica.
Klasa: 810-01/13-01/05
Urbroj: 2189/06-02-13-1
U Špišić Bukovica, 12.03.2013.
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 37. sjednici
održanoj 12.03.2013. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Smjernica za organizaciju
i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Špišić Bukovica
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I.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Smjernica
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Špišić Bukovica

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana
objave, a objavit će se u «Službenom vjesniku»
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 810-01/13-01/06
Urbroj: 2189/06-02-13-2
U Špišić Bukovica, 12.03.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti
i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10)
i članka 32. Statuta Općine Špišić Bukovica (
„Službeni vjesnik“ broj 4/09.), Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica na 37. sjednici održanoj
dana 12.03.2013. godine, donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području
Općine Špišić Bukovica u 2013. godini
Članak 1.
Na temelju Analize stanja sustava zaštite i
spašavanja u 2012. godini na području Općine
Špišić Bukovica, a sukladno razmjeru opasnosti
i prijetnji te njihovim učincima i posljedicama
utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća s ciljem povećanja
stupnja sigurnosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša, kao i ravnomjernog
razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja,
donose se smjernice za organizaciju i razvoj
sustava za zaštitu i spašavanje u 2013. godini.

Članak 2.
Smjernice se odnose na sljedeće:
1. PLANSKI DOKUMENTI
Temeljem odredbi čl. 28. do 29. b. Zakona o
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zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07, 38/09
i 127/10), propisuje se obveza izrade i donošenje
planskih dokumenata zaštite i spašavanja
(procjena ugroženosti od katastrofa i velikih
nesreća i planova zaštite i spašavanja).
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica
25.08.2011. godine usvojilo je Procjenu
ugroženosti
stanovništva,
materijalnih
i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća za područje Općine Špišić Bukovica.
Dana 02.05.2012. godine na sjednici
Općinskog vijeća usvojen je Plan zaštite i
spašavanja i Plan civilne zaštite nad kojem je
proveden inspekcijski nadzor, te je utvrđeno
da je potrebno izraditi i donijeti nove navedene
Planove koje će Općina Špišić Bukovica usvojiti
kroz 2013. godine.
2. CIVILNA ZAŠTITA (stožeri zaštite i
spašavanja, zapovjedništva i postrojbe
civilne zaštite)
Sukladno Zakonu, Pravilniku o mobilizaciji i
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(NN br. 40/08, 44/08), te Pravilniku o ustrojstvu,
popuni i opremanju postrojbe civilne zaštite i
postrojbe za uzbunjivanje na području Općine
Špišić Bukovica dana 29. rujna 2012. godine
održano je smotriranje postrojbe civilne zaštite
opće namjene Općine Špišić Bukovica, te
je popunjen tim CZ-a koji ukupno broji 33
pripadnika i jednu osobu kao rezervu.
U 2013. godini očekuje se da se postrojba
mobilizira, poziva i aktivira za provođenje
mjera i postupaka u cilju sprečavanja nastanka
katastrofe ili velikih nesreća putem barem jedne
vježbe. Za stavku oprema za Civilnu zaštitu
u Proračunu Općine Špišić Bukovica za 2013.
godinu izdvojeno je 10.000,00 kuna.
3. VATROGASTVO
zapovjedništva i postrojbe)

(Vatrogasna

Na području općine djeluju pet dobrovoljnih
vatrogasnih društva i Općina Špišić Bukovica
izdvaja dio sredstava iz Proračuna za financiranje
rada VZO.
Mada su to dobrovoljna društva, temeljem
Analize stanja sustava zaštite i spašavanja,
ocijenjeno je da je stanje u vatrogastvu na području
Općine Špišić Bukovica zadovoljavajuće,
ali i nadalje treba u skladu sa financijskim
mogućnostima Proračuna Općine iz kojega se
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uglavnom navedeni VZO financira, nastojati da
isti budu opremljeni sa potrebnom opremom za
potrebe zaštite i spašavanja.
Proračunom Općine za 2013. godinu za
Vatrogastvo planirana su sredstva u iznosu od
80.000,00 kuna za redovnu djelatnost VZO-a
koja će se iskoristiti za financiranje obuke ljudi,
za vježbe, za nabavu opreme i dr.
Nositelji zadatka iz ovog dijela Smjernica su
Načelnik i Općinsko vijeće te Stožer zaštite i
spašavanja u dijelu koji se odnosi na uključivanje
ljudstva u rad dobrovoljnog vatrogastva.
Za nabavu nedostajućih materijalno-tehničkih
sredstava za rad DVD, nositelj zadatka je
predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Špišić
Bukovica te predsjednici i zapovjednici DVD.
4. SKLONIŠTA
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi,
materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju
moguću mjeru potrebno je uspostaviti optimalan
odgovor na ugrožavanja sa stanovništva
prostornog planiranja, uređenja, organizacije,
razvoja i izgradnje prostora, te je neophodno i
mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u
svim vrstama učešća u prostornom planiranju.
S ciljem stvaranja uvjeta za sklanjanje
ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih
i civilizacijskih katastrofa vršit će se prema
potrebi u postojeće podrumske zaklone i druge
prostorije po zgradama pogodne za sklanjanje
koji će se urediti za tu namjenu.
Podaci o navedenim skloništima nalaze se u
trenutno važećem Planu zaštite i spašavanja.
5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Općina Špišić Bukovica sklopila je sporazum
s Hrvatskom gorskom službom spašavanja
- Stanica Orahovica, kojim Stanica gorske
službe spašavanja Orahovica preuzima obvezu
organiziranja unapređenja i obavljanja djelatnosti
spašavanja i zaštite ljudskih života sukladno čl.
5. Zakona o gorskoj službi upravljanja, a Općina
Špišić Bukovica preuzima obvezu da će istoj
službi uplatiti 5.000,00 kn za redovitu djelatnost
te službe.
6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
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Službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja
na području Općine.
Službe i pravne osobe koje imaju zadaće
u sustavu zaštite i spašavanja imaju obvezu
uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz
redovnu djelatnost, posebno u slučajevima
angažiranja prema Planu djelovanja civilne
zaštite, Odluci o određivanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa
za zaštitu i spašavanje na području Općine
Špišić Bukovica, te prema Odluci o izmjeni i
dopuni Odluke o određivanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa
za zaštitu i spašavanje na području Općine
Špišić Bukovica koju je Načelnik Općine Špišić
Bukovica donio 12.01.2013. godine u kojem su
određene operativne snage koje će sudjelovati u
akcijama zaštite i spašavanja, te pravne osobe od
interesa za zaštitu i spašavanje.
Za Hrvatski crveni križ, kao jednog od
značajnih segmenata i sudionika zaštite i
spašavanja Općina Špišić Bukovica financira
sukladno Zakonu, a ostale djelatnosti prema
mogućnostima i potrebama.
Planirana sredstva za Hrvatski crveni križ u
proračunu Općine za 2013. godinu su 12.000,00
kn (za redovno poslovanje istog).

Članak 3.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Špišić
Bukovica u 2013. godini stupaju na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenom vjesniku“
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 810-01/13-01/06
Urbroj: 2189/06-02-13-1
U Špišić Bukovica, 12.03.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o
socijalnoj skrbi (˝Narodne novine˝ broj 33/12),
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)
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i članka 32. Statuta Općine Špišić Bukovica
(˝Službeni vjesnik˝ Općine Špišić Bukovica broj
04/09), Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica
na 37. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2013.
godine, donosi

Odluku o socijalnoj skrbi za područje
Općine Špišić Bukovica
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne
skrbi koje osigurava Općina Špišić Bukovica
(u daljnjem tekstu: Općina), korisnici socijalne
skrbi, uvjeti ostvarivanja prava, te način i
postupak ostvarivanja tih prava.

Članak 2.
Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne
skrbi
propisane ovom Odlukom obavlja
Jedinstveni upravni odjel općine Špišić Bukovica
(u danjem tekstu: Odjel).

Članak 3.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom
Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret Općine
ukoliko je Zakonom ili drugim propisom
određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno
na teret Republike Hrvatske, te drugih pravnih i
fizičkih osoba.

Članak 4.
Korisnik prava iz socijalne skrbi propisanih
ovom Odlukom (u danjem tekstu: Korisnik)
je samac, član obitelji ili obitelj u cjelini, koji
nemaju dovoljno sredstava za podmirenje
osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti
ostvariti svojim radom, prihodima od imovine,
od obveznika uzdržavanja ili iz drugih izvora.

Članak 5.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom
Odlukom, osim prava na jedokratnu pomoć,
nema samac niti član obitelji koji:
- može sam sebe uzdržavati,
- ne želi tražiti uzdržavanje od osobe koja
ga je dužna uzdržavati na temelju propisa
o obiteljskim odnosima, osim ako centar za
socijalnu skrb utvrdi da zakonski obveznik
uzdržavanja nije u mogućnosti davati
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uzdržavanje,
- ne želi ostvariti uzdržavanje na temelju
sklopljenog ugovora o doživotnom ili
dosmrtnom uzdržavanju, a nije pokrenuo
postupak za raskid tog ugovora,
- može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi,
- ima u vlasništvu registrirano osobno vozilo,
osim ako centar za socijalnu skrb utvrdi da
se vozilo koristi za potrebe prijevoza člana
obitelji-korisnika na doplatak za pomoć i
njegu ili osobne invalidnine propisane ovim
Zakonom, većeg broja djece, starije teško
pokretne osobe ili za zadovoljenje neke druge
osnovne životne potrebe,
- ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću
ili drugi objekt koji ne služi njemu ili članu
obitelji za podmirenje osnovnih stambenih
potreba,
- je u razdoblju od godine dana prije podnošenja
zahtjeva prodao, darovao ili se odrekao
prava na nasljeđivanje nekretnine i druge
imovine, ako je time mogao ostvariti sredstva
za podmirenje osnovnih životnih potreba u
vrijeme podnošenja zahtjeva.

Članak 6.
Prava iz socijalne skrbi propisana ovom
Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu
niti nasljeđivati.
Vrste pomoći koje Općina Špišić Bukovica
može dati su:
1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
2. Pomoć u novcu i naravi
3. Pomoć za sufinanciranje prehrane
POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA
STANOVANJA

Članak 7.
Troškovi stanovanja u smislu Zakona
o socijalnoj skrbi su: troškovi najamnine,
komunalne naknade, električne energije, plina,
grijanja, vode, odvodnje, i drugi troškovi
stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Samac ili članovi kućanstva koji imaju u
vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji im ne
služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba,
poslovni prostor ili kuću za odmor, nemaju pravo
na pomoć za stanovanje.
Općina Špišić Bukovica djelomično ili u
cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj
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pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila gore
navedenu uslugu stanovanja.

Članak 8.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
može se odobriti samcu ili obitelji ako se plaćanje
tih troškova ne osigurava po drugoj osnovi.
Prava pomoći na stanovanje može ostvariti
korisnik ako ispunjava slijedeće uvjete:
- da ne ostvaruju pravo na stalnu novčanu
pomoć od Centra za socijalnu skrb,
- da ima zadovoljavajući stambeni prostor,
odnosno da je stan ili kuća nije veće veličine
od 35 m² korisne površine za jednu osobu,
a za osobe s invaliditetom 20% veći (42 m2),
uvećane za 10 m2 za svaku daljnju osobu, s
mogućim odstupanjem do 10 m², koji služi
samcu, obitelji ili članovima kućanstva za
podmirenje osnovnih stambenih potreba,
- pomoć za podmirenje troškova stanovanja
može se odobriti samcu ili obitelji ako
mjesečni prihod samca ili obitelji u posljednja
tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen
zahtjev, odnosno pokrenut postupak po
službenoj dužnosti, ne prelazi visinu iznosa
pomoći za uzdržavanje kako slijedi:
1. za samca - 120% osnovice,
2. obitelj za:
- odraslu osobu - 80% osnovice,
- dijete do navršene 7. godine - 80% osnovice,
- dijete od navršene 7. godine do navršene 15.
godine - 90% osnovice,
- dijete od 15 do 18 godina, odnosno do
završetka redovitog školovanja, a najduže do
26. godine života - 100% osnovice.
Gore navedeni iznosi povećavaju se ako je
korisnik:
- potpuno radno nesposobna odrasla osoba koja
živi sama - za 50% osnovice,
- potpuno radno nesposobna odrasla osoba koja
živi u obitelji - za 30% osnovice,
- trudnica nakon 12 tjedana trudnoće i rodilja
do 2 mjeseca nakon poroda - za 50% osnovice,
- dijete samohranog roditelja - za 25 % osnovice.
Osnovica iz st. 1. ne može biti manja od 22,5 %
mjesečnog iznosa relativne linije
siromaštva
za samačko kućanstvo koju utvrđuje Vlada
Republike Hrvatske.

Članak 9.
Jedinica lokalne samouprave dužna je na
propisani način voditi evidenciju i dokumentaciju
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o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje
troškova stanovanja, kao i o drugim pravima iz
socijalne skrbi.

Članak 10.
1. Socijalni uvjeti se mogu dokazati slijedećim
dokazima:
- rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb
o priznatom pravu na stalnu novčanu
pomoć odnosno potvrdom da nije korisnik
primanja stalne pomoći,
- dokazom da korisnik nije nositelj ili član
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,
- ovjerenom izjavom da nije korisnik primanja
novčane pomoći Centra za socijalnu skrb, da
nema osobe koja bi ga trebala uzdržavati prema
Obiteljskom zakonu (NN 116/03), da nema
sklopljen ugovor o doživotnom uzdržavanju,
da nema u vlasništvu ili suvlasništvu stan,
kuću ili drugu nekretninu koja ne služi njemu
ili članu obitelji za podmirivanje osnovnih
stambenih potreba, a radi se o nekretnini
koju je moguće dati u najam, zakup ili na
drugi način ostvarivati prihod od nje, te da
nije nositelj ili član obiteljskog poljopivednog
gospodarstva,
- ovjerena izjava o članovima zajedničkog
kućanstva.
2. Prihodi se mogu dokazati slijedećim
dokazima:
- potvrdom o prihodima iz Porezne uprave
- odreskom od mirovine za prethodna tri
mjeseca
- potvrdom Zavoda za zapošljavanje o
nezaposlenosti
- posjedovnim listom kojim dokazuje da nema
nekretnina u svom posjedu ili vlasništvu.
- ili drugim odgovarajućim dokazom.
Pod prihodom iz st. 1. ovog članka smatra se
ukupan iznos prosječnih mjesečnih primitaka
samca, odnosno obitelji isplaćenih u tri mjeseca
koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen
zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva
sredstva i primitci (plaća, mirovina, novčana
naknada za vrijeme nezaposlenosti, porodiljna
naknada, stalna pomoć, prihodi od imovine,
prihodi od poljoprivrednog gospodarstva)
koje samac ili obitelj ostvaruje po osnovi
rada, mirovine iz Hrvatske ili inozemstva, te
sezonskim i povremenim radom, prodajom
imovine, davanjem u zakup ili najam imovine,
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ili na neki drugi način.
3. Površina stambenog prostora se dokazuje
- tehničkom dokumentacijom, građevinskom
ili upravnom dozvolom za stambeni objekt,
- izjavom o površini objekta ovjerenom kod
javnog bilježnika.

Članak 11.
Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić
Bukovica može tražiti i druge dokumente
ukoliko dokumetni navedeni u čl.10 nisu dovoljni
za dokazivanje statusa.
POMOĆ U NOVCU I NARAVI

Članak 12.
Jednokratnu pomoć u novcu i u naravi Općina
može dati samcu ili obitelji koji su se našli u
položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz
razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu
utjecati, te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti
neke osnovne životne potrebe kao što su rođenje
ili školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji,
elementarne nepogode, nabavke osnovnih
predmeta u kućanstvu i drugo.
Jednokratna pomoć u naravi odobrava se u
slučajevima kada se utvrdi da je to povoljnije za
korisnika ili pomoć u novcu ne koristi namjenski,
odnosno postoji velika vjerojatnost da tu pomoć
neće koristiti namjenski.

Članak 13.
Podnositelj zahtjeva je obvezan točno navesti
za koju namjenu treba pomoć i odrediti visinu
potrebnih sredstava.
Podnositelj zahtjeva dužan je pribaviti dokaze
o postojanju osnovne životne potrebe koje osoba
treba podmiriti, te dokaz o visini prihoda za sve
članove kućanstva sukladno čl. 8. ove Odluke.
Na dobivanje jednokratne pomoći ne odnose
se uvjeti iz čl. 5. ove Odluke.

Članak 14.
Ukoliko je podnositelj za navedenu namjenu
dobio jednokratnu pomoć od Centra za socijalnu
skrb, nema pravo na jednokratnu pomoć od
Općine Špišić Bukovica.
Članak 15.
Visina prihoda za dobivanje jednokratne
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pomoći iz čl.12. ove Odluke ne može prijeći
1900,00 kn po samcu, odnosno 1600,00 kn po
svakom članu domaćinstva.
Jednokratna pomoć se može dobiti samo
jednom godišnje, i to u iznosu do maksimalno
3.000,00 kn.
POMOĆ ZA SUFINACIRANJE PREHRANE

Broj 2
Članak 20.

Općina će na oglasnoj ploči općine, ili u
prostorijama u kojima se podnose zahtjevi, na
prikladan način istaknuti popis, odnosno pregled
odgovarajućih isprava i dokaza potrebnih za
ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi
propisanog ovom Odlukom.

Članak 16.
Pomoć za sufinanciranje prehrane je pomoć
u iznosu do 200,00 kn mjesečno koja se daje
pravnoj ili fizičkoj osobi koja pruža uslugu
prodaje prehrambenih proizvoda korisniku.
Duhanski i alkoholni proizvodi nisu uključeni
u sufinanciranje prehrane.

Članak 17.
Prava pomoći za sufinanciranje prehrane
može ostvariti korisnik ako ispunjava slijedeće
uvjete:
- ima prihode manje od 1100 kn ako je
samac, odnosno manje od 900,00kn po članu
domaćinstva
- da nema radno sposobnog člana kućanstva
- da ispunjava uvjete iz čl. 5. ove Odluke.
Gore navedeno se dokazuje dokazima
navedenim u čl. 10. ove Odluke.
OSTALE ODREDBE

Članak 18.
Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne
skrbi po ovoj Odluci pokreće se pismenim
zahtjevom korisnika, bračnog druga, roditelja ili
skrbnika.
Uz zahtjev korisnik je dužan dostaviti ili
predočiti odgovarajuće isprave, odnosno dokaze.

Članak 19.
Prije odlučivanja o zahtjevu Jedinstveni
upravni odjel ima pravo zatražiti, ukoliko ocjeni
nužnim, od podnosioca zahtjeva, ili od ovlaštenih
osoba, da u određenom roku dostavi i druge
isprave, odnosno dokumentaciju koja bi mogla
pomoći, odnosno olakšati postupak odlučivanja.
U postupku rješavanja zahtjeva može se
izvršiti terenski izvid u obitelji ili na drugi
prikladan način ispitati činjenice, okolnosti i
uvjeti koji mogu utjecati na utvrđivanje prava.

Članak 21.
O zahtjevu za ostvarivanje prava propisanih
ovom Odlukom, u prvom stupnju, Rješenjem
odlučuje Jedinstveni upravni odjel, uz prethodno
mišljenje Načelnika Općine.

Članak 22.
Ako Jedinstveni upravni odjel utvrdi da je
korisnik socijalnih prava iz ove Odluke prilikom
podnošenja zahtjeva odnosno prijave na natječaj
dao lažan iskaz ili predočio lažnu dokumentaciju
s ciljem da ostvari pravo, ili ako je tijekom
korištenja pomoći došlo do promjene činjenica,
uvjeta i okolnosti koje bi utjecale na smanjenje ili
ukidanje prava priznatih rješenjem Jedinstvenog
upravnog odjela a da to nije prijavio u roku koji
je određen, izgubit će pravo na pomoć i vratiti
će sredstva koja je dobivao u vremenu kada
nije ispunjavao uvjet iz ove odluke, uvećane za
zakonske zatezne kamate.

Članak 23.
Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit
će se korisnik socijalne skrbi ako dade neistinite
podatke na temelju kojih je ostvario pravo prema
ovoj Odluci, ili ako je i nakon uskraćivanja
korištenja odobrenog prava iz socijalne skrbi
nastavio s njegovim korištenjem.

Članak 24.
Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se
van snage «Odluka o socijalnoj skrbi» Klasa:
550-01/12-01/10, Ur.Broj: 2189/06-02-12-1od
08.03.2012. godine.
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Članak 25.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom vjesniku» Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 550-01/13-01/09
Urbroj: 2189/06-02-13-1
U Špišić Bukovici, 12.03.2013.
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 37. sjednici održanoj dana
12. ožujka 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 8 dana od dana
objave, a objavit će se u “Službenom vjesniku”
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/13-01/30
Urbroj: 2189/06-02-13-2
Špišić Bukovica, 12. ožujka 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 podnosi se za 2013. godinu, a stupa
na snagu osmog dana od objave u Službenom
vjesniku Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/13-01/30
Urbroj: 2189/06-02-13-1
Špišić Bukovica, 12.03.2013.
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 37. sjednici
održanoj 12.03.2013. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju 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 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 8 dana od dana
objave, a objavit će se u «Službenom vjesniku»
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/13-01/30
Urbroj: 2189/06-02-13-17
Špišić Bukovica, 12. ožujka 2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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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) Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica na 37. sjednici održanoj
12. ožujka 2013. godine donosi

PRAVILNIK
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
170.000,00 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,

Broj 2

4.

izrada parcelacija,
prenamjena zemljišta,
geodetska izmjera poljoprivrednog zemljišta
ostale geodetske i katastarske usluge.
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

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.
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II.

anom 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.

Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana
objave, a objavit će se u «Službenom vjesniku»
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/13-01/30
Urbroj: 2189/06-02-13-9
Špišić Bukovica, 12. ožujka 2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

VII.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana
od dana objave, a objavit će se u ˝Službenom
vjesniku˝ Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/13-01/30
Urbroj: 2189/06-02-13-16
Špišić Bukovica, 12. ožujka 2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Na osnovi članka 28. st.1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”
broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), 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 37. sjednici održanoj dana
12. ožujka 2013. godine, donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti u 2013. godini u
Općini Špišić Bukovica
Članak 1.

Z A K LJ U Č A K

Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2013. godini na
području Općine Špišić Bukovica za komunalne
djelatnosti:
- javna rasvjeta,
- održavanje čistoće i javnih površina,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja
građevinskih objekata.

o prihvaćanju Programa održavanja

Članak 2.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (Službeni vjesnik br. 04/09.), Općinsko
vijeće općine Špišić Bukovica na 37. sjednici
održanoj 12.03.2013. godine, donosi

komunalne infrastrukture za djelatnosti
u 2013. godini u Općini Špišić Bukovica
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Programa
održavanja

komunalne

infrastrukture

za

djelatnosti u 2013. godini u Općini Špišić
Bukovica.

Održavanje
komunalne
infrastrukture
financirati će se iz Stavke prihoda Komunalna
naknada Proračuna Općine Špišić Bukovica za
2013.g koja je predviđena u iznosu od 500.000,00
kuna i prenesenih sredstva komunalne naknade
iz Proračuna Općine Špišić Bukovica za 2012. g.
koji u toj godini nisu utrošeni, a iznose 135.456,67
kuna. Ukupna sredstva iznose 635.456,67 kuna,
a utrošit će se za:
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I. Javna rasvjeta
- utrošak javne rasvjete 190.000,00 kuna
Sredstva za izvršenje radova navedenih u
ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od
190.000,00 kuna.
II. Održavanje javnih površina i održavanje
čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine
- ostale usluge tekućeg i investicijskog
održavanja - čišćenje i održavanje javnih
površina 50.987,00 kuna
- deratizacija i dezinsekcija 100.000,00 kn
- zbinjavanje životinja 50.000,00 kuna
- stavka Komunalne usluge u iznosu od
30.000.00 kuna koje se odnose na čišćenje
prometnica od snjega i druge troškove.
Sredstva za izvršenje radova navedenih u
ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od
230.987,00 kuna.
III. Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja građevinskih objekata
- režijski troškovi u mjesnim domovima (struja,
voda, plin) 100.000,00 kuna,
- dio stavke Održavanje mjesnih domova i
objekata u vlasništvu Općine Špišić Bukovica
u iznosu od 114.469,67 kuna
Sredstva za usluge navedene u ovoj točki
predviđaju se u ukupnom iznosu od 214.469,67
kuna.

Članak 3.
Stupanjem na snagu ovog Programa
prestaje važiti Program održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti u 2013. godini u
Općini Špišić Bukovica („Službeni vjesnik“
Općine Špišić Bukovica br. 6/12).

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu osam dana
od dana objave, a objavit će se u „Službenom
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/13-01/30
Urbroj: 2189/06-02-13-8
Špišić Bukovica, 12. ožujka 2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (Službeni vjesnik br. 04/09.), Općinsko
vijeće općine Špišić Bukovica na 37. sjednici
održanoj 12.03.2013. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Programa građenja
i objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Špišić
Bukovica u 2013.-2016. godini
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Programa
građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Špišić
Bukovica u 2013.-2016. godini.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana
objave, a objavit će se u «Službenom vjesniku»
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/13-01/30
Urbroj: 2189/06-02-13-7
Špišić Bukovica, 12. ožujka 2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“ br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Špišić Bukovca («Službeni
vjesnik» broj 04/09) Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 37. sjednici održanoj
dana 12. ožujka 2013. godine, donosi

PROGRAM
graĊenja objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture na
podruĉju Općine Špišić Bukovica
u 2013.-2016. godini
Ĉlanak 1.
Program graĊenja objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture u 2013.
godine glasi:
RB
1.

OPIS POSLOVA
JAVNA RASVJETA
Zanavljanje javne rasvjete

PROCJENA TROŠKOVA
80.000,00
80.000,00

2.

VODOOPSKRBA,
ODVODNJA OTPADNIH
VODA I
PLINOFIKACIJA
Sufinanciranje sustava
odvodnje i pročistača
NERAZVRSTANE
CESTE

280.000,00

3.

4.

5.

Modernizacija nerazvrstanih
cesta
Rekonstrukcija nogostupa
Bušetina
Rekonstrukcija nogostupa
Bušetina
Izgradnja škole u Rogovcu
Izgradnja škole u Rogovcu
UKUPNO

280.000,00
390.000,00
400.000,00
460.000,00
460.000,00
160.000,00
160.000,00
1.370.000,00

Potrebna novĉana sredstva osigurati će se iz slijedećih izvora:
RB
1.
2.
3.

IZVORI SREDSTAVA
Komunalni doprinos
Naknada za koncesije
Doprinos za šume

PLAN
110.000,00
30.000,00
200.000,00

1/4
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4.
5.
6.
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Prenesena sredstva iz
proračuna za 2012. g.
Drugi izvori
Proračun Općine
UKUPNO

510.000,00
260.000,00
260.000,00
1.370.000,00

Program graĊenja objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture u 2014.
godini glasi:
RB
1.

OPIS POSLOVA
JAVNA RASVJETA
Zanavljanje javne rasvjete

PROCJENA TROŠKOVA
80.000,00
80.000,00

2.

VODOOPSKRBA,
ODVODNJA OTPADNIH
VODA I
PLINOFIKACIJA
Sufinanciranje sustava
odvodnje i pročistača
NERAZVRSTANE
CESTE

1.100.000,00

Modernizacija nerazvrstanih
cesta
REKONSTRUKCIJA
NOGOSTUPA LOZAN
Rekonstrukcija nogostupa
Lozan
IZGRADNJA ŠKOLE U
VUKOSAVLJEVICI
Izgradnja škole u
Vukosavljevici
REKONSTRUKCIJA
ŠKOLE U BUŠETINI
Rekonstrukcija škole u
Bušetini
UKUPNO

2.765,000,00

3.

4.

5

6.

1.100.000,00
2.765,000,00

300.000,00
300.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
4.445,000,00

Potrebna novĉana sredstva osigurati će se iz slijedećih izvora:
RB
1.
2.
3.
4.
5.

IZVORI SREDSTAVA
Komunalni doprinos
Naknada za koncesije
Doprinos za šume
Drugi izvori
Proračun Općine
UKUPNO

PROJEKCIJA
112.200,00
30.600,00
204.000,00
2.049.100,00
2.049.100,00
4.445,000,00

2/4
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Program graĊenja objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture u 2015.
godini glasi:
RB
1.

2.

3.

4.

5.

OPIS POSLOVA
VODOOPSKRBA,
ODVODNJA OTPADNIH
VODA I
PLINOFIKACIJA
Sufinanciranje sustava
odvodnje i pročistača
NERAZVRSTANE
CESTE

PROCJENA TROŠKOVA
1.100.000,00

Modernizacija nerazvrstanih
cesta
REKONSTRUKCIJA
NOGOSTUPA
VUKOSAVLJEVICA
Rekonstrukcija nogostupa
Vukosavljevica
IZGRADNJA ŠKOLE U
VUKOSAVLJEVICI
Izgradnja škole u
Vukosavljevici

1.000,000,00

JAVNA RASVJETA

50.000,00

Zanavljanje javne rasvjete

50.000,00

UKUPNO

2.600,000,00

1.100.000,00
1.000,000,00

300.000,00
300.000,00
150.000,00
150.000,00

Potrebna novĉana sredstva osigurati će se iz slijedećih izvora:
RB
1.
2.
3.
4.
5.

IZVORI SREDSTAVA
Komunalni doprinos
Naknada za koncesije
Doprinos za šume
Drugi izvori
Proračun Općine
UKUPNO

PROJEKCIJA
114.400,00
31.200,00
208.000,00
2.221.400,00
2.221.400,00
2.600,000,00

Program graĊenja objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture u 2016.
godini glasi:
RB
1.

OPIS POSLOVA
VODOOPSKRBA,
ODVODNJA OTPADNIH

PROCJENA TROŠKOVA
1.000.000,00

3/4
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VODA I
PLINOFIKACIJA
Sufinanciranje sustava
odvodnje i pročistača
NERAZVRSTANE
CESTE
Nerazvrstane ceste
UKUPNO

Broj 2

1.000.000,00
200.000,00
200.000,00
1.200.000.00

Potrebna novĉana sredstva osigurati će se iz slijedećih izvora:
RB
1.
2.
3.
4.
5.

IZVORI SREDSTAVA
Komunalni doprinos
Naknada za koncesije
Doprinos za šume
Drugi izvori
Proračun Općine
UKUPNO

PROJEKCIJA
116.600,00
31.800,00
212.000,00
344.800,00
494.800,00
1.200.000,00
Ĉlanak 2.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program građenja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Špišić Bukovica u 2013.-2016.
godini („Službeni vjesnik“ Općine Špišić Bukovica br. 6/12).
Ĉlanak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/13-01/30
Urbroj: 2189/06-02-13-6
Špišić Bukovica, 12. ožujka 2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Broj 2
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Redni
broj

Naziv

Iznos investicije

1.

Sufinanciranje sustava
odvodnje I pročistača

280.000.00

2.

Nerazvrstane ceste u
Općini Šp.Bukovica
(sanacija I izrada)

390.000,00

3.

Rekonstrukcija
nogostupa u Bušetini

460.000,00

godini

4.

Zanavljanje javne
rasvjete

80.000,00

I.

5.

Dom Bušetina

40.000,00

6.

Dom Špišić Bukovica

60.000,00

7.

Dom Okrugljača plin

40.000,00

8.

Dom Lozan plin

36.000,00

9.

Izgradnja škole u
Rogovcu

160.000,00

UKUPNO:

1.546.000,00

Bukovica (Službeni vjesnik br. 04/09.), Općinsko
vijeće općine Špišić Bukovica na 37. sjednici
održanoj 12.03.2013. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Plana investicija u 2013.

Donosi se Zaključak o prihvaćanju Plana
investicija za 2013. godinu.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana
objave, a objavit će se u «Službenom vjesniku»
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/13-01/30

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

Špišić Bukovica, 12. ožujka 2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/13-01/30
Urbroj: 2189/06-02-13-4
Špišić Bukovica, 12. ožujka 2013. godine

OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
(“Službeni

Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje
važiti Plan investicija za 2013. godinu („Službeni
vjesnik“ Općine Špišić Bukovica br. 6/12).

Članak 3.

Urbroj: 2189/06-02-13-5

Bukovica

Članak 2.

vjesnik”

broj

04/09)

Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 37.
sjednici održanoj dana 12. ožujka 2013. godine,
donosi

PLAN
investicija za 2013. godinu
Članak 1.
Plan investicija za 2013. godinu glasi:

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 37. sjednici
održanoj 12.03.2013. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Programa ostalih javnih
potreba za 2013. godinu
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Programa
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ostalih javnih potreba za 2013. godinu.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana
objave, a objavit će se u «Službenom vjesniku»
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/13-01/30
Urbroj: 2189/06-02-13-18
Špišić Bukovica, 12. 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 37.
sjednici održanoj dana 12. ožujka 2013. godine,
donosi

POGRAM
ostalih javnih potreba za 2013. godinu
Članak 1.
Donosi se Odluka o donošenju 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 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

Broj 2

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. Braniteljske zadruge
5.000,00 kuna.
17. Škrinjica Bušetine 2.000,00 kuna.
18. 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. 6/12).

Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu osam dana
od dana objave, a objavit će se u „Službenom
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/13-01/30
Urbroj: 2189/06-02-13-18
Špišić Bukovica, 12. 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 br. 04/09.), Općinsko
vijeće općine Špišić Bukovica na 37. sjednici
održanoj 12.03.2013. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Plana razvojnih programa
Općine Špišić Bukovica 2013.-2015.
godinu
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Plana
razvojnih programa Općine Špišić Bukovica
2013.-2015. godinu.

Broj 2

SLUŽBENI VJESNIK
II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana
objave, a objavit će se u «Službenom vjesniku»
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/13-01/30
Urbroj: 2189/06-02-13-13
Špišić Bukovica, 12. ožujka 2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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Na temelju članka 33. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08 i 136/12) i
članka 32. Statuta Općine Špišić Bukovica ("Sluţbeni vjesnik" broj 04/09) Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica na 37. sjednici odrţanoj dana 12. oţujka 2013. godine, donosi

PLAN
razvojnih programa Općine Špišić Bukovica
2013. – 2015. godinu
Ĉlanak 1.
Plan razvojnih programa Općine Špišić Bukovica je slijedeći:

Redni
broj

konto

opis
NAZIV

FINANCIJSKI PLAN
-INVESTICIJE I DONACIJEUKUPNA
VRIJEDNOST
INVESTICIJE
0

Ostvareno
2012.

Plan
2013.

Plan
2014.

Plan
2015.

1

2

3

4

Ostvareno
2012.

Plan 2013.

Plan 2014.

Plan 2015.

18.696,26

390.000,00

2.765,000,
00

1.000,000,
00

0,00

460.000,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

1.100,000,
00

1.100,000,
00

150.000,00

160.000,00

0,00

0,00

PROGRAM – IZGRADNJA OBJEKATA
Redni
broj

konto

opis

1.

42131

Nerazvrstane
ceste u Općini
Špišić Bukovica
(sanacija i
izrada)

2.

42131

3.

42141

Rekonstrukcija
nogostupa
Bušetina
Sufinanciranje
sustava odvodnje

4.

42129

Izgradnja škole u
Rogovcu

UKUPNA
VRIJEDNOST
INVESTICIJE
5.550.000,00
(navedena
vrijednost odnosi
se na razdoblje
dulje od tri
godine)
460.000,00
22.000.000,00
(navedena
vrijednost odnosi
se na razdoblje
dulje od tri
godine)
310.000,00

PROGRAM – ODRŢAVANJE
5.

42144

6.

42129

7.

42129

Zanavljanje
javne rasvjete
Dom Rogovac
plin
Dom Lozan
plin

318.818,70

108.818,70

80.000,00

80.000.00

50.000,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

65.713,75

29.713,75

36.000,00

0,00

0,00

Broj 2
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8.

42129

9.
10.

42129
42129

Dom
Okrugljača
plin
Dom Bušetina
Dom Šp.
Bukovica
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40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

65.000,00
65.000,00

0,00
0,00

40.000,00
60.000,00

25.000,00
5.000,00

0,00
0,00

PROGRAM – DONACIJE
11.

38115

12.

38115

13.

38115

14.

38115

15.

38115

16.

38115

17.

38115

18.
19.

38115
38115

20.

38115

21.

38119

22.

38119

23.

38119

24.

38119

25.
26.

38119
37212

27.

37113

28.

35231

29.

37219

ŠD
BILOGORA
ŠD
BUŠETINA
ŠD
GRANIČAR
ŠD
MLADOST
MALONOGO
METNI KLUB
MOTO KLUB
˝ALKA˝
ŠRD
LENDAVA
ŠRD LINJAK
RK
MLADOST
STOLNOTENI
SKI KLUB
KUD
SELJAČKA
SLOGA
KUD
GRANIČAR
UDRUŢENJA
ŢENA
BUKOVČAN
KE
VISOKA
ŠKOLA
–
VSMTI
VIROVITICA
LU FAZAN
Pomoć
obiteljima
i
kućanstvima –
socijalno
ugroţeni
Naknada
za
roĎenje djeteta
Subvencije –
poljoprivredni
program
razvitka
seoskog
prostora
Pomoći u
elementarnim
nepogodama

125.000,00

35.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

88.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

88.000,00

22.000,0

22.000,00

22.000,00

22.000,00

88.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

16.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

12.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

8.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

8.000,00
60.000,00

2.000,00
15.000,00

2.000,00
15.000,00

2.000,00
15.000,000

2.000,00
15.000,00

8.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

80.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

28.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

9.000,00

3.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

40.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00
332.342,79

5.000,00
37.342,79

5.000,00
95.000,00

5.000,00
100.000,00

5.000,00
100.000,00

175.000,00

40.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

64.000,00

4.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

30.529,88

529,88

10.000,00

10.000,00

10.000,00
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30.

37221

Prijevoz
učenika

231.747,70

51.747,70

60.000,00

60.000,00

60.000,00

31.

37215

Stipendije i
školarine

212.400,00

47.400,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

Ĉlanak 2.
Ciljevi Plana razvojnih programa su izgradnja cijelokupne infrastrukture za sve
mještane Općine Špišić Bukovica.
Prioriteti su izgradnja kanalizacijske mreţe za sve mještane Općine Špišić Bukovica s
tim da je najveći prioritet izgradnja kanalizacijske mreţe u naselju Špišić Bukovica, budući da
je riječ o najvećem naselju gdje ţivi većina mještana cijele Općine, asfaltiranje svih
neasfaltiranih nerazvrstanih cesta na području Općine Špišić Bukovica ukupne duţine 5.5 km,
te ureĎenje mjesnih domova i drugih objekata u vlasništvu Općine Špišić Bukovica kako bi se
graĎani i udruge graĎana mogli njima sluţiti.
Ĉlanak 3.
Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje vaţiti Plan razvojnih programa Općine Špišić
Bukovica 2013. – 2015. godinu („Sluţbeni vjesnik“ Općine Špišić Bukovica br. 6/12).
Ĉlanak 4.
Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u „Sluţbenom
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica.

Klasa: 400-01/13-01/30
Urbroj: 2189/06-02-13-10
Špišić Bukovica, 12. oţujka 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović,v.r.

Broj 2
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (Službeni vjesnik br. 04/09.), Općinsko
vijeće općine Špišić Bukovica na 37. sjednici
održanoj 12.03.2013. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Plana nabave za 2013.
godinu
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Plana
nabave za 2013. godinu.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana
objave, a objavit će se u «Službenom vjesniku»
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/13-01/30
Urbroj: 2189/06-02-13-15
Špišić Bukovica, 12. ožujka 2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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Uredski
materijal

Ostali mat. Za
potrebe
poslovanja

Električna
energija
- opskrba

Usluge
telefona, pošte
i prijevoza

Usluge
tekućeg i

2.

3.

4.

5.

Predmet
nabave

1.

Redni
broj

507000002

641100000

401000003

245130003

228000008

CPV

160.000,00

40.000,00

88.000,00

4.000,00

1.600,00

Procijenjena
vrijednost
bez PDV-a

200.000,00

50.000,00

1/4

Otvoreni
postupak

Evidencijski
Vrsta
broj nabave postupka

110.000,00 2/13

5.000,00

20.000,00

Planirana
vrijednost
s PDV

Plana nabave Općine Špišić Bukovica za 2013. godinu je slijedeći:

Ĉlanak 1.

Plan
nabave za 2013. godinu

Ugovor o
javnoj
nabavi

Naĉin
nabave
(sklapa li
se ugovor
ili okvirni
sporazum)

Pojedinačna
nabava do
70.000,00
kn
Pojedinačna
nabava do

Pojedinačna
nabava do
70.000,00
kn
Pojedinačna
nabava do
70.000,00
kn

Ostale
evidencije

kolovoz

12
mjeseci

Planirani Planirano
poĉetak
trajanje
ugovora

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" 110/07 i 125/08) i članka 32. Statuta Općine Špišić Bukovica
("Službeni vjesnik" broj 04/09 ) Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 37. sjednici održanoj 12.ožujka 2013. godine, donosi
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12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

Usluge
ažuriranja
računalnih
baza
Premije
osiguranja
ostale imovine

Usluge
odvjetnika i
prav.
Savjetnika
Projektna
dokumentacija

Ostale usluge
promidžbe i
informiranja

investicijskog
održavanja
građevinskih
objekata –
održavanje
mjesnih
domova
Ostale usluge
tekućeg i
investicijskog
održavanja
Sanacija
odlagališta

663360004

503220008

73200000

741110000

12.000,00

20.000,00

32.000,00

12.000,00

28.000,00

136.000,00

45222000

744100006

40.789,60

507000002

15.000,00

25.000,00

40.000,00

15.000,00

35.000,00

170.000,00

50.987,00

2/4

Otvoreni
postupak

Ugovor o
javnoj
nabavi

Pojedinačna
nabava do
70.000,00
kn
Javna
nabava se
povodi u
suradnji s
Fondom za
zaštitu
okoliša
Pojedinačna
nabava do
70.000,00
kn
Pojedinačna
nabava do
70.000,00
kn
Pojedinačna
nabava do
70.000,00
kn
Pojedinačna
nabava do
70.000,00
kn
Pojedinačna
nabava do
70.000,00
kn

70.000,00
kn

Početak
nabave
ovisi o
dogovoru
s Fondom
za zaštitu
okoliša

7 mjeseci
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Rekonstrukcija 45233340-4
nogostupa u
Bušetini

Izgradnja
škole u
Rogovcu

17.

18.

Deratizacija

Sufinanciranje
Sustava
odvodnje

19.

20.

16.

Sanacija i
izrada
nerazvrstanih
cesta
Zanavljanje JR

15.

224.000,00

80.000,00

747212104
71242000
6

128.000,00

368.000,00

64.000,00

312.000,00

8.000,00

8.000,00

45214200

28825300-4

73200000

928510009

Oprema za CZ

14.

302450008

Računalni
programi

13.

280.000,00

100.000,00

160.000,00

3/4

1/13

460.000,00 2/12

80.000,00

390.000,00

10.000,00

10.000,00

Otvoreni
postupak

Otvoreni
postupak

Otvoreni
postupak

Otvoreni
postupak

Otvoreni
postupak

Ugovor o
javnoj
nabavi

Ugovor o
javnoj
nabavi

Ugovor o
javnoj
nabavi

Ugovor o
javnoj
nabavi

Ugovor o
javnoj
nabavi

*postupak
javne
nabave
provodi
trgovačko
društvo
Virkom
d.o.o.

*javnu
nabavu
provodi
Virovitičkopodravska
županija

Pojedinačna
nabava do
70.000,00
kn.

Pojedinačna
nabava do
70.000,00
kn
Pojedinačna
nabava do
70.000,00
kn

ožujak

postupak
proveden
u 2012.
godini

rujan

7 mjeseci

12
mjeseci
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Članak 2.

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).

Proračun se sastoji od općeg i posebnog
dijela te plana razvojnih programa. 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.

Članak 3.
Ovaj Plan nabave stupa na snagu osam dana
od dana objave, a objavit će se u «Službenom
vjesniku» Općine Špišić Bukovica.

III.

Klasa: 400-01/13-01/30
Urbroj: 2189/06-02-13-14
Špišić Bukovica, 12. ožujka 2013. godine

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 14. st.1. Zakona o proračunu
(“Narodne Novine” br. 87/08) i članka 32. Statuta
Općine Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” broj
04/09) Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica
na 37. sjednici održanoj 12.03.2013. godine,
donosi

ODLUKU
o izvršavanju proračuna u 2013. godini
I. UVOD

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje struktura prihoda
i primitka, te rashoda i izdataka proračuna
Općine Špišić Bukovica za 2013. 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 Načelnika te upravnog tijela
nadležnog za financije u izvršavanju proračuna,
kazne za neispunjenje obveza i druga pitanja u
izvršavanju Proračuna.
II. STRUKTURA PRORAČUNA

IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.

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 5.041.987,00
kuna, jer se ukupni prihodi Proračuna Općine
Špišić Bukovica za 2013. godinu predviđaju s
4.211.000,00 kuna, a ukupna prenesena sredstva
iz 2012. godine iznose 830.987,00.
Dio prenesenih sredstava u iznosu od
135.456,28 kuna su sredstva prikupljena od
komunalne naknade u 2012.godini, i utrošit će
se sukladno Programu održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti u komunalnom
gospodarstvu na području Općine Špišić
Bukovica za 2013.
Dio prenesenih sredstava u iznosu od
209.043,51 kuna su sredstva prikupljena od
zakupa, prodaje i dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH a
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utrošit će se sukladno Pravilniku o uvjetima i
načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje,
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH na području Općine
Špišić Bukovica za 2013. godine.
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
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
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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
DUGOVIMA

IMOVINOM

I

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 dugoročno
zadužiti samo za investiciju koja se financira iz
njegovog proračuna, a koju potvrdi Općinsko
vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade Republike
Hrvatske.
Općina Špišić Bukovica dužna je ugovore
sklopljene sukladno stavku 1. ovog članka
dostaviti Ministarstvu financija u roku od 8 dana
od dana sklapanja.
Općina Špišić Bukovica dužna je izvijestiti
Ministarstvo financija u roku od 8 dana od dane
suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba iz
stavka 3. ovog članka.
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.
Općina Špišić Bukovica može se kratkoročno
zadužiti najduže do 12 mjeseci za premošćivanje
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jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva
sredstava i dospijeća obveza.

Članak 15.
Općina Špišić Bukovica može davati jamstva
trgovačkim društvima u vlasništvu Općine
Špišić Bukovica do visine utvrđene posebnim
zakonom.
Za izdana jamstva Općina Špišić Bukovica
zaračunava godišnju proviziju od 0,5% od
ukupne vrijednosti izdanog jamstva. Provizija
se obračunava za svaku godinu izdanog jamstva.
Prava i obveze između Općine Špišić Bukovica
kao izdavatelja jamstva i korisnika kredita za
čije je osiguranje otplate kredita Općina izdala
jamstvo, uredit će se posebnim ugovorom.
Ako su za ispunjenje obveza iz ugovora o
kreditu, za koje je Općina Špišić Bukovica
dala jamstvo, korištena proračunska sredstva,
načelnik pokreće postupak za naplatu regresnog
zahtjeva od glavnog dužnika umjesto kojeg je
plaćena obveza.
Odluku o davanju jamstva donosi Općinsko
vijeće, a prije davanja jamstva potrebno je ishoditi
suglasnost ministra financija. Općina Špišić
Bukovica dužna je obavijestiti Ministarstvo
financija o sklopljenim ugovorima o jamstvima
u roku od 8 dana od dana sklapanja.
Godišnja vrijednost novih financijskih
jamstava izdanih u 2013. godini može iznositi do
1.200.000,00 kuna.

Članak 16.
Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i
postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu
duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis
potraživanja (NN 76/12), ovlašćuje se Načelnik
Općine da za potraživanja Općine Špišić
Bukovica odobri plaćanje na rate ukoliko se
ispune zakonski uvjeti.
V. KORIŠTENJE VLASTITIH PRIHODA

Članak 17.
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
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naplaćenih vlastitih prihoda.
VI. NADZOR

Članak 18.
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 19.
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

Članak 20.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o izvršenju Proračuna za 2013.
godinu objavljena u „Službenom vjesniku“ broj
6/12.

Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Službenom vjesniku” Općine
Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/13-01/30
Urbroj: 2189/06-02-13-3
Špišić Bukovica, 12. ožujka 2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (Službeni vjesnik br. 04/09.), Općinsko
vijeće općine Špišić Bukovica na 37. sjednici
održanoj 12.03.2013. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Financijskog izvješća VZO
za 2012. godinu
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju
Financijskog izvješća VZO za 2012. godinu.

Broj 2

9.

Održavanje vatrogasnih vježbi VZO

3.123,00

10.

Troškovi za aktivnosti vatrogasne
mladeži

2.715,26

11.

Školovanje za vatrogasna zvanja

1.224,17

12. Hodočašće u Mariju Bistricu

2.750,00

13.

VIP program

1.938,80

14.

Kazna za nedolazak na žup.
Natjecanje

260,00

15.

Održavanje vatrogasne opreme

14.142,00

16.

Dizel gorivo

500,00

17.

Nabava vatrogasne opreme

16.430,06

UKUPNO:

82,754,35

II.

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

PRIHOD 100.250,52
RASHOD 82.754,35
SALDO 31.12.2012. 17.496,17

Klasa: 400-01/13-01/05
Urbroj: 2189/06-02-13-2
Špišić Bukovica, 12.03.2013.

Predsjednik VZO:
Milan Majetić, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice
za 2012. godinu

Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica
na temelju odredbe članka 32. Statuta Općine
Špišić Bukovica (Službeni vjesnik broj: 4/09), na
37. sjednici održanoj 12.03.2013. godine donosi

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Općine Špišić Bukovica
Članak 1.

PRIHOD
1.

Prenesena sredstva iz 2011. godine

17.190,19

2.

Sredstva iz proračuna općine

75.000,00

3.

Vatrogasni doprinos

382,23

4.

HVZ - sredstva premije osiguranja

7. 600,00

5.

Kamata

78,10

UKUPNO:

100.250,52

RASHOD
1.

Registracija vozila

19.011,25

2.

Državno vatrogasno natjecanje

2.500,00

3.

Općinsko vatrogasno natjecanje

3.509.38

4.

Struja i telefon

6.500.00

5.

Osiguranje vatrogasaca i domova

3.017,66

6.

Troškovi skupština DVD-a i VZO

3.642,86

7.

Uredski materijal

1.068,31

8.

Troškovi vođenja računa ZABA

421,60

Raspisuje se javni natječaj za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine
Špišić Bukovica u katastarskoj općini Bušetina
i Špišić Bukovica,
k.o. Bušetina
Blok čestica				
r.b.

k.č.br.

kultura

površina/
ha

1.

1738/39

Oranica

0,5200

1.
godina

1738/40

Livada

0,0438

1.
godina

UKUPNO

0,5638

početna
zakupnina

trajanje
zakupa

napomena

600,00 kn

K.o. Špišić Bukovica
r.b.

k.č.br.

kultura

površina/
ha

početna
zakupnina

trajanje
zakupa

1.

3014/2

Oranica

0,1561

100,00 kn

1.
godina

napomena
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Članak 2.

Javni natječaj će se provesti sukladno
pravilima i uvjetima napisanim u tekstu Natječaja
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Općine Špišić Bukovica.
Prikupljanje pismenih ponuda i obradu
natječaja provesti će referent za poljoprivredno
zemljište Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Špišić Bukovica.

Članak 3.
Javni natječaj objavit će se na oglasnoj ploči
Općine Špišić Bukovica.
Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči
sadrži oznaku datuma kada je objavljen na
oglasnoj ploči te upozorenje da se od tog datuma
računa rok za stavljanje ponuda.
Pismene ponude se dostavljaju Općini Špišić
Bukovica u roku od 15 dana od objave natječaja
na oglasnoj ploči Općine Špišić Bukovica.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom vjesniku» Općine
Špišić Bukovice.
Klasa: 320-01/13-01/08
Ur. broj: 2189/06-02-13-1
U Špišić Bukovici, 12.03.2013.
OPĆNSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Sumarni pregled površina u natječaju po
katastarskim općinama:
1. k.o. Bušetina, površina 0,5638 ha
2. k.o. Špišić Bukovica, površina 0,1561 ha
Ukupno površina: 0,7199 ha
Ukupna početna cijena: 700,00 kuna

Strana 59

Na temelju članka 32. Statuta Općine Špišić
Bukovica (Službeni vjesnik br. 04/09.), Općinsko
vijeće općine Špišić Bukovica na 37. sjednici
održanoj 12.03.2013. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Financijskog izvješća
Crvenog križa za 2012. godinu
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju
Financijskog izvješća Crvenog križa 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: 400-01/13-01/11
Urbroj: 2189/06-02-13-3
Špišić Bukovica, 12.03.2013.
OPĆNSKO 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 37. sjednici
održanoj 12.03.2013. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o neprihvaćanju Odluke o davanju
suglasnosti za zaduživanje trgovačkog
društva Plin Vtc d.o.o.
I.
Donosi se Zaključak o neprihvaćanju Odluke
o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkog
društva Plin Vtc d.o.o.
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II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana
objave, a objavit će se u «Službenom vjesniku»
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 400-01/13-01/21
Urbroj: 2189/06-02-13-2
Špišić Bukovica, 12.03.2013.
OPĆNSKO 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 37. sjednici
održanoj 12.03.2013. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i
Plana civilne zaštite za područje
Općine Špišić Bukovica
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Plana
zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za
područje Općine Špišić Bukovica.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana
objave, a objavit će se u «Službenom vjesniku»
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: UP/I 821-01/12-01/02
Urbroj: 2189/06-02-13-5
Špišić Bukovica, 12.03.2013.
OPĆNSKO 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 37. sjednici
održanoj 12.03.2013. godine, donosi
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Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Statuta Općine Špišić
Bukovica
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Statuta
Općine Špišić Bukovica.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana
objave, a objavit će se u «Službenom vjesniku»
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 012-01/13-01/01
Urbroj: 2189/06-02-13-2
Špišić Bukovica, 12.03.2013.
OPĆNSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br.
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19 /13
- pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine
Špišić Bukovica („Službeni vjesnik“ Općine
Špišić Bukovica br. 4/09) Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica na 37. sjednici održanoj
dana 12. ožujka 2013. godine, donosi

STATUT OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom se podrobnije uređuje
samoupravni djelokrug Općine Špišić Bukovica,
njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo,
ovlasti i način rada tijela Općine Špišić Bukovica,
način obavljanja poslova, oblici neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje
referenduma u pitanjima iz samoupravnog
djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i
rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave, te
druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i
obveza Općine Špišić Bukovica.
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Članak 2.

Općina Špišić Bukovica je jedinica lokalne
samouprave.
Općina Špišić Bukovica obuhvaća područje
naselja: Bušetina, Lozan, Novi Antunovac,
Okrugljača, Rogovac Vukosavljevica i Špišić
Bukovica.
Naziv, područje i sjedište Općine Špišić
Bukovica određeni su zakonom.
Granice Općine Špišić Bukovica mogu se
mijenjati na način i po postupku propisanom
zakonom. Opisna granica Općine Špišić
Bukovica glasi:
Općina Špišić Bukovica na sjeveru graniči
s
Republikom Mađarskom, na istoku sa
općinom Lukač, na jugu,- jugoistoku sa
gradom Viroviticom, na zapadu sa županijom
Bjelovarsko- Bilogorskom a na sjeverozapadu sa
općinom Pitomača. Općinu Špišić Bukovica čine
katastarske općine: k.o. Bušetina, k.o. Lozan,
k.o. Rogovac, k.o. Vukosavljevica i k.o. Špišić
Bukovica, i djelomično k.o. Virovitica, k.o.
Turnašica i k.o. Stari Gradac.

Članak 3.
Općina Špišić Bukovica je pravna osoba.
Sjedište Općine Špišić Bukovica je u Špišić
Bukovici, ulica Vinogradska 4.
Općinsko vijeće, Općinski načelnik i
Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić Bukovica
imaju pečat.

naselja Općine Špišić Bukovica, a crveni plamen
koji izbija iz njih predstavlja tradicionalne
Ivanjske krjesove koje se prave svake godine
povodom blagdan sv.Ivana Krstitelja.

Članak 6.
Zastava Općine Špišić Bukovica je bijele boje.
U sredini zastave, na sjedištu dijagonala nalazi
se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom
trakom.
Omjer širine i dužine zastave je 1:2.
O korištenju grba i zastave donesena je
posebna odluka.

Članak 7.
Dan Općine Špišić Bukovica je 24. lipnja Dan
sv. Ivana Krstitelja, koji se svečano slavi kao
općinski blagdan.
III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 8.
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja
za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog
značenja za razvitak i ugled Općine Špišić
Bukovica, a poglavito za naročite uspjehe u
unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture,
zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša,
športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih
javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje
su tome usmjerene.

II. OBILJEŽJA OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Članak 4.
Općina Špišić Bukovica ima grb i zastavu.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka
predstavlja se Općina Špišić Bukovica i izražava
pripadnost Općini Špišić Bukovica.
Način uporabe i zaštita obilježja Općine
Špišić Bukovica utvrđuje se posebnom odlukom
Općinskog načelnika, u skladu sa zakonom i
ovim Statutom.

Članak 5.
Grb Općine Špišić Bukovica ima oblik
poluokruglog štita. U plavom polju grba nalazi
se srebrno - bijeli šiljak. U šiljku se nalazi smeđi
plašt od 7 cjepanica iz kojeg izbija crveni plamen.
Plast od sedam cjepanica predstavlja sedam
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Članak 9.
1.
2.
3.
4.
5.

Javna priznanja Općine Špišić Bukovica su:
Počasni mještanin Općine Špišić Bukovica
Zlatna plaketa „Grb Općine Špišić Bukovica“
Srebrna plaketa „Grb Općine Špišić Bukovica“
Povelja Općine Špišić Bukovica
Zahvalnica Općine Špišić Bukovica.

Članak 10.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov
izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove
dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju
priznanja, uređuje se posebnom odlukom
Općinskog vijeća.
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA
LOKALNE
I
PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
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Članak 11.

Općina Špišić Bukovica surađuje s općinama
i gradovima na području Virovitičko-podravske
županije i Virovitičko-podravskom županijom
kao i s drugim jedinicama lokalne samouprave u
Republici Hrvatskoj radi ostvarivanja zajedničkih
interesa na unapređenju gospodarskog i
društvenog razvitka.
Općina Špišić Bukovica, radi promicanja
i ostvarivanja zajedničkih interesa zbog
unapređivanja gospodarskog i društvenog
razvitka gradova u Republici Hrvatskoj, može
osnovati s drugim gradovima odgovarajuću
udrugu, temeljem posebnog zakona kojim se
uređuje osnivanje i rad udruga.

Članak 12.
Općinsko
vijeće
donosi
odluku
o
uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju
sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i
sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne
samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan
i trajan interes za uspostavljanje suradnje i
mogućnosti za njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te
postupak donošenja odluke uređuje se posebnom
odlukom Općinskog vijeća

Članak 13.
Sporazum o suradnji Općine Špišić Bukovica
i općine ili grada druge države objavljuje se u
službenom vjesniku Općine Špišić Bukovica.
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 14.
Općina Špišić Bukovica je samostalna u
odlučivanju u poslovima iz samoupravnog
djelokruga u skladu s Ustavom Republike
Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru
zakonitosti rada i akata tijela Općine Špišić
Bukovica.

Članak 15.
Općina Špišić Bukovica u samoupravnom
djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja
kojima se neposredno ostvaruju prava građana,
a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni
državnim tijelima i to osobito poslove koji se
odnose na:
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uređenje naselja i stanovanje,
prostorno i urbanističko planiranje,
komunalno gospodarstvo,
brigu o djeci,
socijalnu skrb,
primarnu zdravstvenu zaštitu,
odgoj i osnovno obrazovanje,
kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
zaštitu potrošača,
zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
promet na svom području te
ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Općina Špišić Bukovica obavlja poslove iz
samoupravnog djelokruga sukladno posebnim
zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti
iz stavka 1. ovog članka.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije
se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i
Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i
ovim Statutom.

Članak 16.
Općina Špišić Bukovica može organizirati
obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovog
Statuta na način da osnuje zajedničko upravno
tijelo s drugom jedinicom lokalne samouprave.
O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu
zajedničkog upravnog tijela odlučuje Općinsko
vijeće Općine Špišić Bukovica.
Temeljem odluke predstavničkih tijela
Općinski načelnici i gradonačelnici sklopit će
sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog
tijela kojim se propisuje, financiranje, način
upravljanja, odgovornost, statusna pitanja
službenika i namještenika i druga pitanja od
značaja za to tijelo.

Članak 17.
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica,
može posebnom odlukom pojedine poslove
iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je
obavljanje od šireg interesa za građane na
području više jedinica lokalne samouprave
prenijeti na županiju Virovitičko-podravsku, u
skladu sa njezinim Statutom odnosno preuzeti
poslove od Virovitičko - podravske županije
ukoliko to nije u suprotnosti sa zakonom.
O prenošenju poslova iz stavke 1. ovog
članka zaključuje se sporazum kojim će se urediti
međusobna prava i obveze.
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VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE
GRAĐANA U ODLUČIVANJU
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Građani mogu neposredno sudjelovati
u odlučivanju o lokalnim poslovima putem
lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana,
u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum
u roku od 30 dana od zaprimanja odluke
središnjeg tijela. Protiv odluke središnjeg tijela
državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog
nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može
pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim
sudom Republike Hrvatske.
Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni
referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Članak 19 .

Članak 20.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja
o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz
djelokruga Općinskog vijeća kao i o drugim
pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.
Na temelju odredaba zakona i ovog statuta
raspisivanje referenduma može predložiti
najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća,
Općinski načelnik, najmanje 20% ukupnog
broja birača u Općini Špišić Bukovica i većina
vijeća mjesnih odbora na području Općine Špišić
Bukovica.
Ako je raspisivanje referenduma predložila
najmanje jedna trećina članova Općinskog
vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma
predložio Općinski načelnik, odnosno ako je
raspisivanje referenduma predložila većina
mjesnih odbora na području Općine Špišić
Bukovica, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o
podnesenom prijedlogu te ako prihvati, donijeti
odluku o raspisivanju referenduma u roku od
30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o
raspisivanju referenduma donosi se većinom
glasova svih članova predstavničkog tijela.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo
20% od ukupnog broja birača u Općini Špišić
Bukovica, Općinsko vijeće dostavit će zaprimljeni
prijedlog središnjem tijelu državne uprave
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja
prijedloga. Središnje tijelo državne uprave
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu će u roku od 60 dana od dostave
utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga,
odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen
od potrebnog broja birača u Općini Špišić
Bukovica i je li referendumsko pitanje sukladno
odredbama zakona te odluku o utvrđenom
dostaviti Općinskom vijeću. Ako središnje tijelo
državne uprave nadležno za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog

Referendum se može raspisati radi opozivanja
Općinskog načelnika i njegovog zamjenika u
slučajevima i na način propisan zakonom i ovim
statutom.

Članak 18.

Članak 21.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:
1. naziv tijela koje raspisuje referendum,
2. područje za koje se raspisuje referendum,
3. naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu,
odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno o
kojima će birači odlučivati na referendumu,
4. obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno
o kojima se raspisuje referendum,
5. referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno
jedan ili više prijedloga o kojima će birači
odlučivati,
6. dan održavanja referenduma.
Odluka o raspisivanju referenduma objavit
će se u Službenom vjesniku Općine Špišić
Bukovica, sredstvima javnog priopćavanja i na
drugi pogodan način.
Od dana objave odluke o raspisivanju
referenduma do dana održavanja referenduma ne
smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

Članak 22.
Pravo glasovanja na referendumu imaju
građani koji imaju prebivalište na području
Općine Špišić Bukovica i upisani su u popis
birača.

Članak 23.
Odluka donesena na referendumu o
pitanjima iz članka 19. ovog Statuta obvezatna
je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na
savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

Članak 24.
Na odluke donesene u svezi s referendumom
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i na referendumu primjenjuju se odredbe Zakona
kojim se uređuje provedba referenduma.

Članak 25.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od
mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg
akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i
o drugim pitanjima određenim zakonom ili ovim
statutom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1.
ovog članka može dati jedna trećina vijećnika
Općinskog vijeća ili Općinski načelnik.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog
iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana
zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se
pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova
građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba
dostaviti.
Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova
građana ne obvezuje Općinsko vijeće.

Članak 26.
Zbor građana saziva predsjednik Općinskog
vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja
odluke Općinskog vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru
građana potrebna je prisutnost najmanje 5 %
birača upisanih u popis birača mjesnog odbora
za čije područje je sazvan zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je
javno, a odluke se donose većinom glasova
prisutnih građana.

Članak 27.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom
vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja
određenog pitanja iz djelokruga Općinskog
vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz
stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom
podrži najmanje 10% birača na području Općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor
podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca
od prijema prijedloga.

Članak 28.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi
predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Špišić
Bukovica kao i na rad njegovog Jedinstvenog
upravnog odjela, te na nepravilan odnos
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zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju
radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili
izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik
tijela Općine Špišić Bukovica odnosno Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela dužan je
odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja
predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka
osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi,
postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe,
neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim
predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za
postoje tehničke pretpostavke, sredstvima
elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt
obrascem na web stranicama, net meetingom i
chatom).
VII. TIJELA OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Članak 29.
Tijela Općine Špišić Bukovice su Općinsko
vijeće i Općinski načelnik.
1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 30.
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo
građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi
odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine,
te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom,
zakonom i ovim Statutom.
Članovi Općinskog vijeća biraju se na način
i postupku određenom u Zakonu o lokalnim
izborima.

Članak 31.
Općinsko vijeće donosi:
1. Statut Općine Špišić Bukovica,
2. Poslovnik o radu,
3. odluku o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Općine,
4. proračun, projekciju proračuna za sljedeće
dvije godine i odluku o izvršavanju proračuna,
5. polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju
proračuna,
6. odluku o privremenom financiranju,
7. odluku o dugoročnom zaduživanju općine,
8. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i
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pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom
većom od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u
kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju
pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju
ostalom imovinom, odnosno ako je taj iznos
veći od 1.000.000,00 kuna,
9. odluku o promjeni granice Općine Špišić
Bukovica,
10. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela
i službi,
11. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje
službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
12. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka
društva i druge pravne osobe za obavljanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i
drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
13. daje prethodnu djelatnost, odnosno suglasnost
na statute i druge akte ustanova i trgovačkih
društava ukoliko zakonom ili odlukom o
osnivanju ili ovim statutom nije drugačije
propisano,
14. donosi odluke o potpisivanju sporazuma
o suradnji s drugim jedinicama lokalne
samouprave, u skladu sa općim aktom i
zakonom,
15. raspisuje lokalni referendum,
16. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća
17. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove
tih tijela,
18. imenuje, bira i razrješuje druge osobe
određene zakonom, drugim propisima, ovim
statutom i odlukama Općinskog vijeća
19. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova
iz samoupravnog djelokruga s drugim
jedinicama lokalne samouprave,
20. odlučuje o davanju suglasnosti za
zaduživanje pravnim osobama u većinskom
vlasništvu ili suvlasništvu Općine i o davanju
suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je
osnivač Općina,
21. donosi odluku o davanju jamstva pravnoj
osobi u većinskom izravnom ili neizravnom
vlasništvu i ustanovama čiji je osnivač
za ispunjenje obveza razmjerno udjelu u
vlasništvu,
22. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i
prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim
društvima ako zakonom, ovim statutom
odnosno odlukom Općinskog vijeća nije
drugačije riješeno,
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23.odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih
prava u skladu sa zakonom,
24. donosi odluke i druge opće akte kojima
uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga
Općine
25.obavlja i druge poslove koji su zakonom,
drugim propisom i ovim Statutom stavljeni u
nadležnost.

Članak 32.
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog
potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova
svih članova.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika
vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije
ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik
imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj
odluci Općinskog vijeća.

Članak 33.
Predsjednik Općinskog vijeća:
- zastupa Općinsko vijeće
- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama
Općinskog vijeća,
- predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i općih
akata,
- održava red na sjednici Općinskog vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko
vijeće,
- brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog
načelnika,
- brine se o zaštiti prava vijećnika,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku
mandata kada se ispune zakonom predviđeni
uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su
ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata
zamjeniku vijećnika,
- obavlja i druge poslove određene zakonom i
Poslovnikom Općinskog vijeća.
Potpredsjednik Općinskog vijeća zamjenjuje
predsjednika Općinskog vijeća u slučaju njegove
spriječenosti ili odsutnosti, te obavlja poslove iz
djelokruga predsjednika kada mu ih predsjednik
povjeri.

Članak 34.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice
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po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu
Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev
najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća
u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne
sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga članka,
na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine
članova Općinskog vijeća sjednicu će sazvati
Općinski načelnik u roku od 8 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovoga
članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi
zahtjev najmanje jedne trećine članova
Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne
uprave nadležnog za sustav lokalne i područne
(regionalne) samouprave.
Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno
odredbama stavka 2., 3. i 4. ovog članka mora se
održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga
članka smatra se nevažećom.

Članak 35.
Prva konstituirajuća sjednica Općinskog
vijeća saziva se u roku 30 dana od dana objave
konačnih izbornih rezultata.
Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća
saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za poslove lokalne i područne
(regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.
Ako se Općinsko vijeće ne konstituira na
sjednici iz stavka 1. ovoga članka, ovlašteni
sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu
u roku od 30 dana od dana kada je prethodna
sjednica trebala biti održana. Ako se Općinsko
vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni
sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u
nastavnom roku od 30 dana.
Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća
do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani
član s kandidacijske liste koja je dobila najviše
glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći
broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat
će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala
manji redni broj na glasačkom listiću.
Ako se Općinsko vijeće ne konstituira u
rokovima iz stavka 1. i 3. ovoga članka, raspisati
će se novi izbori.

Članak 36.
Općinsko vijeće čini trinaest vijećnika.
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Članak 37.

Mandat člana Općinskog vijeća (u daljnjem
tekstu: vijećnik) traje sukladno odredbama
zakona kojim se uređuje lokalna i područna
(regionalna) samouprava kao i odredbama
posebnog zakona.
Dužnost Općinskog vijeća je počasna i za to
vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s
posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu
opozivi.
Vijećnik ne može biti kazneno gonjen
niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog
glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova
na sjednicama Općinskog vijeća.

Članak 38.
Članovi Općinskog vijeća imaju pravo uvid u
registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.

Članak 39.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka
vremena na koji je izabran:
- ako podnese ostavku koja je zaprimljena
najkasnije tri dana prije zakazanog
održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena
kod javnog bilježnika najranije osam dana
prije podnošenja iste,
- ako je pravomoćnom sudskom odlukom
potpuno lišen poslovne
sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske
odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora
u trajanju dužem od šest mjeseci, danom
pravomoćnosti presude,
- ako mu prestane prebivalište s područja
Općine Špišić Bukovica, danom
prestanka prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo,
danom prestanka državljanstva
sukladno odredbama zakona kojima se uređuje
hrvatsko državljanstvo,
- smrću.
Članu predstavničkog tijela kojem prestaje
hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin
države članice Europske unije, mandat ne prestaje
na temelju stavka 1. točke 5. ovog članka.
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Članak 40.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata
prihvati obnašanje dužnosti koja je prema
odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana
predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to
vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu
s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti,
vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti
vijećnika, ako podnese pisani zahtjev
predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam
dana od dana prestanka obnašanja nespojive
dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog
dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Vijećnik ima pravo tijekom trajanja mandata
staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih
razloga,
podnošenjem
pisanog
zahtjeva
predsjedniku Općinskog vijeća.
Mirovanje mandata iz stavke 3. ovog članka
počinje teći od dana pravilne dostave pisanog
zahtjeva, a ne može trajati kraće od šest mjeseci.
Vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti na
temelju prestanka mirovanja mandata, osmog
dana od dostave obavijesti predsjedniku
Općinskog vijeća.

Članak 41.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje
je na dnevnom redu sjednice
Vijeća
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi
prijedloge akata i podnositi
amandmane na prijedloge akata
- postavljati pitanja iz djelokruga rada
Općinskog vijeća,
- postavljati pitanja Općinskom načelniku i
zamjeniku načelnika,
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela
Općinskog vijeća i na njima
raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i
glasovati,
- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje
dužnosti vijećnika, od tijela
Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i
tehničke usluge,
- obavljati i druge poslove određene zakonom,
ovim statutom i poslovnikom
Općinskog vijeća.
Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i
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prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti
za glasovanje u radu Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka,
koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim
propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja
dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika
Općinskog vijeća.

Članak 42
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije
se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad
i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i
odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava
i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća,
djelokrug, način i postupak donošenja akata u
Općinskom vijeću, stalna radna tijela, njihov
djelokrug i način rada, postupak izbora i
razrješenja, javnost rada, sudjelovanje građana
na sjednicama, osiguranje praćenja rasprave,
stegovne mjere, održavanje reda na sjednici, te
druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Članak 43.
Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene
odbore i druga radna tijela za proučavanje i
razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu
i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz
djelokruga Općinskog vijeća, za praćenje
izvršavanja odluka i općih akata Općinskog
vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih
pitanja te za izvršavanje određenih poslova i
zadataka za potrebe Općinskog vijeća.
2. NAČELNIK

Članak 44.
Općinski načelnik je izvršno tijelo u Općini
Špišić Bukovica.
U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:
1. priprema prijedloge općih akata,
2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata
Općinskog vijeća
3. utvrđuje prijedlog proračuna, projekcije
proračuna za sljedeće dvije godine i odluku o
izvršavanju proračuna,
4. utvrđuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg
izvještaja o izvršavanju
proračuna,
5. upravlja nekretninama, pokretninama i
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imovinskim pravima u vlasništvu Općine u
skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim
aktom Općinskog vijeća,
6. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina
i nekretnina Općine Špišić Bukovica čija
pojedinačna vrijednost ne prelazi do najviše
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih
u godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina
i
nekretnina,
odnosno
raspolaganju
ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od
1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može
odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a
ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada
može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna.
Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina
te raspolaganje ostalom imovinom mora biti
planirano u proračunu Općine i provedeno u
skladu sa zakonom.
7. upravlja prihodima i rashodima Općine, te
raspoloživim novčanim sredstvima na računu
proračuna Općine sukladno ovom statutu i
posebnim propisima
8. imenuje i razrješuje predstavnike Općine u
tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava
i drugih pravnih osoba iz članka 31. stavka 1.
alineja 12. ovoga Statuta, osim ako posebnim
zakonom nije drugačije određeno, te je svoje
Odluke o imenovanju i razrješenju dužan
u roku od 8 dana od donošenja dostaviti
Općinskom vijeću i objaviti u Službenom
vjesniku Općine Špišić Bukovica
9. donosi Pravilnik o unutarnjem redu za
Jedinstveni upravni odjel Općine,
10. imenuje i razrješava Pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela,
11. utvrđuje plan prijema u službu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine,
12. predlaže izradu prostornog plana kao
i njegove izmjene i dopune na temelju
obrazloženih i argumentiranih prijedloga
fizičkih i pravnih osoba,
13. usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog
odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine, odnosno poslova državne
uprave, ako su preneseni Općini,
14. nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela
u samoupravnom djelokrugu i poslovima
državne uprave,
15. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose
drugi ovlašteni predlagatelji,
16. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela
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mjesnih odbora,
17. daje punomoći za zastupanje Općine u
pojedinačnim predmetima,
18. obavlja i druge poslove utvrđene ovim
Statutom i drugim zakonima.

Članak 45.
Iznimno od čl. 46. stavak 1. izvršno tijelo
je i zamjenik Općinskog načelnika koji obnaša
dužnost Općinskog načelnika u slučajevima
propisanim ovim Statutom.
Zamjenik koji obnaša dužnost Općinskog
načelnika je zamjenik Općinskog načelnika koji
je izabran na neposrednim izborima zajedno s
Općinskim načelnikom, a dužnost Općinskog
načelnika obnaša ako je mandat Općinskog
načelnika prestao nakon isteka dvije godine
mandata u Općini Špišić Bukovica
Zamjenik iz stavka 1. i 2. ovoga članka koji
obnaša dužnost Općinskog načelnika ima sva
prava i dužnosti Općinskog načelnika.

Članak 46.
Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i
zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata
Jedinstvenog upravnog odjela Općine.
Općinski načelnik može, za potrebe donošenje
akata i prijedloga akata te izvršavanju odluka
i drugih akata, za proučavanje i razmatranje
pojedinih pitanja, za izvršavanje određenih
poslova i zadataka osnovati Kolegij Općinskog
načelnika kao savjetodavno stručno tijelo.
Kolegij čine Pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela Općine i predsjednici Mjesnih odbora.
Sukladno temama i aktima koje se razmatraju,
Općinski načelnik može sazvati i prošireni sastav
Kolegija koji čine direktori trgovačkih društava
kojima je Općina osnivač, ravnatelji ustanova
te druge stručne osobe iz javnog života, kao i
djelatnici JUO općine.
Kolegij radi sukladno pravilima koje donosi
Općinski načelnik.

Članak 47.
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi
polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31.
ožujka tekuće godine za razdoblje srpanjprosinac prethodne godine i do 15. rujna za
razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz
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stavka 1. ovog članka, od Općinskog načelnika
tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog
djelokruga.
Općinski načelnik podnosi izvješće po
zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30
dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan
zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok
za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana
primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od
načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju
prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije
podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 48.
Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene
statutom općine u skladu sa zakonom.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga općine ima pravo
obustaviti od primjene opći akt Općinskog
vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen
zakon ili drugi propis, Općinski načelnik donijet
će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8
dana od dana donošenja općeg akta. Općinski
načelnik ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća
da u roku od 8 dana od dana donošenja odluke
o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem
aktu.
Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene
nedostatke iz stavka 2. ovoga članka, Općinski
načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti
predstojnika ureda državne uprave u Virovitičkopodravskoj županiji i dostaviti mu odluku o
obustavi općeg akta.
Predstojnik ureda državne uprave će u roku
od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost
odluke Općinskog načelnika o obustavi od
primjene općeg akta.
Općinski načelnik ima pravo obustaviti od
primjene akt vijeća mjesnog odbora ako ocijeni
da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, ovim
Statutom, općim aktima Općinskog vijeća,
aktima vijeća mjesnog odbora i interesima
građana na području mjesnog odbora.

Članak 49.
Općinski načelnik ima jednog zamjenika,
koji zamjenjuje Općinskog načelnika u slučaju
duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti
u obavljanju svoje dužnosti.
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Općinski načelnik i njegov zamjenik biraju se
na neposrednim izborima sukladno posebnom
zakonu.
Mandat Općinskog načelnika te njegovog
zamjenika izabranih na redovnim ili na
prijevremenim izborima počinje prvog radnog
dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata
izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi
danu objave konačnih rezultata izbora novoga
općinskog načelnika.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka mandat
Općinskog načelnika te njegovog zamjenika
koje je Vlada Republike Hrvatske razriješila
istovremeno kada je i raspustila Općinsko
vijeće, traje do stupanja na snagu odluke Vlade
Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog
vijeća i razrješenju Općinskog načelnika.

Članak 51.
Općinski načelnik može obavljanje određenih
poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku,
ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo
obavljanje.
Zamjenik Općinskog načelnika u slučaju iz
stavka 1. ovog članka dužan je pridržavati se
uputa Općinskog načelnika.

Članak 52.
Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit
će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati
profesionalno, o čemu su dužni u roku od 8 dana
od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu
obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
o tome na koji način će obnašati dužnost.
Za osobu iz stavka 1. ovoga članka koja nije
postupila na način propisan stavkom 1. ovoga
članka smatra se da dužnost obavlja volonterski.

Članak 53.
Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku
mandat prestaje po sili zakona u slučajevima
propisanim posebnim zakonom.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
nadležnog za službeničke odnose će u roku od
8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske
o prestanku mandata Općinskog načelnika radi
raspisivanja prijevremenih izbora za novoga
Općinskog načelnika u slučajevima propisanim
ovim Statutom i posebnim zakonom.
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Članak 54.

Članak 59.

Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je
izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem
referenduma.
Raspisivanje referenduma iz stavke 1. može
predložiti 20% ukupnog broja birača u Općini
Špišić Bukovica.
Na postupak referenduma za opoziv
odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona
kojim se uređuje djelokrug, ustrojstvo, načina
rada tijela i drugo, jedinica lokalne samouprave i
zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

Općina
Špišić
Bukovica
u
okviru
samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje
djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne
potrebe građana na području komunalnih,
društvenih i drugih djelatnosti, za koje je
zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna
služba.

VIII. UPRAVNA TIJELA

Članak 55.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine Špišić Bukovica, utvrđenih
zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova
državne uprave koji su zakonom prenijeti na
Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel.
Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog
odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog
vijeća.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja
Pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja
imenuje Općinski načelnik.

Članak 60.
Općina Špišić Bukovica osigurava obavljanje
djelatnosti iz članka 59. ovog Statuta osnivanjem
trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih
pravnih osoba i vlastitih pogona.
U trgovačkim društvima u kojima Općina
Špišić Bukovica ima udjele ili dionice Općinski
načelnik je član skupštine društva.
Obavljanje određenih djelatnosti Općina
Špišić Bukovica može povjeriti drugim pravnim
i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.
X. MJESNA SAMOUPRAVA

Jedinstveni upravni odjel za oblasti za koje
je ustrojen i u okviru djelokruga utvrđenog
posebnom odlukom, neposredno izvršava i
nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata
tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg
akta poduzima propisane mjere.

Članak 61.
Na području Općine Špišić Bukovica osnivaju
se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave,
a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja
građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja
ili više međusobno povezanih manjih naselja ili
za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu
cjelinu, na način i po postupku propisanom
zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom
Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje
postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 57.

Članak 62.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je
u okviru svog djelokruga, a za zakonito i
pravovremeno obavljanje poslova iz svoje
nadležnosti odgovara Općinskom načelniku.

Mjesni odbori na području Općine Špišić
Bukovica su:
1. Mjesni odbor Bušetina za naselje Bušetina
2. Mjesni odbor Lozan za naselje Lozan
3. Mjesni odbor Okrugljača za naselje
Okrugljača
4. Mjesni odbor Rogovac za naselje Rogovac
5. Mjesni
odbor
Vukosavljevica
za
Vukosavljevica
6. Mjesni odbor Špišić Bukovica za naselja
Špišić Bukovica i Novi Antunovac.
U ostvarivanju prava i obveza svaki mjesni
odbor dužan je uvažavati interese drugih mjesnih
odbora i Općine u cjelini.

Članak 56.

Članak 58.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog
odjela osiguravaju se u Proračunu Općine Špišić
Bukovica, Državnom proračunu i iz drugih
prihoda u skladu sa zakonom.
IX. JAVNE SLUŽBE

Broj 2

SLUŽBENI VJESNIK
Članak 63.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog
mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove
čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja),
mogu dati: Općinsko vijeće, Općinski načelnik,
vijeće mjesnog odbora sa područja na kojem
se osniva novi mjesni odbor i najmanje 20%
građana s područja postojećeg mjesnog odbora
upisanih u registar birača.
Inicijativu i prijedlog za izdvajanje dijela
mjesnog odbora, za ukidanje, spajanje i promjenu
područja mjesnog odbora mogu dati: Općinsko
vijeće, Općinski načelnik, vijeće mjesnog odbora
sa područja na kojem se osniva novi mjesni odbor
i najmanje 20% građana s područja postojećeg
mjesnog odbora upisanih u registar birača.
Prijedlog sadrži podatke o:
1. podnositelju inicijative odnosno predlagaču,
2. imenu mjesnog odbora,
3. području i granicama mjesnog odbora,
4. sjedištu mjesnog odbora,
5. osnove pravila mjesnog odbora,
6. poslovi i zadaci mjesnog odbora,
7. izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 64.
Općinski načelnik u roku od 30 dana od dana
primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog
podnesen na način i po postupku utvrđenim
zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog
nije podnesen na propisani način i po propisanom
postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti
da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za
osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik
upućuje Općinskom vijeću koje je dužno izjasniti
se o prijedlogu u roku od 90 dana od prijema
prijedloga.

Članak 65.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog
odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 66.
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s
područja Mjesnog odbora koji imaju biračko
pravo.
Članovi Vijeća mjesnog odbora biraju se na
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem,
razmjernim izbornim sustavom. Postupak

Strana 71

izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje
Općinsko vijeće općima aktom, odgovarajućom
primjenom odredaba zakona kojim se uređuje
izbor članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne samouprave.

Članak 67.
Općina Špišić Bukovica dužna je provoditi
izbore za članove vijeća mjesnih odbora.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora
raspisuje Općinsko vijeće.

Članak 68.
Prigovore zbog nepravilnosti u postupku
kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih
odbora rješava nadležno izborno povjerenstvo,
utvrđeno općim aktom Općinskog vijeća.
Protiv
rješenja
nadležnog
izbornog
povjerenstva podnositelj prigovora koji je
nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe
uredu državne uprave u Virovitičko-podravskoj
županiji.

Članak 69.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora
raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana
od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o
osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od
30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja
vijeća mjesnog odbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora
ne može proteći manje od 30 dana niti više od
60 dana.

Članak 70.
Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i
predsjednika, 5 do 9 članova.
Broj članova vijeća mjesnog odbora se
određuje prema broju stanovnika na području
mjesnog odbora.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti
biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina
života koji ima prebivalište na području mjesnog
odbora.

Članak 71.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika
vijeća iz svog sastava većinom glasova svih
članova na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i
za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.
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Članak 72.

Vijeće mjesnog odbora:
1. donosi program rada i izvješće o radu mjesnog
odbora
2. donosi plan malih komunalnih akcija i
utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,
3. donosi pravila mjesnog odbora,
4. donosi poslovnik o radu u skladu s ovim
Statutom,
5. brine o financiranju i prikupljanju sredstava
za rad mjesnog odbora, te donosi financijski
plan i godišnji obračun,
6. bira i razrješava predsjednika
7. saziva mjesne zborove građana,
8. odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih
mjesnom odboru u proračunu grada,
9. predlaže promjene vezane za područje
mjesnog odbora, odnosno daje mišljenje
Općinskom vijeću o drugim inicijativama i
prijedlozima,
10. surađuje s drugim mjesnim odborima na
području grada,
11. surađuje s udrugama na svom području u
pitanjima od interesa za građane mjesnog
odbora,
12. predlaže rješenja od interesa za svoje
područje u postupcima izrade i donošenja
prostornih i drugih planskih dokumenata
grada i njihova ostvarenja te drugih akata od
utjecaja na život i rad građana na području
odbora,
13. predlaže mjere za razvoj komunalne
infrastrukture i uređenja naselja,
14. predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih
površina, parkova, škola, vrtića i drugih
objekata na svom području,
15. obavlja i druge poslove utvrđene propisima,
odlukama i općim aktima.
Vijeće mjesnog odbora odgovorno je
Općinskom načelniku za zakonitost svoga rada.

Članak 73.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora:
1. predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog
odbora,
2. saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red,
predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte
vijeća,
3. provodi i osigurava provođenje odluka vijeća
te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,
4. surađuje s tijelima Općine Špišić Bukovica,
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5. informira građane o pitanjima važnim za
mjesni odbor,
6. obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće
mjesnog odbora i Općinski načelnik.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovoran
je za svoj rad vijeću mjesnog odbora i Općinskom
načelniku za povjerene poslove iz samoupravnog
djelokruga.

Članak 74.
Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i
dužnost:
1. prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog
odbora,
2. predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje
pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,
3. raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima
koji su na dnevnom redu vijeća mjesnog
odbora,
4. obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru
svoga djelokruga povjeri vijeće mjesnog
odbora.
Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava
i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

Članak 75.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog
odbora, osobito u pogledu vođenja brige o
uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem
manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava
komunalni standard građana na području
mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju
zadovoljavanja lokalnih potreba građana u
oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa
i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 76.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje
način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća
mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i
odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora,
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća
mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga
pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 77.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od
pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te
prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko
vijeće.
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Članak 78.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja
o potrebama i interesima građana, te davanja
prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog
značenja, može sazivati zborove građana.
Zbor građana može se sazvati i za dio područja
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zbor građana vodi predsjednik mjesnog
odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg
odredi vijeće.

Članak 79.
Stručne i administrativne poslove za potrebe
mjesnog odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel
Općine na način propisan općim aktom kojim
se uređuje ustrojstvo i način rada Jedinstvenog
upravnog odjela Općine.

Članak 80.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog
odbora obavlja Općinski načelnik.
Općinski načelnik može u postupku
provođenja nadzora nad zakonitošću rada
mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora,
ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta,
pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene
mu poslove.
XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE
ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Članak 81.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska
prava koja pripadaju Općini Špišić Bukovica,
čine imovinu Općine Špišić Bukovica.

Članak 82.
Imovinom Općine upravljaju Općinski
načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama
ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.
Općinski načelnik u postupku upravljanja
imovinom Općine donosi pojedinačne akte
glede upravljanja i raspolaganja imovinom na
temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima,
načinu i postupku gospodarenju nekretninama u
vlasništvu Općine.

Članak 83.
Općina Špišić Bukovica ima prihode kojima u
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okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno
raspolaže.
Prihodi Općine Špišić Bukovica su:
- općinski porezi, prirezi, naknade, doprinosi
i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim
odluka Općinskog vijeća,
- prihodi od stvari u vlasništvu Općine i
imovinskih prava,
- prihod od trgovačkih društava i drugih
pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u
kojima Općina ima udjele ili dionice,
- prihodi od koncesija,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za
prekršaje koje propiše Općina Špišić Bukovica
u skladu sa zakonom,
- udio u zajedničkim porezima sa Virovitičkopodravskoj
županijom
i
Republikom
Hrvatskom,
- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske
predviđena u Državnom proračunu,
- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 84
Temeljni financijski akt Općine je proračun.
Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu sa
posebnim zakonom.
Općinski načelnik kao jedini ovlašteni
predlagatelj
predlaže
Općinskom
vijeću
donošenje proračuna. Podneseni prijedlog
proračuna Općinski načelnik može povući
i nakon glasovanja o amandmanima, a prije
glasovanja o proračunu u cjelini.
Proračun Općine dostavlja se Ministarstvu
financija u skladu s posebnim zakonom.

Članak 85.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te
utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine
Špišić Bukovica iskazuju se u proračunu Općine
Špišić Bukovica.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti
raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz
kojih potječu.
Svi rashodi i izdaci proračuna moraju biti
utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima
i primicima, te iskazani kroz proračunske
klasifikacije.

Članak 86.
Proračun Općine Špišić Bukovica i odluka o
izvršenju proračuna donosi se za proračunsku

Strana 74

SLUŽBENI VJESNIK

godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest
mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31.
prosinca.

Članak 87.
Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću
proračunsku godinu na način i u rokovima
propisanim zakonom.
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku
godinu ne može donijeti u propisanom roku,
Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom
financiranju na način i postupku propisanim
zakonom i svojim poslovnikom.
Predlagatelji
utvrđeni
poslovnikom
Općinskog vijeća mogu predložiti donošenje
odluke o privremenom financiranju.
Odluka o privremenom financiranju dostavlja
se Ministarstvu financija u roku od 15 dana od
donošenja.
Ukoliko se prije početka naredne godine ne
donese ni odluka o privremenom financiranju,
financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i
nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom.

Članak 88.
Ako u zakonom određenom roku ne bude
donesen proračun Općine Špišić Bukovica,
odnosno odluka o privremenom financiranju,
na prijedlog središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu, Vlada RH istovremeno će raspustiti
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica i
razriješiti Općinskog načelnika i njegovog
zamjenika koji je izabran zajedno s njim.

Članak 89.
Ako se tijekom proračunske godine smanje
prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni
proračunom, proračun se mora uravnotežiti
sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem
novih prihoda.
Uravnoteženje
proračuna
provodi
se
izmjenama i dopunama proračuna po postupku
propisnom za donošenje proračuna.

Članak 90.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje
Općine nadzire Općinsko vijeće.
Općinsko vijeće donosi polugodišnji izvještaj
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o izvršenju proračuna i godišnji obračun
proračuna u skladu sa posebnim zakonima.

Članak 91.
Općina Špišić Bukovica može se zaduživati
uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem
vrijednosnih papira samo u skladu s posebnim
zakonima.

Članak 92.
Općina Špišić Bukovica može davati
suglasnosti i jamstva za zaduživanje ustanovama
čiji je osnivač i pravnim osobama koje su u
većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu
Općine razmjerno udjelu u njezinom vlasništvu.
Odluku o davanju suglasnosti jamstava iz
stavka 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica sukladno posebnim
zakonima i aktima Općine Špišić Bukovica.
XII. AKTI OPĆINE

Članak 93.
Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja
utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi
Statut, Poslovnik, proračun, odluke, zaključke,
pravilnike, preporuke, upute, deklaracije,
rezolucije i druge opće akte.
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge
pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom
rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 94.
Općinski načelnik u poslovima iz svog
djelokruga
donosi
odluke,
zaključke,
pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten
zakonom, odlukama Općinskog vijeća i svojim
poslovnikom.

Članak 95.
Radna
tijela Općinskog vijeća donose
zaključke i preporuke.

Članak 96.
Općinski načelnik osigurava izvršenje općih
akata iz članka 93. ovog Statuta, na način i u
postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja
nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog
upravnog odjela.
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Članak 97.

Članak 102.

Jedinstveni upravni odjel Općine u
izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose
pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih
osoba upravne stvari.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog
članka, može se izjaviti žalba nadležnom
upravnom tijelu Virovitičko-podravske županije
ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.
Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju
se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka
može se pokrenuti upravni spor sukladno
odredbama Zakona o upravnim sporovima.
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća
pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima
su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa
zakonom, povjerene javne ovlasti.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu,
objavljuju u Službenom vjesniku Općine Špišić
Bukovica.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana
objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih
razloga, općim aktom propisano drugačije.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

Članak 98.

Članak 104.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća
i Općinskog načelnika kojima se rješava o
pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih
i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije
drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba,
već se može pokrenuti upravni spor.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim
oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u
službenom vjesniku Općine Špišić Bukovica
i na web stranicama Općine Špišić Bukovica.
Javnost rada Općinskog načelnika osigurava
se:
- održavanjem konferencija za medije,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim
oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u
službenom vjesniku Općine Špišić
Bukovica i na web stranicama Općine Špišić
Bukovica.
Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela
Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u
tisku, na web stranicama Općine Špišić Bukovica
i drugim oblicima javnog priopćavanja.

Članak 99.
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih
akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi
predstavničko tijelo i izvršno tijelo, obavljaju
nadležna središnja tijela državne uprave, svako u
svojem djelokrugu sukladno posebnom zakonu.

Članak 100.
Nadzor zakonitosti rada predstavničkog tijela
obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Nadzor zakonitosti općih akata koje u
samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko
vijeće obavlja ured državne uprave u Županiji i
nadležna središnja tijela državne uprave, svako u
svojem djelokrugu sukladno posebnom propisu.

Članak 101.
Detaljnije odredbe o aktima Općine Špišić
Bukovica i postupku donošenja akata utvrđuje se
Poslovnikom Općinskog vijeća.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 103.
Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika
i Jedinstvenog upravnog odjela Općine je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i
predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog
vijeća u skladu s odredbama Poslovnika
Općinskog vijeća.

Članak 105.
Tjedni i dnevni raspored radnog vremena
kao i druga pitanja u vezi s radnim vremenom
u Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuje
Općinski načelnik.
Građani i pravne osobe moraju biti na
prikladan način javno obaviješteni o radnom
vremenu, uredovnim danima i drugim važnim
pitanjima za rad Jedinstvenog upravnog odjela
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Općine Špišić Bukovica.
XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 106.
Način djelovanja Općinskog načelnika i
zamjenika Općinskog načelnika u obnašanju
javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

Članak 107.
Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje
tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju
javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba
interesa između privatnog i javnog interesa u
obnašanju javne vlasti.
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 108.
Postupak za promjenu statuta pokreće se
prijedlogom Odbora za statutarno pravna pitanja,
Općinskog načelnika ili jedne trećine članova
Općinskog vijeća.
Prijedlog za promjenu statuta sadrži tekst
izmjena i dopuna Statuta, odnosno novog Statuta
s obrazloženjem.
Ukoliko prijedlog za promjenu statuta
podnosi odbor za statutarno pravna pitanja ili
jedna trećina članova Općinskog vijeća, tekst
izmjena i dopuna, odnosno tekst novog statuta s
obrazloženjem dostavlja se Općinskom načelniku
na razmatranje i utvrđivanje prijedloga izmjena i
dopuna odnosno prijedloga novog statuta.
Promjena Statuta je usvojena ako je za nju
glasala većina svih članova Općinskog vijeća.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati promjenu
Statuta, isti se prijedlog teksta ne može staviti
na dnevni red prije isteka 6 mjeseci od dana
zaključenja rasprave o njemu.

Članak 109.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju
Statuta Općine Špišić Bukovica i zakona,
uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona
kojim se uređuje pojedino područje u zakonom
propisanom roku.

Članak 110.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje
važiti Statut Općine Špišić Bukovica („Službeni
vjesnik“ Općine Špišić Bukovica br. 4/09).

Broj 2
Članak 111.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine
Špišić Bukovica, osim članka 31. stavka 1 alineja
8, članka 36., članka 44. stavak 2. alineja 6. i 8.,
članka 45., članka 48., članak 49., članka 50.,
članka 52. i članka 53 koji stupaju na snagu na
dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju
prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave te općinskih načelnika,
gradonačelnika i župana i članka 39. stavak 2.
koji stupa na snagu danom ulaska Republike
Hrvatske u Europsku uniju.
Klasa: 012-01/13-01/01
Urbroj: 2189/06-02-13-1
Špišić Bukovica, 12.03.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE 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 37. sjednici
održanoj 12.03.2013. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Špišić Bukovica
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Špišić Bukovica.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana
objave, a objavit će se u «Službenom vjesniku»
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 012-01/13-01/02
Urbroj: 2189/06-02-13-2
Špišić Bukovica, 12.03.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12
i 19/13- pročišćeni tekst) i članka 39. Statuta
Općine Špišić Bukovica („Službeni vjesnik“
Općine Špišić Bukovica br. 04/09) Općinsko
vijeće Općine Špišić Bukovica na 37. sjednici
održanoj dana 12.03.2013. godine donosi

POSLOVNIK
O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Priredila: Odbor za Statut i Poslovnik
SADRŽAJ
I. OPĆE ODREDBE
II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA
a) Mandatno povjerenstvo
III. IZBOR
PREDSJEDNIKA
I
POTPREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG
VIJEĆA
IV. PRAVA I DUŽNOSTI OPĆINSKIH
VIJEĆNIKA
V. USTROJSTVO OPĆINSKOG VIJEĆA
VI. PROČELNIK
VII. RADNA TIJELA
VIII. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I
OPĆINSKOG NAČELNIKA
IX. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG
NAČELNIKA
X. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
XI. POSTUPAK ZA DONOŠENJE ODLUKA I
DRUGIH AKATA
a) Pokretanje postupka
b) Prijedlog za donošenje Odluke i drugih
akata
c) Podnošenje prijedloga za donošenje Odluka
i drugih akata
d) Razmatranje prijedloga u radnim tijelima
e) Rasprava prijedloga Odluke i drugih akata
na sjednici Općinskog vijeća
f) Amandmani
XII. POSLOVNI RED NA SJEDNICI
1. Dnevni red
2. Predsjedavanje i sudjelovanje u radu
3. Održavanje reda na sjednici
4. Otvaranje i tijek sjednice
5. Odlučivanje o općim aktima
6. Donošenje ostalih akata
7. Način glasovanja
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XIII. ZAPISNIK
XIV. JAVNOST RADA
XV. PROMJENA POSLOVNIKA
XVI. ZAVRŠNE ODREDBE
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Poslovnikom Općinskog vijeća Općine
Špišić Bukovica (u daljnjem tekstu: Poslovnik)
uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada
Općinskog vijeća i to :
- postupak konstituiranja Općinskog vijeća
- prava i dužnosti vijećnika Općinskog Vijeća
- izbor
predsjednika
i
potpredsjednika
Općinskog vijeća
- radna tijela
- odnos Općinskog vijeća i Općinskog
načelnika
- akti Općinskog vijeća
- postupak za donošenje Odluka i drugih akata
- poslovni red na sjednici
- zapisnik
- javnost rada
- promjena Poslovnika
- završne odredbe
II. KONSTITUIRANJE
VIJEĆA

OPĆINSKOG

Članak 2.
Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća
saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za poslove lokalne i područne
(regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim
izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj
je nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Do izbora predsjednika Vijeća, sjednici
predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste
koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista
dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj
sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s
liste koja je imala manji redni broj na glasačkom
listiću.

Članak 3.
Od dana konstituiranja Općinskog vijeća pa do
dana prestanka mandata član Općinskog vijeća
ima sva prava i dužnosti određene Zakonom,
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Statutom i ovim Poslovnikom.

Članak 4.
Dnevni
red
konstituirajuće
sjednice
utvrđuje nadležno tijelo ovlašteno za sazivanje
konstituirajuće sjednice, a može se nadopuniti
na prijedlog predsjedavajućeg ili najmanje jedne
trećine vijećnika.

Članak 5.
Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća
bira se Mandatno povjerenstvo i Odbor za izbor
i imenovanje na prijedlog predsjedatelja i na
prijedlog najmanje jedne trećine Općinskog
vijeća.
a) Mandatno povjerenstvo

Članak 6.
Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i
dva člana.

Članak 7.
Mandatno povjerenstvo:
- na konstituirajućoj sjednici podnosi Izvješće o
provedenim izborima, izabranim Općinskim
vijećnicima, o podnesenim ostavkama na
dužnosti Općinskog vijećnika i o zamjenicima
Općinskih vijećnika koji će umjesto njih
obavljati dužnost Općinskog vijećnika
- podnosi Izvješće da su ispunjeni uvjeti za
prestanak mandata Općinskom vijećniku u
slučajevima utvrđenim Zakonom i Statutom
- predlaže Općinskom vijeću donošenje Odluke
o prestanku mandata Općinskom vijećniku
kad se za to ispune propisani uvjeti
- podnosi Izvješće da su ispunjeni uvjeti za
početak mandata zamjenika Općinskog
vijećnika

Članak 8.
Općinsko vijeće prima k znanju Izvješće
Mandatnog povjerenstva.

Članak 9.
Nakon što Općinsko vijeće na konstituirajućoj
sjednici primi k znanju Izvješće Mandatnog
povjerenstva
Općinski
vijećnici
pred
predsjedateljem daju prisegu.
Tekst prisege glasi:
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„Prisežem svojom čašću da ću dužnost
vijećnika u Općinskom vijeću Općine Špišić
Bukovica obnašati savjesno i odgovorno i da ću
se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske,
zakona i Statuta Općine Špišić Bukovica,
poštivati pravni poredak, te se zauzimati za
svekoliki napredak Općine Špišić Bukovica i
Republike Hrvatske“.
Predsjedatelj poslije izgovorene prisege
poziva Općinske vijećnike da nakon što je
pročitao prisegu kažu „Prisežem“.
Nakon davanja prisege, svaki vijećnik
potpisuje tekst prisege pred predsjedateljem.
Općinski vijećnik koji nije bio nazočan
konstituirajućoj sjednici odnosno zamjenik
Općinskog vijećnika, polaže prisegu na prvoj
sjednici Općinskog vijeća na kojoj je nazočan.

Članak 10.
Općinskom vijećniku prestaje mandat prije
isteka vremena na koji je izabran:
- ako podnese ostavku, danom dostave pisane
ostavke sukladno pravilima o dostavi
propisanim Zakonom o općem upravnom
postupku,
- ako je pravomoćnom sudskom odlukom
potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom
pravomoćnosti sudske odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom odlukom
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju
od šest mjeseci, danom pravomoćnosti sudske
odluke,
- ako mu prestane prebivalište s područja
Općine Špišić Bukovica, danom prestanka
prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo,
danom prestanka državljanstva, sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko
državljanstvo,
- smrću.
Članu predstavničkog tijela kojem prestane
hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin
države članice Europske unije, mandat ne prestaje
na temelju stavka 1. točke 5. ovog članka.

Članak 11.
Vijećnika koji je podnio ostavku zamjenjuje
zamjenik kojeg odredi njegova politička stranka
na prvoj sljedećoj sjednici na kojoj je zamjenik
nazočan, a vijećnika sa kandidacijske liste grupe
birača zamjenjuje prvi slijedeći kandidat sa liste.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi

Broj 2

SLUŽBENI VJESNIK

dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje
neizabrani kandidat s iste liste s koje je
izabran i vijećnik kojem je mandat prestao
ili mu miruje, a određuju ga političke stranke
sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum
nije zaključen određuju ga dogovoreno, a ako
ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći
neizabrani kandidat s liste.
O sklopljenom sporazumu kao i postignutom
dogovoru političke stranke dužne su o tome
obavijestiti Jedinstveni upravni odjel.
III. IZBOR
PREDSJEDNIKA
I
POTPREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG
VIJEĆA

Članak 12.
Odbor za izbor i imenovanja podnosi prijedlog
za izbor predsjednika i potpredsjednika vijeća.
Prijedlog kandidata može podnijeti i najmanje
jedna trećina Općinskih vijećnika.

Članak 13.
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog
potpredsjednika vijeća koji se biraju većinom
glasova svih vijećnika.
Predsjednik Općinskog vijeća bira se na
konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 14.
Izabran je onaj kandidat koji je dobio većinu
glasova svih članova vijeća.

Članak 15.
Izbor predsjednika i potpredsjednika vijeća
obavlja se javnim glasovanjem zasebno za
svakog kandidata.
Ako prigodom glasovanja za izbor
predsjednika vijeća i potpredsjednika vijeća
prijedlog kandidata ne dobije potrebnu većinu
glasova ili ako od više kandidata niti jedan ne
dobije potrebnu većinu, glasovanje se ponavlja
po istom postupku kao prvo glasovanje.
Ako u ponovljenom glasovanju niti jedan
od kandidata ne dobije većinu glasova svih
Općinskih vijećnika izborni postupak se
ponavlja.

Članak 16.
Nakon što je izabran, predsjednik Općinskog
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vijeća preuzima predsjedanje Općinskim vijećem
i dalje vodi sjednicu.
IV. PRAVA I DUŽNOSTI OPĆINSKIH
VIJEĆNIKA

Članak 17.
Općinski vijećnik ima prava i dužnosti
utvrđene zakonom, Statutom Općine Špišić
Bukovica, ovim Poslovnikom i drugim aktima
Općinskog vijeća, a osobito:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje
je na dnevnom redu sjednice Vijeća
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi
prijedloge akata i podnositi amandmane na
prijedloge akata
- postavljati pitanja iz djelokruga rada
Općinskog vijeća,
- postavljati pitanja Općinskom načelniku i
zamjeniku Općinskog načelnika,
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela
Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u
radnim tijelima kojih je član i glasovati,
- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje
dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u
svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke
usluge,
- obavljati i druge poslove određene zakonom,
ovim statutom i poslovnikom
Općinskog
vijeća.

Članak 18.
Općinskom vijećniku su dostupni svi službeni
materijali koji se pripremaju ili prikupljaju u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine, a koji se
odnose na teme o kojima se raspravlja u Vijeću.
Općinski vijećnik može tražiti od Pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela obavijesti i uvid u
materijale o temama koje su na dnevnom redu
sjednice Vijeća ili se pripremaju za sjednice
Vijeća ili radnog tijela u koje je izabran, a i druge
obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne.
Općinski vijećnik može zatražiti obavijesti i
objašnjenja od predsjednika Vijeća i predsjednika
radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedaju.

Članak 18.a
Općinski vijećnik je dužan čuvati tajnost
podataka, koji su kao tajni određeni u suglasju
s pozitivnim propisima za koje sazna za vrijeme
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obnašanja dužnosti vijećnika.

Članak 18.b
Općinski vijećnik ima pravo na naknadu u
skladu s Odlukom Općinskog vijeća.

Članak 19.
O prisustvovanju Općinskih vijećnika
sjednicama Općinskog vijeća, odnosno radnog
tijela vodi se evidencija.
Općinski vijećnik, ako ne može prisustvovati
sjednici Općinskog vijeća, odnosno radnog tijela
o tome izvješćuje predsjednika Općinskog vijeća
odnosno predsjednika radnog tijela.

Članak 20.
Općinski vijećnici mogu osnovati Klub
vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i Klub
koalicijske liste grupe birača.
Klub mora imati najmanje tri člana.
O osnivanju Kluba predsjednik kluba dužan je
u pisanom obliku obavijestiti tajnika Općinskog
vijeća, te mu dostaviti i pravila o radu Kluba.
Obavijest mora sadržavati naziv kluba, ime
predsjednika kluba i imena članova klubova.
O svim promjenama predsjednik kluba
dužan je u pisanom obliku obavijestiti tajnika
Općinskog vijeća.
Tajnik Općinskog vijeća osigurat će klubovima
općinskih vijećnika prostorne i tehničke uvjete
za rad.
V. USTROJSTVO OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 21.
Predsjednik Općinskog vijeća:
- zastupa Općinsko vijeće
- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama
Općinskog vijeća,
- predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i općih
akata,
- održava red na sjednici Općinskog vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko
vijeće,
- brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog
načelnika,
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- brine se o zaštiti prava vijećnika,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku
mandata kada se ispune zakonom predviđeni
uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su
ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata
zamjeniku vijećnika,
- obavlja i druge poslove određene zakonom i
Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 22.
Potpredsjednik Općinskog vijeća pomažu u
radu predsjedniku Općinskog vijeća, zamjenjuje
predsjednika Općinskog vijeća u slučaju njegove
spriječenosti ili odsutnosti, te obavlja poslove iz
djelokruga predsjednika kada mu ih predsjednik
povjeri.

Članak 23.
Pri
obavljanju
povjerenih
poslova
potpredsjednik je dužan pridržavati se
predsjednikovih uputa.
Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika
Općinskog vijeća, potpredsjednik ima prava i
dužnosti predsjednika.

Članak 24.
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog
vijeća imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj
Odluci Općinskog vijeća.

Članak 25.
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog
vijeća mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka
mandata na koji su birani.
Prijedlog za razrješenje predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća može
pokrenuti najmanje jedna trećina Općinskih
vijećnika.
Prijedlog za razrješenje dostavlja se
predsjedniku Općinskog vijeća u pisanom obliku
koji mora biti obrazložen i potpisan od strane
vijećnika.
Predsjednik odnosno potpredsjednik dužni
su se očitovati o prijedlogu iz prethodnog
stavka, najkasnije prije glasovanja o prijedlogu
razrješenja predsjednika ili potpredsjednika.
O
razrješenju
predsjednika
ili
potpredsjednika ne može se glasovati prije nego
protekne 7 dana od dana zaprimanja prijedloga.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je
prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog
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vijeća koje se mora održati najkasnije u roku od
30 dana od dana kada je prijedlog zaprimljen.
Odluka o nepovjerenju je prihvaćena ako je
za nju glasovala većina svih članova Općinskog
vijeća.

Sastav i broj članova, djelokrug i način
rada radnog tijela utvrđuje se Poslovnikom ili
posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

Članak 26.

Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i
dva člana, a odbori iz članka 26. alineja 2. i 3. ovog
Poslovnika imaju predsjednika, potpredsjednika
i tri člana koje imenuje Vijeće iz reda svojih
članova.
Mandat predsjednika, potpredsjednika i
članova radnog tijela traje do isteka mandata
saziva Vijeća.

Ako Općinsko vijeće razriješi dužnosti
predsjednika Općinskog vijeća, a na istoj sjednici
ne izabere novog predsjednika, zamjenjivat će
ga potpredsjednik Općinskog vijeća koji će do
izbora predsjednika imati sva njegova prava i
dužnosti od dana razrješenja.
Ako Općinsko vijeće razriješi potpredsjednika,
a na istoj sjednici ne izabere novog, prava i
obveze potpredsjedniku prestaju izborom novog
potpredsjednika Općinskog vijeća.

Članak 27.
Ako Općinsko vijeće donese odluku o
razrješenju predsjednika i potpredsjednika,
predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća
smatraju se razriješenim i prestaje im dužnost
izborom novog predsjednika Općinskog vijeća.
U slučaju da ne izabere predsjednika Općinsko
vijeće dužno je izabrati predsjednika u roku 30
dana od dana razrješenja.
PROČELNIK

Članak 28.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
(koji ujedno obavlja poslove tajnika Općinskog
vijeća) pomaže predsjedniku Općinskog vijeća u
pripremi sjednica Općinskog vijeća te obavlja i
druge poslove određene Poslovnikom ili koje mu
povjeri predsjednik.
U slučaju odsutnosti odnosno spriječenosti
tajnika Vijeća, predsjedniku Vijeća pomaže
osoba koju odredi Općinski načelnik.
VII. RADNA TIJELA

Članak 29.
Općinsko vijeće ima stalna i povremena radna
tijela, koja su utvrđena Statutom Općine.
Stalna radna tijela su:
- Mandatno povjerenstvo,
- Odbor za izbor i imenovanja,
- Odbor za Statut i Poslovnik.

Članak 30.

Članak 31.
Odbor za izbor i imenovanja predlaže izbor
i imenovanje predsjednika i potpredsjednika
Vijeća, predlaže imenovanje i razrješenje
predsjednika i potpredsjednika i članova
radnih tijela Vijeća, predlaže izbor, imenovanje
i razrješenje i drugih osoba određenih
zakonom, drugim propisom, Statutom ili ovim
Poslovnikom.

Članak 32.
Odbor za statut i poslovnik razmatra
prijedloge odluka i drugih općih akata koje
donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti
sa zakonom i Statutom i o tome daje mišljenje
i prijedloge Vijeću, prati provedbu Poslovnika
Vijeća, utvrđuje pročišćene tekstove općih
akata Vijeća, razmatra prijedloge za autentična
tumačenja Statuta, Poslovnika Vijeća i drugih
općih akata Vijeća.

Članak 33.
Predsjednik i članovi radnih tijela biraju se iz
redova Općinskog vijeća i građana.
Predsjednika i članove radnih tijela stalnog
sastava bira Općinsko vijeće na prijedlog Odbora
za izbor i imenovanje.
Sastav stalnih radnih tijela u pravilu odgovara
stranačkoj strukturi Općinskog vijeća.

Članak 34.
Općinsko vijeće može odlukom osnovati
povremena radna tijela radi razmatranja ili
stručne obrade pojedinog pitanja iz svog
djelokruga i izrade prijedloga odgovarajućeg
akta.
Odlukom o osnivanju povremenog radnog
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tijela utvrđuju se njegov sastav, broj članova,
zadaća i način rada.

Članak 35.
Predsjednik i članovi povremenih radnih
tijela biraju se, u pravilu iz redova općinskih
vijećnika.
U povremena radna tijela mogu se imenovati i
pojedini stručni i drugi javni djelatnici, te druge
osobe koje mogu pridonijeti u njihovu radu.
Predsjednika i članove povremenog radnog
tijela bira Općinsko vijeće na prijedlog Odbora
za izbor i imenovanja.
Sastav povremenih radnih tijela, u pravilu,
odgovara stranačkoj strukturi Općinskog vijeća.

Članak 36.
Radna tijela rade na sjednicama, te se o radu
sjednice vodi zapisnik.
Radno tijelo može se održati ako je na sjednici
nazočna većina članova radnog tijela, a odlučuje
javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih
članova.

Članak 37.
Radno tijelo razmatra teme iz svog djelokruga
na vlastiti poticaj, a obavezno je razmotriti
svako pitanje iz svog djelokruga koje mu uputi
na razmatranje ili za koje to zatraži predsjednik
Vijeća.

Članak 38.
Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu,
predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi
sjednicom, potpisuje Zaključke što ih radno tijelo
donosi te vodi brigu o provođenju Zaključka
radnog tijela.
Ako je predsjednik radnog tijela spriječen ili
odsutan, zamjenjuje ga član radnog tijela kojeg
on ovlasti.
Ako član radnog tijela koji je ovlašten
zamijeniti predsjednika nije nazočan sjednici
radnog tijela, sjednici predsjedava član kojeg
odrede nazočni članovi radnog tijela.

Članak 39.
Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik
radnog tijela po svojoj ocjeni, a dužan ju je sazvati
u roku osam dana od dana kada to zatraži većina
članova radnog tijela, predsjednik Općinskog
vijeća ili Općinsko vijeće.
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Ako sjednicu ne sazove predsjednik radnog
tijela u navedenom roku, sazvat će je predsjednik
Općinskog vijeća.

Članak 39.a
Ako predsjednik, potpredsjednik odnosno
član radnog tijela ne prisustvuje redovito
sjednicama radnog tijela, može biti razriješen
članstva u tom radnom tijelu.
Prijedlog za razrješenje osobe iz prethodnog
stavka može podnijeti radno tijelo ili predsjednik
Vijeća.
Prijedlog iz prethodnog stavka dostavlja se
Odboru za izbor i imenovanje koji ga razmatra
i upućuje Vijeću s odgovarajućim prijedlogom
radi donošenja konačne odluke.
Ako
Vijeće
razriješi
predsjednika,
potpredsjednika ili člana radnog tijela,
predsjednik Vijeća zatražit će od ovlaštenog
predlagatelja da umjesto razriješenog člana u
roku od 15 dana od dana razrješenja predloži
novog kandidata.
VIII. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I
OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 40.
Općinski načelnik i zamjenik Općinskog
načelnika na prvoj sjednici Općinskog vijeća
polažu prisegu.
Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu
sljedećeg sadržaja: „Prisežem svojom čašću da
ću dužnost Općinskog načelnika/zamjenika
Općinskog načelnika Općine Špišić Bukovica
obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom
radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i
Statuta Općine Špišić Bukovica, poštivati pravni
poredak, te se zauzimati za svekoliki napredak
Općine Špišić Bukovica i Republike Hrvatske“.
Predsjednik Općinskog vijeća poslije
pročitane prisege proziva pojedinačno Općinskog
načelnika i zamjenika, a Općinski načelnik i
zamjenik nakon što je izgovoreno njihovo ime i
prezime, ustaju i izgovaraju: „Prisežem“.

Članak 41.
Općinski načelnik i zamjenik Općinskog
načelnika prisustvuju sjednicama Vijeća.
O sazivanim sjednicama predsjednik
Općinskog
vijeća
izvješćuje
Općinskog
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Načelnika.

Članak 42.
Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela ima
pravo i dužnost sudjelovati u radu na sjednici
Općinskog vijeća ako se raspravlja o prijedlogu
Jedinstvenog upravnog odjela.
IX. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG
NAČELNIKA

Članak 43.
Općinski načelnik podnosi izvješće o svom
radu dva puta godišnje u skladu s odredbama
Statuta Općine Špišić Bukovica.

Članak 44.
Pored izvješća iz članka 46. ovog Poslovnika
vijećnici mogu podnijeti prijedlog za traženje
izvješća od Općinskog načelnika o pojedinim
pitanjima iz njegovog djelokruga može podnijeti
najmanje jedna trećina vijećnika.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku
i mora biti potpisan od svih vijećnika koji
predlažu donošenje zaključka o traženju izvješća
Općinskog načelnika. U prijedlogu mora biti
jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo
pitanje o kojem se traži izvješće.

Članak 45.
Predsjednik
Općinskog
vijeća
stavlja
prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve
iduće sjednice Općinskog vijeća koja se održava
nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što
protekne 15 dana od dana primitka.

Članak 46.
Predstavnik vijećnika koji su podnijeli
prijedlog za traženje izvješća ima pravo na
sjednici Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti
prijedlog.
Općinski načelnik ima pravo na sjednici
usmeno se očitovati na podneseni prijedlog.
Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje
izvješća Općinskog načelnika mogu prijedlog
povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.

Članak 47.
Općinski načelnik podnosi izvješće o zahtjevu
iz stavka 2. ovog članka na prvoj sljedećoj
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sjednici Vijeća nakon prihvaćanja prijedloga za
njegovu dostavu.
Raspravu o izvješću Općinskog načelnika,
Općinsko vijeća može završiti utvrđivanjem
stajališta o pitanju koje je zahtjevom za
podnošenjem izvješća pokrenuto.

Članak 48.
Ako prijedlog za traženje izvješća Općinskog
načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje
izvješća o bitno podudarnom pitanju ne može
se ponovno postaviti prije proteka roka od 6
mjeseci od dana kada je Općinsko vijeće donijelo
zaključak kojim se prihvaća prijedlog za traženje
izvješća od Općinskog načelnika.
X. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 49.
Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik,
Odluke, Proračun Općine, godišnji obračun
proračuna, pravilnike, upute, deklaracije,
rezolucije, preporuke, zaključke i druge akte, te
daje vjerodostojna tumačenja općih akata koje
donosi.
Vijeće donosi pojedinačne akte u slučajevima
određenim pozitivnim propisima.
Radna tijela Vijeća u okviru svog djelokruga
donose zaključke, mišljenja, prijedloge i
preporuke, te podnose amandmane na prijedloge
općih akata vezano uz djelokrug rada.

Članak 50.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je u roku
od osam dana od dana donošenja Statuta i Općih
akata koje donosi Općinsko vijeće iste dostaviti
Uredu državne uprave u Virovitičko podravskoj
županiji, Predstojniku.

Članak 51.
Općinsko vijeće u izvršavanju pojedinih prava
i obveza donosi i pojedinačne akte u slučajevima
određenim zakonom i drugim propisima.

Članak 52.
Odlukom se uređuju odnosi iz samoupravnog
djelokruga Općine koji su od općeg značenja za
građane, pravne osobe i druge subjekte, utvrđuju
se njihova prava i dužnosti i uređuju druga pitanja
od interesa za Općinu.
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Članak 53.

Preporukom Općinsko vijeće izražava
mišljenje o pojedinim pitanjima od općeg
interesa i načina rješavanja pojedinih problema,
ukazuje na važnost pojedinih pitanja, te predlaže
način i mjere koje bi se trebale poduzimati radi
rješavanja pojedinih pitanja.

Članak 54.
Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju
mišljenja, prihvaćaju Izvješća i rješavaju druga
pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća za koje
nije predviđeno donošenje drugog akta.
Zaključkom se rješavaju i druga pitanja iz
djelokruga Općinskog vijeća.
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Jedinstveni upravni odjel.
b) Prijedlog za donošenje Odluka i drugih
akata

Članak 59.
Prijedlog za donošenje Odluke mora
sadržavati pravnu osnovu, temeljna pitanja i
ocjenu stanja koje treba urediti Odlukom, ocjenu
potrebnih sredstava za provođenje Odluke i tekst
prijedloga Odluke s obrazloženjem.
c) Podnošenje prijedloga za donošenje Odluke
i drugih akata

Članak 55.

Članak 60.

Rješenjem se odlučuje o imenovanju i
razrješenju, te se rješava o pojedinačnim
pitanjima iz nadležnosti vijeća.

Prijedlog za donošenje Odluke s nacrtom
Odluke i drugih akata podnosi se predsjedniku
Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća upućuje
primljeni nacrt Odluke nadležnom radnom tijelu
Općinskog vijeća.
Prijedlog donošenja odluke s nacrtom uputit
će predsjednik Općinskog vijeća na mišljenje
Općinskom načelniku ako on nije predlagač.

XI. POSTUPAK ZA DONOŠENJE ODLUKA
I DRUGIH AKATA
a) Pokretanje postupka

Članak 56.
Pravo predlagati donošenje Odluka i drugih
akata ima svaki vijećnik, radno tijelo Općinskog
vijeća, Općinski načelnik i Klub vijećnika, osim
ako je zakonom, Statutom ili ovim Poslovnikom
propisano da pojedini prijedlog može podnijeti
određeno tijelo ili određeni broj vijećnika.

d) Razmatranje prijedloga u radnim tijelima

Članak 61.

Članak 58.

Prije rasprave o prijedlogu Odluke na sjednici
Općinskog vijeća prijedlog razmatra radno tijelo
u čijem su djelokrugu pitanja koja se uređuju
Odlukom.
Radno tijelo se izjašnjava o svim elementima
prijedloga Odluke, a Odbor za Statut i Poslovnik
posebno i o zakonskim i statutarnim osnovama
Odluke.
Kad razmotri prijedlog odluke, nadležno
radno tijelo podnosi svoje Izvješće Općinskom
vijeću sa stavovima, prijedlozima i primjedbama
iznesenim tijekom njegova razmatranja.
Izvješće radnog tijela upućuje se predsjedniku
Općinskog vijeća koji ga dostavlja predlagatelju
Odluke, predsjednicima drugih radnih tijela,
svim Općinskim vijećnicima i Općinskom
načelniku.

Inicijativu za donošenje Odluka i drugih akata
Općinskog vijeća mogu davati pravne osobe i

e) Rasprava o prijedlogu Odluke na sjednici
Općinskog vijeća

Članak 57.
Građani imaju pravo predlagati Vijeću
donošenje određenog općeg akta ili rješavanje
određenog pitanja iz djelokruga rada Vijeća.
Vijeće je dužno raspravljati o prijedlogu iz
stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom
podrži najmanje 10% birača upisanih u popis
birača na području Općine Špišić Bukovica,
osim prijedloga za raspisivanje referenduma za
koji je potreban potpis najmanje 20% ukupnog
broja birača u Općini Špišić Bukovica.
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Članak 62.

O prijedlogu za donošenje Odluke raspravit
će Općinsko vijeće najkasnije u roku od mjesec
dana od podnošenja predsjedniku Općinskog
vijeća.

Članak 63.
Rasprava o prijedlogu Odluke u Općinskom
vijeću obuhvaća uvodno izlaganje predlagatelja,
raspravu o pojedinostima, raspravu o
stajalištima radnih tijela, raspravu o podnesenim
amandmanima, odlučivanje o amandmanima i
donošenje Odluke.

Članak 64.
Predlagatelj
Odluke,
odnosno
njegov
predstavnik, može na početku rasprave podnijeti
uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko
obrazloženje prijedloga.
Predlagatelj Odluke ima pravo uzimati riječ
u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi
svoja mišljenja i izjašnjavati se o posebnim
amandmanima i o izraženim mišljenjima i
primjedbama.
Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku
rasprave o Odluci i kad nije predlagatelj. Ista
prava ima i izvjestitelj nadležnog radnog tijela i
Odbor za Statut i Poslovnik.

Članak 65.
Tijekom rasprave o prijedlogu Odluke
raspravlja se o prijedlogu po dijelovima, glavama,
odnosno odjeljcima, a ako se na sjednici tako
odluči i po člancima.
Nakon provedene rasprave i odlučivanja o
amandmanima odlučuje se o donošenju Odluka.
f) Amandmani
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predsjedniku Vijeća najkasnije jedan dan prije
dana određenog za održavanje sjednice Vijeća, a
u vrijeme trajanja radnog vremena Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Špišić Bukovica.
Ukoliko rok za predaju amandmana pada u
neradni dan, rok za predaju amandmana istječe
završetkom posljednjeg radnog dana prije dana
održavanja sjednice.

Članak 68.
Iznimno ako se većina nazočnih vijećnika
s tim složi, Općinski vijećnik može podnijeti
amandman na prijedlog Odluke i na sjednici u
tijeku rasprave.
I takav amandman podnosi se pismeno uz
obrazloženje.
Predlagatelj Odluke i Općinski Načelnik
mogu podnositi amandmane sve do zaključenja
rasprave.
Podneseni amandmani, prema odredbama
ovog članka, moraju se umnožiti, i prije rasprave
i odlučivanja o njima podnijeti Općinskim
vijećnicima.
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj
i Općinski Načelnik neovisno o tome da li je
predlagatelj odluke ili nije.
Izjašnjavanje o amandmanima u pravilu
je usmeno i provodi se tijekom rasprave,
neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim
amandmanima.

Članak 69.
Amandman koji je podnesen u roku postaje
sastavnim dijelovima Odluke i o njemu se
odvojeno ne glasuje ako ga je podnio predlagatelj
Odluke ili ako se predlagatelj Odluke s njime
suglasio.

Članak 66.

Članak 70.

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga
Odluke podnosi se pismeno u obliku amandmana,
uz obrazloženje.
Pravo podnošenja amandmana ima vijećnik,
klub vijećnika, radno tijelo vijeća i Općinski
načelnik.

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu
članka prijedloga Odluka na koje se odnosi.
Ako je na jedan članak prijedloga podneseno
više amandmana, najprije se glasuje o
amandmanu koji najviše odstupa od predloženog
rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim
amandmanima.

Članak 67.
Amandman se podnosi u pisanom obliku

XII. POSLOVNI RED NA SJEDNICI
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Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice
po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Vijeća
na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova
Vijeća koji mora biti predan u pisanom obliku i
potpisan od strane vijećnika, u roku od 15 dana
od dana primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove
sjednicu u roku od 15 dana, na obrazloženi
zahtjev najmanje 1/3 članova Vijeća, sjednicu će
sazvati Općinski načelnik u roku od 8 dana.
Nakon proteka roka iz stavka 3. ovog članka,
sjednicu može sazvati na obrazloženi zahtjev
najmanje 1/3 članova Vijeća, čelnik središnjeg
tijela državne uprave nadležan za lokalnu
samoupravu.
Sjednica Vijeća sazvana sukladno odredbama
stavka 2., 3. i 4. ovog članka mora se održati u
roku od 15 dana od dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama ovog
članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti
ništavim.

Članak 72.
Redni broj sjednice Vijeća određuje se
zajednički za sjednice, tijekom istog saziva
Vijeća, bez obzira koliko dana one traju.

Broj 2

1. Dnevni red

Članak 75.
Dnevni red utvrđuje se na početku sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća stavlja na
raspravu prijedlog dnevnog reda.
Predsjednik Općinskog vijeća u prijedlog
dnevnog reda unosi sve prijedloge iz djelokruga
Općinskog vijeća što su mu u rokovima i na
način predviđen Poslovnikom podnijeli ovlašteni
predlagači.
Ako predsjednik Općinskog vijeća nije u
prijedlog dnevnog reda unio prijedlog što ga je
bio predložio ovlašteni predlagač u roku i na
način predviđen Poslovnikom, a predlagač ostane
pri svom prijedlogu o prijedlogu se odlučuje na
sjednici bez rasprave.
Isto tako se postupa s prijedlogom što ga
ovlašteni predlagač podnese poslije sazivanja
sjednice Općinskog vijeća.
O prijedlogu dnevnog reda glasuje se „za“ ili
„protiv“, a prihvaćen je ako je za njega glasovala
većina nazočnih članova Vijeća.
2. Predsjedanje i sudjelovanje u radu

Članak 76.

Vijećnicima se u pravilu, sedam dana prije
održavanja sjednice, dostavlja poziv za sjednicu s
prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će
se raspravljati na sjednici koji se može dostaviti i
u digitalnom obliku.
Ako su analize, izvješća ili informacije duže
od 15 stranica, vijećnicima se može dostaviti
sažetak.

U radu i odlučivanju na sjednici Općinskog
vijeća ima pravo sudjelovati svaki član Općinskog
vijeća.
U radu sjednice Općinskog vijeća mogu
sudjelovati bez prava odlučivanja Općinski
načelnik i njegov zamjenik, te Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela.
Pročelnik upravnog odjela i stručne službe
Općinskog vijeća dužni su prisustvovati
sjednicama vijeća kad su na dnevnom redu
pitanja iz djelokruga tih organa i službi, i po
potrebi davati objašnjenja i odgovore na pitanja
članova Općinskog vijeća.

Članak 74.

Članak 77.

Sjednica Vijeća može se sazvati i u hitnom
postupku ako je to nužno radi sprječavanja
ili uklanjanja štete ili ako to zahtijevaju drugi
opravdani razlozi o čemu, temeljem pisanog
obrazloženja, odlučuje predsjednik Vijeća.
Ukoliko se sjednica Vijeća saziva u hitnom
postupku poziv i materijali za sjednicu mogu
se uručiti i prije početka sjednice odnosno prije
razmatranja točke dnevnog reda.

Sjednici Općinskog vijeća mogu prisustvovati
i građani osim ako se iz opravdanih razloga
sjednica održava bez prisutnosti javnosti.
Sjednici može prisustvovati onoliki broj
građana koliko to dozvoljava prostor u vijećnici.
Prisustvovanje građana na sjednici mora se
najaviti tri dana prije sjednice kako bi se mogao
odrediti broj mjesta u vijećnici.

Članak 73.
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Građani koji prisustvuju radu sjednice
Općinskog vijeća ne mogu učestvovati u radu
Općinskog vijeća niti odlučivati o pojedinim
odlukama.

podnositelj prigovora ima pravo prigovor usmeno
obrazložiti.
Vijeće može odlukom stegovnu mjeru
potvrditi ili ukinuti, te je ta odluka konačna.

3. Održavanje reda na sjednici

4. Otvaranje i tijek sjednice

Članak 78.

Članak 82.

Red na sjednici održava predsjednik
Općinskog vijeća.
Za povredu reda na sjednici predsjednik
Općinskog vijeća može izreći stegovne mjere, i
to:
- opomenu,
- opomenu s oduzimanjem riječi i
- udaljenja sa sjednice
Ako predsjednik Općinskog vijeća ne može
održati red na sjednici redovnim mjerama,
odredit će kratak prekid sjednice.

Za pravovaljano odlučivanje na sjednici
Općinskog vijeća potrebna je nazočnost većine
članova Općinskog vijeća.
Nazočnost vijećnika utvrđuje se prozivanjem
i utvrđivanjem broja nazočnih vijećnika koje
obavlja predsjednik Vijeća.
Kada predsjednik Vijeća utvrdi da je nazočna
većina svih vijećnika, otvara sjednicu.

Članak 79.
Ako vijećnik ili građani koji su nazočni na
sjednici narušavaju red svojim vladanjem ili
govorom, predsjednik će im izreći opomenu.
Ukoliko se nakon opomene predsjednika
vijeća nastavi remetiti red na sjednici od strane
vijećnika, predsjednik će mu izreći opomenu s
oduzimanjem riječi, a građanima će narediti da
se udalje iz vijećnice.

Članak 80.
Stegovna mjera udaljenja sa sjednice izriče
se vijećniku kad je svojim ponašanjem teško
narušio red na sjednici i prekršio odredbe ovog
poslovnika o redu na sjednici da je daljnje
održavanje sjednice dovedeno u pitanje.
Za vrijeme trajanja mjere udaljenja sa
sjednice, vijećnik ne može sudjelovati ni u radu
radnih tijela.
Ako vijećnik odmah ne napusti sjednicu,
predsjednik vijeća mu može izreći stegovnu
mjeru udaljenja i sa naredne sjednice Vijeća.

Članak 81.
Protiv stegovne mjere udaljenja sa sjednice,
vijećnik može podnijeti prigovor predsjedniku
vijeća u roku od 24 sata od izricanja stegovne
mjere.
Odluku o prigovoru Vijeće donosi većinom
glasova nazočnih vijećnika, bez rasprave, a

Članak 83.
Ako predsjednik na početku sjednice utvrdi
da nije nazočan potreban broj vijećnika, odgađa
se sjednica za određeni dan i sat.
Sjednicu će predsjednik prekinuti i odgoditi
ako se za njezinog trajanja utvrdi da na sjednici
nije nazočan dovoljan broj prisutnih vijećnika.
O odgodi sjednice pismeno se obavještavaju
odsutni članovi.

Članak 84.
Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih
uzroka vijeće može odrediti da sjednicu prekine
i zakaže nastavak za određeni dan i sat o čemu
se pismeno obavještavaju samo odsutni vijećnici.
O prekidu sjednice iz stavka 1. ovog članka
odlučuje se bez rasprave.

Članak 85.
Pri utvrđivanju dnevnog reda usvaja se
zapisnik o radu s prethodne sjednice.
Vijećnik ima pravo podnijeti primjedbe na
zapisnik prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbi na zapisnik odlučuje
se na sjednici bez rasprave.
Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se
unijeti odgovarajuće izmjene. Zapisnik na koji
nije bilo primjedbi odnosno zapisnik koji je
izmijenjen u skladu s prihvaćenim primjedbama
smatra se usvojenim.

Članak 86.
Nakon utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na
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raspravljanje o pojedinim temama dnevnog reda.
Na početku rasprave o svakom pitanju
predsjednik Općinskog vijeća može dati
dopunsko usmeno obrazloženje.
Kad predlagač pitanje usmeno obrazloži,
izvjestitelj radnog tijela, ako je potrebno može
i usmeno obrazložiti odnosno dopuniti stav
radnog tijela.

Članak 87.
Prijave za sudjelovanje u raspravi podnose
se predsjedniku vijeća prije rasprave, te u tijeku
rasprave sve do njezina zaključenja.
Sudionik u raspravi u pravilu može govoriti
najdulje pet minuta, a predsjednici klubova do
deset minuta. Vijeće može odlučiti da pojedini
vijećnik može govoriti i duže.
Sudionici u raspravi govore redoslijedom
kojim su se prijavili.
Sudionici u raspravi mogu se samo jedanput
javiti za raspravu po materijalu.
Predsjednik vijeća može dopustiti da i mimo
reda govori predstavnik predlagača radnog tijela,
ako ono nije istodobno i predlagač.

Članak 88.
Vijećniku koji želi govoriti o povredi
Poslovnika ili povredi utvrđenog dnevnog reda
kao i vijećniku koji zatraži riječ da bi ispravio
navod za koji drži da je netočno izložen,
predsjednik daje riječ čim ovaj zatraži.
Rasprava tog vijećnika ne može trajati duže
od tri minute.

Članak 89.
O pojedinom materijalu raspravlja se dok ima
prijavljenih govornika.
U tijeku rasprave sudionici mogu iznositi
mišljenje, tražiti objašnjenje te postavljati pitanje
u svezi s predloženim Rješenjima. Predsjednik
vijeća zaključuje raspravu kad utvrdi da nema
više prijavljenih govornika.

Članak 90.
Predlagač može svoj prijedlog povući dok o
njemu još nije donesen Zaključak.
O povučenom prijedlogu prestaje rasprava.
Povučeni prijedlog ne može se ponovno podnijeti
na istoj sjednici.
5. Odlučivanje o općim aktima

Broj 2
Članak 91.

Za donošenje akata na sjednici Općinskog
vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika,
osim u slučajevima kada je ovim Poslovnikom
drugačije određeno.
Odluke i druge opće akte Vijeće donosi
većinom glasova nazočnih vijećnika, osim ako
zakonom, Statutom Općine Špišić Bukovica ili
ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.
Statut Općine Špišić Bukovica, Poslovnik
Općinskog vijeća, Proračun, godišnji izvještaj
o izvršenju Proračuna, odluku o raspisivanju
referenduma kojeg je predložila najmanje jedna
trećina članova Općinskog vijeća, odnosno ako
je raspisivanje referenduma predložio Općinski
načelnik ili većina mjesnih odbora na području
Općine Špišić Bukovica, Vijeće donosi većinom
glasova svih vijećnika Općinskog vijeća.
6. Donošenje ostalih akata

Članak 92.
Postupak donošenja pojedinačnih i drugih
akata koje donosi Općinsko vijeće uvijek se
pokreće prijedlogom akta koji se dostavlja
predsjedniku Vijeća. Prijedlog mora biti
obrazložen.
Kada na sjednici Vijeća nakon rasprave
o pojedinom aktu dva ili više predlagatelja
predlože donošenje zaključaka ili drugih akata
o redoslijedu glasovanja odlučuje predsjednik
Vijeća.
7. Način glasovanja

Članak 93.
Glasovanje na sjednici je javno, osim ako
Vijeće odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke ili
poimeničnim izjašnjavanjem.
Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način
da predsjednik Vijeća poziva vijećnike da se
izjasne tko je “za” prijedlog, zatim tko je “protiv”
prijedloga, odnosno da li se tko “suzdržao” od
glasovanja.
Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u
vijećnici, a nisu glasovali „za“ niti „protiv“
prijedloga i nisu se izjasnili da se suzdržavaju od
glasovanja, smatraju se suzdržanim glasovima.
Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se “za”
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ili “protiv”.
Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka,
ako se prilikom glasovanja o amandmanu, o
njegovom prihvaćanju izjasni manje od polovice
nazočnih vijećnika, predsjednik Vijeće može
odmah utvrditi da amandman nije prihvaćen.
Poimenično glasovanje provodi se na način
da predsjednik Vijeća proziva vijećnika koji
se izjašnjava “za”, “protiv” ili “suzdržan” od
glasovanja.
Glasove prebrojava službenik Jedinstvenog
upravnog odjela u čijoj je nadležnosti obavljanje
stručnih poslova za potrebe Općinskog vijeća.

Članak 94.
Predsjednik
glasovanja.

Vijeća

objavljuje

rezultat

Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru
glasovanja, predsjednik Vijeća ponovit
će glasovanje i ponovno objaviti rezultat
glasovanja.Članak 95.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim
listićima. Glasački listići su iste veličine, boje i
oblika i ovjereni su pečatom Vijeća.
Ukoliko se glasuje o prijedlogu kandidata, na
glasačkom se listiću prezimena kandidata navode
abecednim redom, ukoliko ovim Poslovnikom
nije drugačije određeno, a glasuje se na način da
se zaokružuje redni broj ispred imena pojedinog
kandidata.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu,
pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a
glasuje se “za”, “protiv” ili “suzdržan”.
Glasačke
listiće
priprema
službenik
Jedinstvenog upravnog odjela u čijoj je
nadležnosti obavljanje stručnih poslova za
potrebe Općinskog vijeća, koji predsjedniku
Vijeća pomaže kod tajnog glasovanja.
Broj glasačkih kutija i mjesta na koja će se
kutije postaviti određuje predsjednik Vijeća.

Članak 96.
Vijećnik može glasovati samo osobno, jednim
glasačkim listićem.
Nepopunjeni listić, listić na kojem su dopisana
nova imena, odnosno glasački listić koji je
popunjen na način da se ne može sa sigurnošću
utvrditi za koga je ili za što vijećnik glasovao,
nevažeći je.
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Nakon što svi nazočni vijećnici predaju
glasačke listiće i nakon što predsjednik Vijeća
objavi da je glasovanje završeno, prelazi se na
utvrđivanje rezultata glasovanja.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik
Vijeća u nazočnosti vijećnika koji su mu
pomagali kod glasovanja.
Predsjednik Vijeća objavljuje rezultat
glasovanja na istoj sjednici na kojoj je tajno
glasovanje provedeno.

Članak 98.
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se
prekida radi pripreme novih glasačkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se po istom
postupku.

Članak 99.
Kada se izabire odnosno imenuje samo
jedan kandidat, a predloženo je više kandidata
pa niti jedan ne dobije potrebnu većinu glasova,
glasovanje se ponavlja samo za dva kandidata
koja su dobila najviše glasova.
Ukoliko u ponovljenom glasovanju niti jedan
od kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova,
izborni se postupak ponavlja.
XIII. ZAPISNIK

Članak 100.
O radu na sjednici Općinskog vijeća vodi se
zapisnik i tonsko snimanje.
Kada se na sjednici raspravlja i odlučuje o
povjerljivoj stvari ili kada je s rasprave o nekom
predmetu isključena javnost vodi se poseban
zapisnik.

Članak 101.
Zapisnik obavezno sadrži vrijeme, mjesto
održavanja sjednice, ime predsjednika odnosno
predsjedavatelja, imena prisutnih i odsutnih
vijećnika s posebnim napomenama za one koji su
svoj nedolazak najavili, imena ostalih sudionika
na sjednici, kratak tok sjednice s nazivom
pitanja o kojima se raspravljalo i odlučivalo,
imena govornika sa sažetim prikazom njihovog
izlaganja, rezultat glasovanja o pojedinim
pitanjima te naziv svih odluka i drugih akata
donesenih na sjednici.
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Sastavni dio zapisnika su i izglasani tekstovi
Odluka i drugih akata.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik
Općinskog vijeća.

posebnim propisima označenim pojedinim
stupnjem povjerljivosti.
Općinski vijećnik ne smije iznositi podatke
koje sazna na sjednici, a koji su povjerljivi.

XIV. JAVNOST RADA

XV. PROMJENA POSLOVNIKA

Članak 102.

Članak 107.

Rad Općinskog vijeća je javan.
Općinsko vijeće obavještava javnost o svom
radu i radu svih radnih tijela te stavovima i
Odlukama koje je usvojilo kroz „Službeni
vjesnik“ Općine Špišić Bukovica, javnih glasila
i prisustvom građana na sjednicama Općinskog
vijeća.

Postupak za promjenu Poslovnika pokreće se
prijedlogom za promjenu Poslovnika.
Postupak za promjenu Poslovnika može
podnijeti radno tijelo Općinskog vijeća, jedna
trećina Općinskih vijećnika i klub Općinskih
vijećnika.
Prijedlog za promjenu Poslovnika mora biti
obrazložen.
Ako Općinsko vijeće prihvati prijedlog za
promjenu Poslovnika, upućuje ga Odbor za Statut
i Poslovnik, koja je dužna u roku od trideset
dana podnijeti prijedlog Poslovnika odnosno
prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika
predsjedniku vijeća radi uvrštavanja u prijedlog
dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za
promjenu Poslovnika, isti se prijedlog ne može
staviti na dnevni red prije isteka šest mjeseci od
dana zaključenja rasprave o njemu.
O prijedlogu za promjenu Poslovnika
Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih
članova Općinskih vijećnika.
Općinsko vijeće donosi Zaključak o
prihvaćanju ili neprihvaćanju prijedloga za
promjenu Poslovnika.

Članak 103.
Građani su dužni navesti svoj OIB ili broj
osobne iskaznice, a pravne osobe dužne su
navesti imena i prezimena osoba koje će biti
nazočne sjednici, te njihov OIB.
Građani i predstavnici pravnih osoba nemaju
pravo učestvovati u raspravi niti glasovati o
materijalima koji su na dnevnom redu Općinskog
vijeća, osim ako su predlagači materijala.

Članak 104.
Sredstvima javnog priopćavanja dostavljaju se
uz pozive i materijali za sjednicu s predloženim
dnevnim redom.

Članak 105.
Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja
javnosti o radu Općinskog vijeća i radnih tijela
mogu se davati službene izjave i održavati
konferencije za novinare.
Službene izjave o radu Općinskog vijeća
daje predsjednik i druge osobe koje ovlasti
predsjednik, a konferencije za novinare održavaju
se kad to odluče Općinsko vijeće ili predsjednik
Općinskog vijeća.
Konferenciju za novinare održava predsjednik
Općinskog vijeća ili osoba koju on ovlasti.
Službene izjave o radu radnog tijela Općinskog
vijeća daje predsjednik radnog tijela.

Članak 106.
Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica
Općinskog vijeća odnosno radnog tijela kada
se raspravlja o materijalu koji je u skladu s

XVI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 108.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje
važiti Poslovnik o radu
Općinskog vijeća
objavljen u „Službenom vjesniku“ broj 4/09.

Članak 109.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine
Špišić Bukovica, osim članka 10. stavka 2.
koji stupa na snagu danom ulaska Republike
Hrvatske u Europsku uniju i članka 30. koji
stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke
o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih
izbora za članove predstavničkih tijela jedinica
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lokalne i područne (regionalne) samouprave te
općinskih načelnika, gradonačelnika i župana
Klasa: 012-01/13-01/02
Urbroj: 2189/06-02-13-1
Špišić Bukovica, 12.03.2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik:
Tihomir Majstorović,v.r.
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