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VIJEĆA

Broj 1
I

Temeljem članka 79. Zakona o lokalnim
izborima član Općinskog vijeća Općine Špišić
Bukovica g. Davor Pernar iz Špišić Bukovice,
Matije Gupca 50 podnio je pismeni Zahtjev za
mirovanje mandata iz osobnih razloga.

II.
S obzirom da je izabrani vijećnik Davor
Pernar član koalicije Hrvatske demokratske
zajednice i Hrvatske stranke prava dr. Ante
Starčević, koalicija HDZ - HSPAS je svojom
Odlukom imenovala zamjenika člana koji se je
nalazio na listi koalicije HDZ - HSPAS za izbor
od vijećnika Općinskog vijeće Špišić Bukovice.

III.
Na upražnjeno mjesto člana Općinskog vijeća
koalicija HDZ - HSPAS je odredila zamjenika
koji će obnašati funkciju člana Općinskog vijeća
i to:
- Božidara Rešetar, člana koalicije HDZ HSPAS.
Klasa: 021-01/14-01/01
Urbroj: 2189/06-02-14-2
Špišić Bukovica, 12.02.2014. godine
Predsjednik Mandatne komisije:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica („Službeni vjesnik“ br. 02/13),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 11.
sjednici održanoj 12.02.2014. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o ne prihvaćanju ponude JVP Grada
Virovitice za pružanje vatrogasnih usluga
I.
Donosi se Zaključak o ne prihvaćanju ponude
Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za
pružanje vatrogasnih usluga.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku“, a stupa na snagu 8 dana nakon dana
objave.
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Klasa: 214-01/13-01/14
Urbroj: 2189/06-02-14-2
Špišić Bukovica, 12.02.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica („Službeni vjesnik“ br. 02/13),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 11.
sjednici održanoj12.02.2014. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Načelnika
za period 07. - 12. mjeseca 2013. godine
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu Načelnika za period 07. - 12. mjeseca 2013.
godine.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku“, a stupa na snagu 8 dana nakon dana
objave.
KLASA: 023-01/14-01/10
URBROJ: 2189/06-02-14-2
Šp. Bukovica, 12.02.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica („Službeni vjesnik“ br. 02/13),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 11.
sjednici održanoj 12.02.2014. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog
vijeća za 2013. godinu
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Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu Općinskog vijeća Općine Špišić Bukovica
za 2013. godinu.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku“, a stupa na snagu 8 dana nakon dana
objave.
Klasa: 023-01/14-01/11
Urbroj: 2189/06-02-14-2
Špišić Bukovica, 12.02.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 02/13)       
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na
svojoj 11. sjednici održanoj dana 12.02.2014.
godine donosi

ODLUKU
o kupnji licenci i plaćanju instalacije i
obuke za računalne programe sukladno
ponudi broj 2013-07 od tvrtke Municipal
d.o.o.
Članak 1.
Donosi se Odluka o kupnji licenci i plaćanju
instalacije i obuke za računalne programe
sukladno ponudi broj 2013-07 od tvrtke
Municipal d.o.o., Poduzetnička zona II 18,
Virovitica za potrebe Općine Špišić Bukovica.

Članak 2.
Licenca iz čl. 1. ove Odluke odnosi se na
sljedeće programe:
1. MunicipalPR (3 licence)
2. MunicipalPC (2 licence)
3. MunicipalPL (1 licenca)
4. MunicipalOS (1 licenca)
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5. MunicipalKN (2 licence)
6. MunicipalNUV (1 licenca)
7. MunicipalOVR (1 licenca)
8. MunicipalMSb (1 licenca)
9. MunicipalPLb (1 licenca)
10. MunicipalKNb (1 licenca)
11. MunicipalJOP (1 licenca)
Cijena licenci za navedene programe na
godišnjoj razini iznosi 22.744,32 kune bez PDV-a,
odnosno 28.430,40 kuna sa PDV-om, a isplaćivati
će se u mjesečnim iznosima po 2.369,20 kuna
iz stavke Usluge ažuriranja računalnih baza
iz Proračuna Općine Špišić Bukovica. Budući
da navedena stavka u Proračunu Općine Špišić
Bukovica za 2014. godinu ne sadrži dovoljan
iznos za isplatu cijene licenci, potrebno je
napraviti rebalans Proračuna u roku šest mjeseci
od stupanja na snagu ove Odluke.
Instalacija i obuka iz čl. 1 ove Odluke odnosi
se na sljedeće programe:
1. MunicipalPR
2. MunicipalPC
3. MunicipalPL
4. MunicipalOS
5. MunicipalJOP
Cijena instalacije i obuke za navedene
programe iznosi 3.928,00 kuna bez PDV-a,
odnosno 4.910,00 kuna sa PDV-om, a isplatiti
će se iz stavke Računalni programi iz Proračuna
Općine Špišić Bukovica.  

Članak 3.
Zadužuje se Računovodstveni referent Općine
Špišić Bukovica za izvršenje plaćanje po ovoj
Odluci.
Navedeni iznosi iz članka 2. ove Odluke
isplatiti će se tvrtki Municipal d.o.o. na IBAN
račun HR7123900011100333128 otvoren kod
HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d.

Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku“, a stupa na snagu 8 dana nakon dana
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objave.
Klasa:032-01/13-01/07
Urbroj: 2189/06-02-14-2
Špišić Bukovica, 12.02.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica („Službeni vjesnik“ br. 02/13),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 11.
sjednici održanoj 12.02.2014. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o ne prihvaćanju zamolbe gđe.
Ljube Šandrk-Vukić za oprost duga
komunalnog doprinosa
I.
Donosi se Zaključak o ne prihvaćanju
zamolbe gđe. Ljube Šandrk-Vukić za oprost duga
komunalnog doprinosa.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku“, a stupa na snagu 8 dana nakon dana
objave.
Klasa: UP/I 361-01/08-01/12
Urbroj: 2189/06-02-14-5
Špišić Bukovica, 12.02.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica („Službeni vjesnik“ br. 02/13),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 11.
sjednici održanoj 12.02.2014. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o ne prihvaćanju zamolbe g. Hader
Stanka za oprost duga komunalne
naknade

Broj 1
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I.

Donosi se Zaključak o ne prihvaćanju zamolbe
g. Hader Stanka za oprost duga komunalne
naknade.

II.
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vlasništvu Općine,
- provođenje postupka davanja u zakup
neizgrađenog građevinskog zemljišta i javnih
površina,
- ostvarivanje i zasnivanje služnosti i drugih
prava na nekretninama.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku“, a stupa na snagu 8 dana nakon dana
objave.

II TEMELJNE ODREDBE

Klasa: UP/I 363-03/09-01/578
Urbroj: 2189/06-02-14-11
Špišić Bukovica, 12.02.2014.

Pod
raspolaganjem
nekretninama
podrazumijeva se stjecanje, otuđenje, davanje
i primanje na dar nekretnina, davanje u najam,
odnosno zakup i drugi načini raspolaganja
nekretninama u vlasništvu Općine sukladno
zakonskim propisima.
Općina može nekretnine prodati i davati
u zakup i na drugi način njima raspolagati na
temelju javnog natječaja i uz naknadu tržišne
cijene.
Odluke o prodaji, darovanju i založnom
terećenju na nekretninama u vlasništvu Općine
donosi Načelnik do iznosa predviđenog Statutom
Općine Špišić Bukovica, odluke iznad tog iznosa
donosi Općinsko vijeće.
Odgovarajuće postupke u svezi raspolaganja
nekretninama u vlasništvu Općine mogu
provoditi tijela koja za to ovlasti Načelnik.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica ( «Službeni vjesnik» Općine Špišić
Bukovice broj 02/13), Općinsko vijeće Općine
Špišić Bukovica, na 11. sjednici održanoj dana
12.02.2014. godine, donosi

ODLUKU
O raspolaganju nekretninama u
vlasništvu Općine Špišić Bukovice
I UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se nadležnost i način
postupanja tijela Općine Špišić Bukovica (u
daljnjem tekstu: Općine) u stjecanju, otuđenju,
terećenju i nekretninama u vlasništvu Općine.
Ovom Odlukom nije reguliran postupak
davanja u najam stanova jer Općina istih nema.
Davanje u zakup poslovnih prostora u
vlasništvu Općine regulirano je Zakonom
o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
(Narodne novine br. 125/11).

Članak 2.
Ovom Odlukom naročito se uređuje:
- stjecanje, otuđenje i terećenje nekretnina,
- način otuđenja i provođenje postupka otuđenja
nekretnina,
- posebni uvjeti prodaje poslovnih prostora u

Članak 3.

Članak 4.
Ukoliko je Općina iz posebnih razloga
zainteresirana za stjecanje točno određenih
nekretnina (npr. za potrebe izgradnje građevina
i opreme komunalne infrastrukture, očuvanja
kulturne baštine i sl.) u stjecanju vlasništva te
nekretnine primijenit će se postupak izravne
pogodbe uzimajući u obzir tržišnu vrijednost
nekretnine.

Članak 5.
Tržišna cijena je najviša cijena ponuđena u
postupku javnog natječaja.
Početnu cijenu u postupku provođenja
natječaja utvrđuje Načelnik u Odluci o
raspisivanju natječaja.
Cijena iz prethodnih stavaka se utvrđuje
na temelju prethodno pribavljenog stručnog
mišljenja
ovlaštenog
sudskog
vještaka
odgovarajuće struke.
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Članak 6.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti
najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja
ugovora.
U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene
cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu
platiti zakonsku zateznu kamatu za vrijeme
zakašnjenja.
Načelnik može iznimno na zahtjev kupca
odobriti plaćanje kupoprodajne cijene u najviše 6
(šest) obroka bez plaćanja kamata ukoliko kupac
pravovremeno plati svaki obrok.
U slučaju kašnjenja u plaćanju pojedinog
obroka kod plaćanja slijedećeg obroka će se
zaračunati zakonska zatezna kamata.
Mogućnosti i uvjeti plaćanja kupoprodajne
cijene u obrocima moraju biti objavljeni u
natječaju o prodaji nekretnine.
Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac
stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon
što je u potpunosti podmirio sve obveze prema
Općini utvrđene kupoprodajnim ugovorom.

Članak 7.
Jedinstveni upravni odjel dužan je voditi
ažurno evidenciju o plaćanju kupoprodajne cijene
i eventualnih kamata kod prodaje nekretnina, te
naplate zakupnina i najamnina za nekretnine
date u zakup, odnosno najam i najmanje
jednom godišnje dostavljati Načelniku izvješće
o popisu dužnika s prijedlogom poduzimanja
odgovarajućih mjera (ovršni postupak, otkaz
korištenja i sl.).

veća od 30% od vrijednosti prostora prije
ulaganja, te ako je zakupac poslovnog prostora
u njihovo osposobljavanje za redovitu uporabu
uložio vlastita sredstva u iznosu većem od 30%
od vrijednosti prostora prije ulaganja.
Poslovni prostori mogu se prodavati samo po
tržišnoj cijeni utvrđenoj po provedenom javnom
natječaju.
Iznimno Načelnik može odobriti obročnu
prodaju poslovnog prostora najviše u 12
(dvanaest) jednakih obroka uz godišnju kamatnu
stopu u visini eskontne stope Hrvatske narodne
banke.
Sredstva ostvarena prodajom poslovnog
prostora mogu se koristiti za gradnju ili kupnju
novog prostora ili građevina, otkup zemljišta
i gradnja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u poslovnoj zoni Općine.

Članak 10.
U prodaje poslovnih prostora u vlasništvu
Općine zakupnicima, koji su u  poslovni prostor
za njihovo normalno korištenje van tekućeg
održavanja uložili vlastita sredstva,   priznat će
se umanjenje kupoprodajne cijene za vrijednost
ulaganja.
Visina ulaganja utvrdit će se temeljem nalaza
ovlaštenog sudskog vještaka.
IV NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

Članak 11.
Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu
Općine Špišić Bukovica može se provesti:
- pisanim javnim nadmetanjem - javno
prikupljanje ponuda gdje natjecatelji predaju
ponude u zatvorenim omotnicama.

Članak 8.
Jedinstveni upravni odjel dužan je ustrojiti
i uredno voditi evidenciju - registar nekretnina
u vlasništvu Općine, poduzimati sve potrebne
mjere na sređivanju zemljišno-knjižnog stanja
nekretnina kao i druge mjere radi sređivanja
i zaštite prava Općine na nekretninama u
njegovom vlasništvu, odnosno posjedu.
III POSEBNE ODREDBE O PRODAJI
STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA
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Članak 12.






Članak 9.



Poslovni prostori u vlasništvu Općine mogu
se prodavati naročito ako su u takovu stanju da
su za njihovu redovnu uporabu potrebna ulaganja




Natječaj obvezno sadrži:
adresu i opis nekretnine,
početni iznos kupoprodajne cijene,
namjenu nekretnine, ako je određena,
iznos i način plaćanja jamčevine,
rok za zaključenje ugovora, način i rok
plaćanja kupoprodajne cijene,
mogućnost i vrijeme uvida nekretnine,
mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda
adresu i vrijeme dostave ponude (kod pismene
ponude), odnosno prijave (kod usmenog
nadmetanja),
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mogućnost obročnog plaćanja kupoprodajne
cijene.

Natječaj može sadržavati i druge uvjete i
podatke o nekretnini koja je predmet
natječaja.

Članak 13.
Jamčevina za učešće u natječaju iznosi 10%
od početne cijene nekretnine i uplaćuje se prije
početka otvaranja ponuda u korist Općinskog
proračuna.

Članak 14.
Rok za podnošenje ponuda, odnosno prijava
je najmanje 15 (petnaest) dana od dana objave
natječaja.
Javno nadmetanje, odnosno otvaranje ponuda
mora se provesti u roku od najduže 8 (osam) dana
od isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno
prijava.
Natjecateljima koji nisu uspjeli u postupku
natječaja jamčevina će se vratiti u roku od
8 (osam) dana od dana okončanja postupka
natječaja.
Natjecatelju koji uspije u natječaju, jamčevina
se uračunava u ponuđenu cijenu.
Natjecatelj koji uspije u natječaju i naknadno
odustane od zaključenja ugovora, nema pravo na
povrat jamčevine.

Članak 15.
Natječaj raspisuje Načelnik.
Natječaj se objavljuje u tjednom listu koji izlazi
na području Virovitičko-podravske županije.
V PISMENO JAVNO NADMETANJE

Članak 16.
Ponude za pisano javno nadmetanje se
dostavljaju poštom preporučeno ili osobno
u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Špišić Bukovica, u zatvorenom omotu s
upozorenjem «Ponuda za natječaj- ne otvaraj».
Natjecatelji koji su podnijeli ponude u
postupku pisanog javnog nadmetanja imaju
pravo biti nazočni otvaranju ponuda.
Otvaranje i odabir najpovoljnije ponude
izvršit će Načelnik na sjednici koja se ne može
održati prije proteka 3 (tri) dana od dana proteka
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roka za podnošenje ponuda.

Članak 17.
Načelnik će na sjednici najprije utvrditi da li
je natječaj propisno objavljen, koliko je ponuda
pristiglo i da li su ponude predane u roku. Nakon
toga će se pristupiti otvaranju ponuda prema
redoslijedu prispijeća.
Načelnik će zaključkom odbacit zakašnjele,
neuredne i nepotpune (bez dokaza o uplati
jamčevine, bez točno određene cijene i sl.), ili
na drugi način protivne uvjetima iz natječaja
podnesene ponude.
U slučaju da dva ili više natjecatelja ponude
istu cijenu, a i u drugim uvjetima iz natječaja su
dali iste ponude, usmenim nadmetanjem između
tih natjecatelja će se utvrditi najpovoljnija
ponuda.

Članak 18.
O postupku otvaranja ponuda vodi se zapisnik
koji potpisuju svi prisutni, Načelnik, Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela i zapisničar.
Zapisnik se dostavlja svim natjecateljima.
Natječajni postupak za pismeno javno
nadmetanje, okončava se Odlukom Načelnika
o odabiru najpovoljnije ponude, na temelju koje
se zaključuje ugovor o prodaji nekretnine iz
natječaja.
VI PRODAJA GRAĐEVINSKOG
ZEMLJIŠTA IZRAVNOM POGODBOM

Članak 19.
Nekretnine u vlasništvu Općine se mogu
bez natječaja prodati samo u zakonom i ovom
Odlukom predviđenim slučajevima.

Članak 20.
Izravnom pogodbom može se prodati
građevinsko zemljište u vlasništvu Općine:
 kao naknada za nekretnine koje vlasnik ustupi
Općini za određene potrebe,
 u slučaju dvije uzastopne neuspjele prodaje
putem natječaja,
 radi izgradnje vjerskih objekata, ustanova
iz oblasti predškolskog odgoja, školskih
ustanova, ustanova iz oblasti kulture i
zdravstva, te izgradnje športskih objekata,
 radi
izgradnje
objekata
komunalne
infrastrukture,
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radi prodaje građevinskog zemljišta koje služi
redovitoj uporabi zgrade.
VII ZASNIVANJE
NEKRETNINAMA
OPĆINE

PRAVA
NA
U VLASNIŠTVU

a) STVARNA SLUŽNOST

Članak 21.
Stvarna služnost na nekretninama u vlasništvu
Općine može se zasnovati:
- ako je to nužno za odgovarajuće korištenje
povlaštene nekretnine,
 ako se time bitno ne ugrožava normalno
korištenje poslužne nekretnine u vlasništvu
Općine
 ako se Općini isplati odlukom o zasnivanju
služnosti utvrđena naknada.
Ako se služnost zasniva radi postavljanja
komunalnih uređaja i instalacija od interesa
za Općinu i mještane Općine, Načelnik može
odobriti zasnivanje služnosti za njihovo
postavljanje bez naknade.
O zasnivanju služnosti Općina i predlagatelj
zaključuju ugovor.
b) PRAVO
GRAĐENJA
NA
NEIZGRAĐENOM GRAĐEVINSKOM
ZEMLJIŠTU

Članak 22.
Pravo
građenja
na
neizgrađenom
građevinskom zemljištu u vlasništvu Općine
zasniva se ugovorom.
Odobrenje za zasnivanje i uvjete zasnivanja
prava građenja utvrđuje se Odlukom Načelnika
Pravo građenja osniva se uz određenu naknadu,
a iznimno se može osnovati bez naknade ako se
osniva u korist trgovačkih društava i ustanova u
vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine.
c) ZALOŽNO PRAVO

Članak 23.
Založno pravo (hipoteka) na nekretninama u
vlasništvu Općine može se dozvoliti samo ako je
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to u izravnom interesu za ostvarivanje funkcija
Općine, kao i u interesu trgovačkih društava,
ustanova i drugih subjekata u vlasništvu ili
pretežitom vlasništvu Općine.
Odluku o zasnivanju založnog prava donosi
Načelnik uz prethodnu suglasnost Općinskog  
vijeća.
VIII POSEBNE
ODREDBE
O
RASPOLAGANJU PROSTORIMA KOJI
NEMAJU POSLOVNU NAMJENU

Članak 24.
Prostori u vlasništvu Općine Špišić Bukovica,
a koji nemaju poslovnu namjenu mogu se dati
na korištenje neprofitnim udrugama, sportskim
društvima i političkim strankama.
Ugovor o najmu sklapa se sa udrugom na
vrijeme od godinu dana, sa mogućnosti obnove
ugovora svake godine, uz plaćanje godišnje
naknade koju svake godine odlukom određuje
Općinski načelnik.
IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o raspolaganju nekretninama u
vlasništvu Općine Špišić Bukovica (Službeni
vjesnik br. 01/10).

Članak 26.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom vjesniku Općine Špišić
Bukovica.
Klasa: 372-01/14-01/01
Urbroj: 2189/06-02-14-1
Špišić Bukovica, 14.02.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11 i
27/13) i članka 31. Statuta Općine Špišić Bukovica
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(“Službeni vjesnik” broj 02/13) Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica na 11. sjednici održanoj
dana 12.02.2014. godine donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
Općinskog vijeća Općine Špišić Bukovica
za 2014. godinu
Članak 1.
Ovom
se
Odlukom
uređuje
način
raspoređivanja sredstava osiguranih u proračunu
Općine Špišić Bukovica za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka čiji su kandidati
izabrani za vijećnike Općinskog vijeća Općine
Špišić Bukovica i nezavisnih vijećnika s
nezavisnih kandidacijskih lista.

Članak 2.
Sredstva za financiranje političkih stranaka
i nezavisnih vijećnika osigurana u Proračunu
Općine Špišić Bukovica raspoređuju se na način
da se utvrđuje godišnji iznos sredstava za svakog
vijećnika u neto iznosu od 1.000,00 kuna.
Izabrani nezavisni vijećnik podzastupljenog
spola i politička stranka za svakog vijećnika
podzastupljenog spola izabranog s njene liste, ima
pravo na dodatnu naknadu u visini 10% iznosa
predviđenog po svakom vijećniku, odnosno neto
1.100,00 kuna po vijećniku podzastupljenog
spola.
Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva
razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku
konstituiranja Općinskog vijeća.
Pravo na financiranje iz članka 3. ove Odluke
imaju političke stranke i nezavisne liste koje
imaju najmanje jednog člana u Općinskom
vijeću.

Članak 3.
Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke
politička stranka i nezavisni član Općinskog
vijeća može koristiti isključivo za ostvarenje
ciljeva utvrđenih programom i statutom političke
stranke, odnosno programom nezavisne liste.

Članak 4.
Ako pojedinom vijećniku nakon konstituiranja
Općinskog vijeća prestane članstvo u političkoj
stranci sa čije je kandidacijske liste izabran,
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financijska sredstva ostaju političkoj stranci kojoj
je vijećnik pripadao u trenutku konstituiranja
vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih
stranaka, financijska sredstva pripadaju političkoj
stanci koja je pravni slijednik političkih stranaka
koje su udruživanjem prestale postojati.   

Članak 5.
Obračun i isplatu sredstava iz članka 2.
ove Odluke obavlja Računovodstveni referent
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Špišić
Bukovica.

Članak 6.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačavati
će se na račun političkih stranaka, odnosno na
poseban račun nezavisnih vijećnika sukladno
članku 7. stavak 2. Zakona o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe («NN»
broj  24/11, 61/11 i 27/13) odnosno tromjesečno u
jednakim iznosima.
Političke stranke i nezavisni vijećnici dužni su
primljena sredstva knjigovodstveno obrađivati
i omogućiti uvid nadležnim tijelima o načinu
raspolaganju sredstvima.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom vjesniku Općine Špišić
Bukovica.
Klasa: 400-01/14-01/06
Urbroj: 2189/06-02-14-1
Špišić Bukovica, 12.02.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine
Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 02/13)       
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na
svojoj 11. sjednici održanoj dana 12.02.2014.
godine donosi
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Broj 1

ODLUKU
o prihvaćanju ponude br. 1/14 od tvrtke
VTC - PROJEKT d.o.o.

isplatiti će se tvrtki VTC - PROJEKT d.o.o. na
IBAN račun HR9423600001101445803 otvoren
kod Zagrebačke banke d.d.

Članak 1.

Članak 6.

Donosi se Odluka o prihvaćanju ponude
br. 1/14 od tvrtke VTC - PROJEKT d.o.o. iz
Virovitice, Mihanovićeva 9 za izradu druge
izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Špišić Bukovica.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku“, a stupa na snagu 8 dana nakon dana
objave.

Članak 2.
Cijena ponude iz članka 1. ove Odluke
iznosi 50.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno
62.500,00 kuna sa PDV-om, a isplatiti će se iz
stavke Projektna dokumentacija iz Proračuna
Općine Špišić Bukovica. Budući da navedena
stavka u Proračunu Općine Špišić Bukovica za
2014. godinu ne sadrži dovoljan iznos za isplatu
cijene izrade izmjene i dopune Prostornog plana,
potrebno je napraviti rebalans Proračuna u roku
dva mjeseca od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.
Plaćanje će se izvršiti prema sljedećem
rasporedu:
 po potpisu ugovora isplatit će 30% iznosa iz
čl. 2 ove Odluke
 po predaji nacrta prijedloga isplatit će 30%
iznosa iz čl. 2 ove Odluke
 po predaji konačnog prijedloga plana isplatit
će 30% iznosa iz čl. 2 ove Odluke
 po predaji prostornog plana isplatit će 10%
iznosa iz čl. 2 ove Odluke.

Članak 4.
Nacrt prijedloga druge izmjene i dopune
Prostornog plana izraditi će se u roku 20 radnih
dana od dana sklapanja ovog Ugovora. Nakon 20
radnih dana i nakon dobivanja uvjeta distributera
izraditi će prijedlog druge izmjene i dopune
Prostornog plana. Konačni prijedlog druge
izmjene i dopune Prostornog plana  izraditi će se
nakon 10 dana.

Članak 5.
Zadužuje se Računovodstveni referent Općine
Špišić Bukovica za izvršenje plaćanje po ovoj
Odluci.
Navedeni iznosi iz članka 2. ove Odluke

Klasa: 350-01/13-01/14
Urbroj: 2189/06-02-14-14
Špišić Bukovica, 12.02.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju čl. 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica (Službeni vjesnik broj 02/13) i članka
2. stavka 1. Odluke o ustroju Jedinstvenog  
upravnog odjela Općine Špišić Bukovica
(Službeni vjesnik broj 08/09 i 02/10) Općinsko
vijeće Općine Špišić Bukovica na 11. sjednici
dana 12.02.2014. godine donosi

Etički kodeks službenika i namještenika
Općine Špišić Bukovica
UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Kodeksom propisuju se pravila
ponašanja zaposlenih u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Špišić Bukovica (u daljnjem
tekstu: službenici Općine Špišić Bukovica) u
odnosima s građanima, udrugama, tijelima
državne uprave, sredstvima javnog priopćenja,
trgovačkim društvima i drugim pravnim
osobama te međusobni odnosi službenika Općine
Špišić Bukovica. Izrazi koji se koriste u ovom
Kodeksu, a koji imaju rodno značenje bez obzira
jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu,
obuhvaćaju na jednak način i ženski i muški rod.

Članak 2.
U obavljanju službe službenici Općine Špišić
Bukovica dužni su pridržavati se odredaba ovog
Kodeksa.
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ZAŠTITA OSOBNOG UGLEDA I UGLEDA
SLUŽBE

Članak 3.
Službenici Općine Špišić Bukovica dužni su
u obavljanju službe pridržavati se načela službe
i ponašanja koja su propisana Zakonom kojim su
regulirani radni odnosi službenika i namještenika
zaposleni u jedinicama lokalne odnosno područne
(regionalne) samouprave te drugim propisima
koji se odnose na rad službenika i namještenika
Općine Špišić Bukovica.

Članak 4.
Službenici Općine Špišić Bukovica dužni
su biti na usluzi građanima i drugim osobama
navedenim u članku 1. ovog Kodeksa u
ostvarivanju njihovih prava i interesa zasnovanih
na zakonu i drugim propisima te pružati
kvalitetne usluge koje je Općina dužna osigurati
svojim građanima.
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nediskriminacije i jamčiti ravnopravnost u
ophođenju s građanima bez obzira na njihovu
političku opredijeljenost, nacionalnost, spol, rasu,
vjeru, uvjerenja, dob, spolnu opredijeljenost,
jezično ili rasno porijeklo, invalidnost, socijalni
položaj, obiteljski status ili bilo koju drugu
osnovu.

Članak 9.
Službenici Općine Špišić Bukovica u
obavljanju poslova dužni su pridržavati se
temeljnih načela pravnog sustava, načela
zakonitosti te zaštite pravnog interesa kao
i primjenjivati stručno znanje na način da
građanima pomažu u ostvarivanju njihovih
prava.

Članak 10.

Službenik Općine Špišić Bukovica ne smije
u obavljanju privatnih poslova koristiti autoritet
radnog mjesta na koje je raspoređen.

Pored gore navedenih u odnosu prema
građanima, službenici Općine Špišić Bukovica
dužni su se pridržavati slijedećih načela:
 učinkovitosti,
 ekonomičnosti,
 dosljednosti,
 objektivnosti,
 nepristranosti i
 dostupnosti informacija.

Članak 6.

Članak 11.

U obavljanju dužnosti i ponašanjem na radnom
mjestu službenici Općine Špišić Bukovica paze
da ne umanje osobni ugled i povjerenje građana
u Jedinstveni upravni odjel Općine Špišić
Bukovica. Službenici Općine Špišić Bukovica
trebaju primjerenim ponašanjem pridonositi
ugledu službe koju obavljaju.

Prema građanima službenici Općine Špišić
Bukovica trebaju se ponašati kulturno i svakoj
osobi pristupati s dužnim poštovanjem na
objektivan i nepristran način na način da se neće
rukovoditi osobnim ni interesnima bilo koje
interesne skupine.

ODNOS SLUŽBENIKA PREMA
GRAĐANIMA

Općinskim službenicima zabranjeno je
zahtijevati ili primati darove za osobnu korist,
korist obitelji ili organizacije, radi povoljnog
rješenja predmeta koji se vodi pred upravni
tijelom Općine kao i davati darove i bilo kakve
koristi službeniku u drugim tijelima državne
odnosno javne vlasti ili njegovom srodniku radi
ostvarivanja vlastite koristi.

Članak 5.

Članak 7.
Službenici Općine Špišić Bukovica dužni
su prema građanima postupati profesionalno,
nepristrano i pristojno te svojim ponašanjem
biti uzor i boriti se protiv bilo kakvog oblika
narušavanja ugleda Općine Špišić Bukovica.

Članak 8.
U ophođenju s građanima službenici Općine
Špišić Bukovica moraju poštivati načelo

Članak 12.

Članak 13.
Službenici Općine Špišić Bukovica u odnosu
prema građanima dužni su postupati u interesu
Općine Špišić Bukovica pružajući građanima
kvalitetnu i stručnu pomoć.
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U obavljanju poslova i zadataka službenici
Općine Špišić Bukovica dužni su neukoj stranci
pružiti pomoć u ostvarivanju njenih prava.
Službenik Općine Špišić Bukovica obvezan
je pružiti javnosti sve potrebne informacije o
obavljenim poslovima, sukladno propisima
kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

Članak 14.
Službenici Općine Špišić Bukovica dužni su
zaštiti privatnost i osobne podatke do kojih dođu
u radu te sukladno propisima čuvati povjerljivost
predmeta.
MEĐUSOBNI
ODNOSI
SLUŽBENIKA.

OPĆINSKIH

Članak 15.
Međusobni odnosi općinskih službenika
temelje se na kolegijalnosti, uzajamnom
poštivanju, povjerenju, pomaganju u poslu i
usvojenim normama ponašanja.

Članak 16.
U obavljanju dužnosti službenici Općine
Špišić Bukovica ne smiju ometati jedni druge.
U Jedinstveno upravnom odjelu poticat će se
timski rad i komunikacija te radni dogovori
između službenika izabranih nositelja funkcija u
cilju razvijanja kulture razgovora, savjetovanja i
unapređenja rada.

Članak 17.
U cilju kvalitetnog i učinkovitog obavljanja
službe čelnik upravnog tijela poticat će
službenike na usavršavanje i stjecanje novih
znanja i vještina.
JAVNI ISTUPI SLUŽBENIKA

Članak 18.
Kad predstavlja Općinu, službenik iznosi
službene stavove u skladu s propisima, dobivenim
ovlastima, stručnim znanjem i odredbama
etičkog kodeksa pazeći na osobni ugled i ugled
Općine Špišić Bukovica. U javnim nastupima
u kojim ne predstavlja Općinu Špišić Bukovica,
a koji su tematski povezani sa poslovima iz
nadležnosti Općine, službenik mora istaknuti da
iznosi osobne stavove.

Broj 1

PRITUŽBE NA NEPOŠTIVANJE ETIČKOG
KODEKSA

Članak 19.
Građani i druge osobe navedene u članku
1. ovog Kodeksa te službenici Općine Špišić
Bukovica, mogu uložiti prigovore čelniku
upravnog tijela odnosno odgovornoj osobi na
ponašanje općinskih službenika koje je protivno
Kodeksu ponašanja.
Čelnik upravnog tijela može ovlastiti drugog
službenika za rješavanje pritužbi.
Odgovor na pritužbu daje se u pisanom obliku
u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.
Prije davanja odgovora na pritužbu čelnik
upravnog tijela saslušat će službenika na kojeg je
pritužba upućena.

Članak 20.
Odgovorna osoba može po potrebi pokrenuti
postupak zbog povrede službene dužnosti
predviđene zakonom, pravilnikom ili drugim
propisom.
UPOZNAVANJE NOVIH SLUŽBENIKA SA
ETIČKIM KODEKSOM

Članak 21.
Čelnik upravnog tijela ili osoba koju on
ovlasti dužni su upoznati nove službenike koji
se primaju u službu u Općinu Špišić Bukovica s
odredbama ovog Kodeksa.
JAVNOST ETIČKOG KODEKSA

Članak 22.
Etički kodeks objavit će se na Oglasnoj ploči
Općine Špišić Bukovica kao i službenoj web
stranici općine: www.spisicbukovica.hr.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.
Na vrata ili na ulaze službenih prostorije treba
staviti ime i prezime svakog službenika, njegov
stručni naziv i položaj službenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Špišić Bukovica.
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Članak 24.

Članak 4.

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

Korisnik prava iz socijalne skrbi propisanih
ovom Odlukom (u danjem tekstu: Korisnik)
samac i kućanstvo, 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.

Klasa: 023-01/14-01/12
Urbroj: 2189/06-02-14-1
Špišić Bukovica, 12.02.2014. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o
socijalnoj skrbi (˝Narodne novine˝ broj 157/13),
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13) i članka 31. Statuta Općine
Špišić Bukovica (˝Službeni vjesnik˝ Općine
Špišić Bukovica broj 02/13), Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica na 11. sjednici održanoj
dana 12.02.2014. 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 5.
Prava iz socijalne skrbi propisana ovom
Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu
niti nasljeđivati.
Prava u sustavu socijalne skrbi koje Općina
Špišić Bukovica može dati su:
1. Naknada za troškove stanovanja
2. Jednokratna naknada - pomoć u novcu i
naravi
3. Naknada za sufinanciranje prehrane
NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Članak 6.
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.
Općina Špišić Bukovica djelomično ili u
cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj
pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila gore
navedenu uslugu stanovanja.

Članak 7.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja
ostvaruju osobe koje su korisnici zajamčene
minimalne naknade prema Zakonu o socijalnoj
skrbi („Narodne novine“ broj 157/13).

Članak 8.
Jedinica lokalne samouprave dužna je na
propisani način voditi evidenciju i dokumentaciju
o ostvarivanju prava na naknadu za podmirenje
troškova stanovanja kao i o drugim pravima iz
socijalne skrbi.

Članak 9.
Za dobivanje naknade za troškove stanovanja
stranka treba uz zahtjev priložiti presliku Rješenja
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centra za socijalnu skrb kojom je korisniku
odobrena zajamčena minimalna naknada.

Članak 10.
Jedinstveni upravni odjel u upravnom
postupku u prvom stupnju odlučuje Rješenjem
o zahtjevu za ostvarivanje prava na naknadu za
troškove stanovanja.

Broj 1

u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više
od pet osnovica koje odlukom određuje Vlada
Republike Hrvatske, odnosno sedam navedenih
osnovica za kućanstvo.

Članak 15.

JEDNOKRATNA NAKNADA - pomoć u
novcu i naravi

Jedinstveni upravni odjel u upravnom
postupku u prvom stupnju odlučuje Rješenjem
o zahtjevu za ostvarivanje prava na jednokratnu
naknadu - pomoć u novcu i naravi, uz prethodno
mišljenje Načelnika Općine.

Članak 11.

POMOĆ ZA SUFINACIRANJE PREHRANE

Jednokratnu naknadu 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 naknada 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 16.

Članak 12.
Podnositelj zahtjeva je obvezan točno navesti
za koju namjenu treba pomoć i odrediti visinu
potrebnih sredstava te priložiti dokaz o:
 postojanju osnovne životne potrebe koje
osoba treba podmiriti i
 dokaz o visini prihoda za sve članove
kućanstva.

Članak 13.
Ukoliko je podnositelj za navedenu namjenu
dobio jednokratnu pomoć od Centra za socijalnu
skrb, nema pravo na jednokratnu pomoć od
Općine Špišić Bukovica.

Članak 14.
Visina prihoda za dobivanje jednokratne
pomoći iz čl. 11. ove Odluke ne može prijeći
1.900,00 kn po samcu, odnosno 1.600,00 kn po
svakom članu domaćinstva.
Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada

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 1.100,00 kn ako je
samac, odnosno manje od 900,00 kn po članu
domaćinstva
 da nema radno sposobnog člana kućanstva.

Članak 18.
Jedinstveni upravni odjel u upravnom
postupku u prvom stupnju odlučuje Rješenjem
o zahtjevu za ostvarivanje prava na pomoć za
sufinanciranje prehrane.
OSTALE ODREDBE

Članak 19.
Općina može zatražiti od Centra za socijalnu
skrb popis radno sposobnih ili djelomično
sposobnih osoba koje primaju zajamčenu
minimalnu naknadu kako bi mogli sudjelovati u
radovima za opće dobro bez naknade.
Osoba koja prima zajamčenu minimalnu
naknadu na radu za opće dobro sudjeluje najviše
devedeset sati mjesečno, a najmanje trideset sati
mjesečno.
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Općina vodi evidenciju za svaku osobu koja
prima zajamčenu minimalnu naknadu na radu
za opće dobro i dostavlja ju Centru za socijalnu
skrb do 15 dana u tekućem mjesecu za prethodni
mjesec.

Članak 20.
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 21.
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 22.
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 23.
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.
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Članak 24.

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 25.
Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se
van snage Odluka o socijalnoj skrbi za područje
Općine Špišić Bukovica, Klasa: 550-01/13-01/09,
Urbroj: 2189/06-02-13-1 od 12.03.2013. godine.
Jedinstveni upravni odjel je dužan napraviti
reviziju predmeta svih korisnika socijalne skrbi i
ponovno utvrditi postojanje uvjeta sukladno ovoj
Odluci.

Članak 26.
Ova Odluka objaviti će se u Službenom
vjesniku, a stupa na snagu osam dana nakon
dana objave.
Klasa: 550-01/14-01/5
Urbroj: 2189/06-02-14-1
U Špišić Bukovici, 12.02.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 362. Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima ( N.N. br. 91/96, 73/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/108, 38/09, 153/09 i
143/12 ), članka 103. Zakona o  cestama (84/11,
22/13, 54/13 i 148/13) i članka 31. Statuta Općine
Špišić Bukovica (“Službeni vjesnik” br. 2/13)
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 11.
sjednici održanoj 12.02.2014. godine donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra
Članak 1.
Ukida se javno dobro put na k.č.br. 2/19 sa
2.237 m2 u k.o. Lozan, ukupne površine  a kao
novo stanje na k.č.br. 2/19 sa 2.237 m2 u k.o.
Lozan, budući da je predmetno zemljište izgubilo
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svoju prvobitnu namjenu put, tj. predmetno
zemljište u naravi predstavlja oranicu.

Članak 2.
Odluka se donosi zbog provedbe geodetskog
elaborata izmjere postojećeg stanja radi
ispravljanje zemljišne knjige.

Članak 3.
Ova Odluka se dostavlja Općinskom
državnom odvjetništvu, radi daljnje provedbe

Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku“, a stupa na snagu 8 dana nakon dana
objave.
Klasa: 940-01/14-01/03
Ur.broj: 2189/06-02-14-1
Špišić Bukovica, 12.02.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 90. Zakona o proračunu
(“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12) i članka
31. Statuta Općine Špišić Bukovica (“Službeni
vjesnik Općine Špišić Bukovica” broj 02/13)  
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 11.
sjednici održanoj dana 12.02.2014. godine donosi

Odluku o izmjeni i dopuni
Odluke o davanju suglasnosti
trgovačkom društvu
Plin Vtc d.o.o. za zaduživanje Klasa: 40301/13-01/02; Urbroj: 2189/06-02-13-3 od
18.03.2013. godine
Članak 1.
Članak 1. mijenja se i glasi:
„Trgovačkom društvu Plin Vtc d.o.o. daje
se suglasnost za zaduživanje, razmjerno udjelu
u vlasništvu, u iznosu od 786.100,00 kuna za
kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
iz Programa infrastruktura, za izvođenje
građevinskih radova na plinskoj mreži u naseljima

Broj 1

Rezovac i Rezovačke Krčevine 903.000,00
kuna, građevinskih radova na plinskoj mreži
u naseljima općine Lukač 4.027.000,00 kuna,
kupnju poslovnih prostora u gradu Virovitici
3.000.000,00 kuna i za izgradnju poslovne
zgrade u gradu Virovitici 3.300.000,00 kuna, a
prema slijedećim uvjetima:
1. Iznos ukupnog kredita: 11.230.000,00 kuna,
2. Kamatna stopa: 4% godišnja, promjenjiva,
proporcionalna metoda obračuna
3. Naknada: 0,8% jednokratno na odobreni
iznos kredita i 0,25 % na neiskorišteni iznos
kredita za rezervaciju sredstava,
4. Rok korištenja: do 31.12.2014.godine,
5. Način korištenja: sukcesivno,
6. Rok otplate: 14 godina u koje je uključeno
razdoblje počeka,
7. Poček: 4 godina
8. Dinamika
vraćanja:
40
uzastopnih
tromjesečnih rata, a prva rata dospijeva
31.3.2019. godine
9. Osiguranje plaćanja: 5 bjanko vlastitih
trasiranih i akceptiranih mjenica s naznakom
“bez protesta”, 1 zadužnica na iznos odobrenog
kredita uvećanog za kamate, naknade i
troškove, jamstvo Općine Špišić Bukovica
u iznosu od 786.100,00 kuna uvećano za
pripadajuću kamatu, naknade i troškove,
jamstva Općine Lukač i Općine Suhopolje
pojedinačno na iznos od 786.100,00 kuna
uvećano za pripadajuću kamatu, naknade i
troškove, te jamstva Grada Virovitice na iznos
od 8.085.600,00 kuna uvećano za pripadajuću
kamatu, naknade i troškove.“

Članak 2.
Ova Odluke objavit će se u „Službenom
vjesniku“, a stupa na snagu osam dana nakon
dana objave.
KLASA: 403-01/13-01/02
URBROJ: 2189/06-02-14-17
Špišić Bukovica, 12.02.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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Na temelju članka 91. Zakona o proračunu
(“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12) i članka
31. Statuta Općine Špišić Bukovica (“Službeni
vjesnik Općine Špišić Bukovica” broj 02/13)  
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 11.
sjednici održanoj dana 12.02.2014. godine donosi

Odluku o izmjeni i dopuni
Odluke o davanju jamstva za zaduživanje
trgovačkog društva Plin Vtc d.o.o. Klasa:
403-01/13-01/02; Urbroj: 2189/06-02-13-4
od 18.03.2013. godine
Članak 1.
Članak 1. mijenja se i glasi:
„Jamstvo iz točke I. ove Odluke daje se pod
sljedećim uvjetima:
1. Iznos ukupnog kredita: 11.230.000,00 kuna,
2. Kamatna stopa: 4% godišnja, promjenjiva,
proporcionalna metoda obračuna
3. Naknada: 0,8% jednokratno na odobreni
iznos kredita i 0,25 % na neiskorišteni iznos
kredita za rezervaciju sredstava,
4. Rok korištenja: do 31.12.2014.godine,
5. Način korištenja: sukcesivno,
6. Rok otplate: 14 godina u koje je uključeno
razdoblje počeka,
7. Poček: 4 godina
8. Dinamika
vraćanja:
40
uzastopnih
tromjesečnih rata, a prva rata dospijeva
31.3.2019. godine
9. Osiguranje plaćanja: 5 bjanko vlastitih
trasiranih i akceptiranih mjenica s naznakom
“bez protesta”, 1 zadužnica na iznos odobrenog
kredita uvećanog za kamate, naknade i
troškove, jamstvo Općine Špišić Bukovica
u iznosu od 786.100,00 kuna uvećano za
pripadajuću kamatu, naknade i troškove,
jamstva Općine Lukač i Općine Suhopolje
pojedinačno na iznos od 786.100,00 kuna
uvećano za pripadajuću kamatu, naknade i
troškove, te jamstva Grada Virovitice na iznos
od 8.085.600,00 kuna uvećano za pripadajuću
kamatu, naknade i troškove.“
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Ova Odluke objavit će se u „Službenom
vjesniku“, a stupa na snagu osam dana nakon
dana objave.
KLASA: 403-01/13-01/02
URBROJ: 2189/06-02-14-18
Špišić Bukovica, 12.02.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 52. stavak 1. i članka 56.
Zakona o financiranju vodnog gospodarstva
(„Narodne novine“ broj 153/09, 90/11 i 56/13)
i članka 31. Statuta Općine Špišić Bukovica
(˝Službeni vjesnik˝ broj 02/13), Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica na 11. sjednici održanoj
dana 12.02.2014. godine, donosi

Izmjenu i dopunu Odluke o obračunu i
naplati naknade za razvoj
Članak 1.
Mijenja se članak 7. te novi članak glasi:
„Virkom d.o.o. dužan je prikupljenu naknadu
za razvoj evidentirati u svojim poslovnim
knjigama na posebnom kontu (poziciji), a način
utroška prikupljenih sredstava za financiranje
izgradnje objekata iz točke 4. ove Odluke biti će
uređen posebnim sporazumima koje će sklapati
Općina Špišić Bukovica i Virkom d.o.o., sukladno
Planu gradnje komunalnih vodnih građevina,
koji donosi skupština Virkoma d.o.o.
Izvješće o prikupljenim i utrošenim
sredstvima Virkoma d.o.o. dostavljati će se
Općini Špišić Bukovica mjesečno.“

Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u Službenom
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vjesniku, a stupa na snagu dan nakon dana
objave.
Klasa: 400-01/14-01/07
Urbroj: 2189/06-02-14-1
Špišić Bukovica, 12.02.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica (“Službeni vjesnik Općine Špišić
Bukovica” broj 02/13)  Općinsko vijeće Općine
Špišić Bukovica na 11. sjednici održanoj dana  
12.02.2014. godine donosi

ODLUKU
o ukidanju Odluke o formiranju
poduzetničkih zona
Članak 1.
Ukida se Odluka o formiranju poduzetničkih
zona Općine Špišić Bukovica Klasa: 944-01/0301/03; Urbroj: 2189/06-02-03-1 od 15.09.2003.
godine.

Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u Službenom
vjesniku, a stupa na snagu dan nakon dana
objave.
KLASA: 944-01/14-01/01
URBROJ: 2189/06-02-14-1
Špišić Bukovica, 12.02.2014.
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. 31. Statuta Općine Špišić Bukovica
(“Službeni vjesnik” broj 02/13) Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica na 11. sjednici održanoj
dana 12.02.2014. godine donosi
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ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE ŠPIŠIĆ
BUKOVICA U 2013. GODINI
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
URBROJ:2189/06-02-11-7 od 25.08.2011.
godine
2. Plan zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija
Općine
Špišić
Bukovica,
K L A S A : 214 - 01 / 11- 01 / 0 2
URBROJ:2189/06-02-11-6 od 25.08.2011.
godine
3. Procjenu ugroženosti od katastrofa i
velikih nesreća, KLASA:810-01/09-01/06
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URBROJ:2189/06-02-11-14 od 25.08.2011.
godine
4. Zaključak o prihvaćanju Plana zaštite i
spašavanja i Plana civilne zaštite za područje
Općine Špišić Bukovica, KLASA: UP/I-82101/12-01/02; URBROJ: 2189/06-02-13-5 od
12.03.2013. godine
5. Plan aktivnosti u pripremi i provođenju
mjera zaštite od požara u žetvi 2013. godine,
KLASA: 214-01/13-01/06, URBROJ: 2189/0601-13-1 od 16.05.2013. godine
6. Plan aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku za područje Općine Špišić Bukovica
u 2013. godini, KLASA: 214-01/13-01/05
URBROJ: 2189/06-01-13-1 od 16.05.2013.
godine
2. OPERATIVNE
SPAŠAVANJA

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 17.07.2013. godine od strane
Općinskog vijeća su:
1. Rudolf Ilić - (zamjenik Općinskog načelnika
Općine Špišić Bukovice) načelnik Stožera
2. Maraković Zlatko
3. Bartolić Darko
4. Giba Vlado
5. Majstorović Hrvoje
6. Pernar Davor
7. Mikić Tomislav
8. Juren Zlatko
9. Pokupić Zdravko
2.2. VATROGASTVO
Na području Općine djeluje Vatrogasna
zajednica (VZO - Milan Majetić), u koju
pripadaju 5 Dobrovoljnih vatrogasnih društava
i to:
1.
2.
3.
4.
5.

DVD Špišić Bukovica
DVD Vukosavljevica
DVD Okrugljača
DVD Bušetina - nije aktivno
DVD Lozan - nije aktivno
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Sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN br.
139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) i Planu zaštite od
požara Općine Špišić Bukovica, u VZO djeluje
306 aktivnih članova, od toga je 216 odraslih
članova i 90 članova vatrogasne mladeži.
Operativni vatrogasci osposobljeni su za
vatrogasne intervencije, opremljeni zaštitnom
odjećom, obućom, posjeduju liječnička uvjerenja,
te su osigurani po zakonom propisanim
kriterijima.
DVD Špišić Bukovica raspolaže s četiri
vatrogasna vozila, i to:
- navalno vozilo Magirus
1.800 l vode,
- prateća cisterna TAP
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 TAP
9.000 l vode
- kombi Citroen za prijevoz  i ljudi na vatrogasne
intervencije
- navalno vozilo Mercedes 1.600 l vode
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
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
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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 42 pripadnika.
- povjerenici civilne zaštite (najčešće po
naseljima ili mjesnim odborima) određeni su
Odlukom o imenovanju povjerenika civilne
zaštite Općine Špišić Bukovica KLASA: 81001/13-01/18 URBROJ: 2189/06-01-13-1 od
16.12.2013. 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
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,
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a 22.10.2013. godine donesena je Odluka o
izradi II. izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Općine Špišić Bukovica 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 2013. godini planirana su i utrošena
za sljedeće:
- Vatrogasna zajednica (VZO) - planirana
sredstva su 80.000,00 kuna, te je taj iznos
i isplaćen. 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.  
- Hrvatski crveni križ - planirana sredstva
su 12.000,00 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
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 9.279,51 kuna za bušilicu, čekić, lopate,
štihače, vile i rukavice i ostali potrepštine.
5. ZAKLJUČNE OCJENE
Općina Špišić Bukovica usvojiti će 2014.
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
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Špišić Bukovica, u 2014. ćemo utvrditi stvarno
stanje spremnosti ove vrste operativnih snaga.
Stožar 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 2014. 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: 810-01/14-01/02
Urbroj: 2189/06-02-14-1
U Špišić Bukovica, 12.02.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica (˝Službeni vjesnik˝ broj 02/13),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na
11. sjednici održanoj dana 12.02. 2014. godine,
donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Analize stanja sustava
zaštite i spašavanja na području Općine
Špišić Bukovica u 2013. godini
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Analize
stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Špišić Bukovica u 2013. godini.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom
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vjesniku, a stupa na snagu osam dana nakon
dana objave.
Klasa: 810-01/14-01/02
Urbroj: 2189/06-02-14-2
U Špišić Bukovica, 12.02.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1.
Zakon o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04,
79/07, 38/09 i 127/10) i članka 31. Statuta Općine
Špišić Bukovica (Službeni vjesnik broj 02/13),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na
11. sjednici održanoj dana 12.02.2014. godine,
donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području
Općine Špišić Bukovica u 2014. godini
Članak 1.
Na temelju Analize stanja sustava zaštite i
spašavanja u 2013. 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 2014. godini.   

Članak 2.
Smjernice se odnose na sljedeće:
1. PLANSKI DOKUMENTI
Temeljem odredbi čl. 28. do 29. b. Zakona o
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
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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 planira  
usvojiti kroz 2014. godinu.
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 2014. 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 2014.
godinu izdvojeno je 10.000,00 kuna.     
3. VATROGASTVO ( Vatrogasna
zapovjedništva i postrojbe)
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
uglavnom navedeni VZO financira, nastojati da
isti budu opremljeni sa potrebnom opremom za
potrebe zaštite i spašavanja.
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Proračunom Općine za 2014. 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 4.000,00 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 2014. 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 2014. godini objavit će se u
Službenom vjesniku, a stupaju na snagu osam
dana nakon dana objave.
Klasa: 810-01/14-01/03
Urbroj: 2189/06-02-14-1
U Špišić Bukovica, 12.02.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica (Službeni vjesnik br. 02/13), Općinsko
vijeće Općine Špišić Bukovica na 11. sjednici
održanoj 12.02.2014. godine, donosi
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Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Smjernica za organizaciju
i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Špišić Bukovica u 2014.
godini
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Smjernica
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Špišić Bukovica
u 2014. godini.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom
vjesniku, a stupa na snagu osam dana nakon
dana objave.
Klasa: 810-01/14-01/03
Urbroj: 2189/06-02-14-2
U Špišić Bukovica, 12.02.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 02/13)       
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na
svojoj 11. sjednici održanoj dana 12.02.2014.
godine donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za doregistraciju
djelatnosti tvrke „Plin Vtc d.o.o.“
Članak 1.
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za
doregistraciju djelatnosti tvrke „Plin Vtc d.o.o.“,
Ferde Rusana 2, Virovitica za djelatnost kupca
toplinske energije.

Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
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vjesniku“, a stupa na snagu 8 dana nakon
dana objave.
Klasa: 403-01/14-01/02
Urbroj: 2189/06-02-14-2
Špišić Bukovica, 12. veljače 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić
Bukovica˝ broj 02/13) Općinsko vijeće Općine
Špišić Bukovica na 11. sjednici održanoj dana
12.02.2014. godine, donosi

ODLUKU
o izboru Mandatnog povjerenstva
Članak 1.
Donosi se Odluka o izboru Mandatnog
povjerenstva.

Članak 2.
U Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke
imenuju se:
1. Tihomir Majstorović, za predsjednika
2. Mario Majstorović, član
3. Božidar Rešetar, član

Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u ˝Službenom
vjesniku˝, a stupa na snagu dan nakon dana
objave.
Klasa: 021-01/14-01/03
Urbroj: 2189/06-02-14-1
U Špišić Bukovici, 12.02.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
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Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica (˝Službeni vjesnik Općine Špišić
Bukovica˝ broj 02/13) Općinsko vijeće Općine
Špišić Bukovica na 11. sjednici održanoj dana
12.02.2014. godine, donosi

ODLUKU
o izboru potpredsjednika Općinskog
vijeća Općine Špišić Bukovica
Članak 1.
Donosi se Odluka o izboru potpredsjednika
Općinskog vijeća Općine Špišić Bukovica.

Članak 2.
Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine
Špišić Bukovica imenuje se Božidar Rešetar iz
Špišić Bukovice.  

Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u ˝Službenom
vjesniku˝, a stupa na snagu dan nakon dana
objave.
Klasa: 021-01/14-01/04
Urbroj: 2189/06-02-14-1
U Špišić Bukovici, 12.02.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 23., 24. i 25. Zakona o
zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne
novine“ broj: 79/07, 113/08 i 43/09), članka 48.
Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“ broj:
82/13 i 148/13), te na temelju članka 5. Odluke
o obveznoj sustavnoj preventivnoj deratizaciji
(“Službeni vjesnik” broj: 01/14), Općinsko Vijeće
Općine Špišić Bukovica na 11. sjednici održanoj
dana 12.02.2014. godine, donosi

PLAN SISTEMATSKE PREVENTIVNE
DERATIZACIJE
ZA 2014. GODINU ZA OPĆINU
ŠPIŠIĆ BUKOVICA
1. Obvezatnu sustavnu preventivnu deratizaciju
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izvršiti u slijedećim periodima:
01.03.2014. -31.05.2014. (proljetna deratizacija)
01.09.2014. - 30.11.2014. (jesenska deratizacija)
2. Postupak za izbor izvođača deratizacije, te
određivanje naknade izvođaču (uvažavajući
ponudu) treba provesti u suradnji s glavnim
nadzornikom za provođenje deratizacije
Zavoda za javno zdravstvo, te odrediti
naknadu Zavodu za javno zdravstvo za
stručni nadzor nad izvođenjem deratizacije
u iznosu od 5% od ukupne cijene obavljene
deratizacije.
3. Stručni nadzor nad provedbom obvezatne
sustavne deratizacije provodi Zavod za
javno zdravstvo (Epidemiologija) a obuhvaća
slijedeće:
- izvršiti stručni nadzor nad načinom
postavljanja meke,
- izvršiti stručni nadzor nad utroškom meke,
- kontrolirati obuhvat akcije preko službene
dokumentacije, te nenajavljenim izlascima na
teren,
- kontrolirati i pratiti da li su oglašene
obavijesti i upute stanovništvu o provođenju
deratizacije, plakatiranjem ili putem javnih
sredstava priopćavanja,
- izvijestiti načelnika o rezultatima stručnog
nadzora, sa stručnim mišljenjem o kvaliteti
provedene deratizacije.
Ukoliko je Zavod za javno zdravstvo izvođač
deratizacije, nadzor mora prvoditi Hrvatski
zavod za javno zdravstvo.
Ugovor koji Općinski Načelnik sklopi sa
izvođačem deratizacije mora sadržavati odredbu
po kojoj u roku od 8 dana od dana potpisivanja
Ugovora, izvođač mora sklopiti poseban Ugovor
sa Zavodom za javno zdravstvo iz Virovitice o
provođenju nadzora nad deratizacijom.
4. Obavijestiti pučanstvo o trovanju miševa
i štakora putem javnih glasila i plakata koji će
biti izviješteni najmanje 24 sata prije izlaska
ekipa na teren.
5. Deratizacija se provodi kroz dvije
godišnje akcije (proljetna i jesenska), uporabom
meka pripremljenih od žitarica zatrovanih
kumulativnim otrovima uz dodatak atraktanta,
te parafiniziranim i svježim mekama. Kod
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postavljanja
deratizacijskih
mamaka
na
kartonske podloške ili u deratizacijske kutije,
potrebno je na njima naznačiti naziv izvođača
tretmana, upozorenje da se radi o otrovima, te
navesti odgovarajući protuotrov (antidot).
6. Izvođač deratizacije obvezan je o početku
i završetku akcije provođenja deratizacije
obavijestiti
MUP,
Sanitarnu
inspekciju,
Veterinarsku inspekciju, Savez lovačkih
društava i Zavod za javno zdravstvo (Odjel za
epidemiologiju).
7. Obvezna
sustavna
preventivna
deratizacija sve stambene, poslovne i javne
zgrade, zemljišta koja pripadaju tim zgradama,
podrume, drvarnice, gospodarske objekte,
pašnjake, napojališta, javne prometne površine,
otvorene vodotoke i smetlišta.
Troškove obvezatne preventivne deratizacije
snosi:
a) Općina Špišić Bukovica za javna
smetlišta, javne prometne površine, parkove i
pašnjake i privatne posjede i stanove.
b) Poduzeća ili ustanove za poslovne
objekte čiji su vlasnici ili korisnici.
8. Uspješnom
akcijom
preventivne
deratizacije smatra se ona u kojoj je postignut
obuhvat od 95% domaćinstava.
9. Plan sistematske preventivne deratizacije
za 2014. godinu za općinu Špišić Bukovica bit će
objavljen u “Službenom vjesniku” Općine Špišić
Bukovica.
Klasa: 322-01/14-01/03
Urbroj: 2189/06-02-14-2
Špišić Bukovica, 12.02.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica („Službeni vjesnik“ br. 02/13),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 11.
sjednici održanoj 12.02.2014. godine, donosi
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Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Plana sistematske
preventivne deratizacije za 2014. godinu
za Općinu Špišić Bukovica
I.
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Plana
sistematske preventivne deratizacije za 2014.
godinu za Općinu Špišić Bukovica

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku“, a stupa na snagu 8 dana nakon dana
objave.
Klasa: 322-01/14-01/03
Urbroj: 2189/06-02-14-3
Špišić Bukovica, 12.02.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.
Na osnovu čl.23., 24. i 25.   Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti (˝Narodne novine˝
broj 79/07, 113/08, 43/09), Zakona o veterinarstvu
(˝Narodne novine˝ broj 82/13, 148/13), Programa
mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti,
te Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja
obvezatne preventivne DDD (˝Narodne novine˝
broj 35/07 i 76/12) i članka 31. Statuta Općine
Špišić Bukovica („Službeni vjesnik“ Općine
Špišić Bukovica broj 02/13) Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica na 11. sjednici održanoj
dana 12.02.2014. godine, donijelo je

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

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

Članak 3.
Obavezna preventivna deratizacija provodi se
dva puta godišnje, i to u proljeće i jesen.

Članak 4.
Deratizaciju iz čl. 1.i čl.2. mogu provoditi:
Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičkopodravske županije, veterinarske stanice,
poduzeća i druge pravne osobe ako udovoljavaju
propisanim uvjetima sukladno Zakonu.
Ako navedenu deratizaciju ne provodi Zavod,
nego drugi iz prethodnog stavka, istu će obaviti
prema Planu i Programu, te pod nadzorom
Zavoda.

Članak 5.
Sukladno čl.5. Zakona o zaštiti pučanstva
od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08 i 43/09)
zadužuje se Načelnik Općine pišić Bukovica da
donese godišnji Program mjera zaštite pučanstva
od zaraznih bolesti za područje Općine Špišić
Bukovica.

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

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

Članak 8.
Načelnik Općine Špišić Bukovica će u skladu
s planom deratizacije iz čl. 5. ove Odluke, te u
suradnji sa Zavodom:
- provesti postupak javne nabave za izbor  
najpovoljnijeg izvođača deratizacije
- izabrati najpovoljnijeg ponuđača
- odrediti naknadu Zavodu za stručni nadzor
nad izvođenjem deratizacije, ukoliko Zavod
ne bude najpovoljniji ponuđač ili se ne javi na
nadmetanje.

Članak 9.
Stručni nadzor nad provedbom obvezatne
preventivne deratizacije provodit će Zavod za
javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske
županije koji mora obuhvatiti:
- laboratorijsku kontrolu aktivne tvari u meki
za vrijeme izvođenja deratizacije (metodom
slučajnog uzorka)
- kontrolu načina postavljanja meke
- kontrolu obuhvata deratizacije
- kontrolu izdanih uputa građanstvu o općim i
posebnim uvjetima opreza prilikom izvođenja
deratizacije
- izvješće Općini o provedenoj deratizaciji
Ukoliko Zavod za javno zdravstvo Sv. Rok
bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj, stručni
nadzor nad provedbem obvezne prevetivne
deratizacije izvršit će Hrvatski zavod za javno
zdravstvo.

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

Članak 11.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
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vjesniku“, a stupa na snagu osam dana nakon
dana objave.
Klasa: 322-01/14-01/03
Urbroj: 2189/06-02-14-1
Špišić Bukovica, 12.02.2014.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
Na temelju članka 44. Statuta Općine Špišić
Bukovica („Službeni vjesnik“ broj 02/13),
članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup
informacijama („Narodne novine“ broj 25/13)
te na temelju Kriterija za određivanje visine
naknade stvarnih materijalnih troškova i
troškova dostave informacije („Narodne novine“
broj 12/14) iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu
na pristup informacijama („Narodne novine“
broj 25/13) Načelnik Općine Špišić Bukovica
dana 11.02.2014. godine donosi

ODLUKU
o visini naknade stvarnih materijalnih
troškova koje plaća korisnik prava na
pristup na informaciju
Članak 1.
Donosi se Odluka o visini naknade stvarnih
materijalnih troškova koje plaća korisnik prava
na pristup na informaciju.

Članak 2.
Visina naknade stvarnih materijalnih troškova
(uključujući PDV) određuje se u sljedećem
iznosu:
1. preslik jedne stranice veličine A4 - 0,25 kuna,
2. preslik jedne stranice veličine A3 - 0,50 kuna,
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 - 1,00
kuna,
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 - 1,60
kuna,
5. elektronički zapis na jednom CD-u - 4,00
kuna,
6. elektronički zapis na jednom DVD-u - 6,00
kuna,
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7. elektronički zapis na memorijskoj kartici
ovisno o količini memorije - 210 kuna za 64
GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB,
50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB,
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz
fizičkog u elektronički oblik - 0,80 kuna,
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete
ili diskete u elektronički zapis - 1,00 kuna.
Troškovi dostave informacija obračunavaju se
prema važećem cjeniku poštanskih usluga.

Članak 3.
Jedinstveni upravni odjel naložit će korisniku
prava na informaciju da unaprijed u cijelosti
položi očekivani iznos stvarnih materijalnih
troškova, ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna.
U slučaju da korisnik prava na informaciju u
roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se
da je korisnik prava na informaciju odustao od
zahtjeva.

Članak 4.
Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te
ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka
i javnog interesa, Jedinstveni upravni odjel može
odlučiti da korisniku prava na informaciju ne
zaračuna troškove koji nastaju pružanjem i
dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze
iznos od 50,00 kuna.

Članak 5.
Iznos stvarnih materijalnih troškova uplatit
će se na IBAN br. Općine Špišić Bukovica broj:
HR8924120091844900008 otvoren kod Slatinske
banke d.d., Slatina, s pozivom na broj HR68 5789
- OIB uplatitelja.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana
objave, a objavit će se u „Službenom vjesniku“
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 008-01/14-01/5
Urbroj: 2189/06-01-14-1
Špišić Bukovica, 11.02.2014. godine
NAČELNIK
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Načelnik:
Hrvoje Miler,v.r.
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Na temelju članka 44. Statuta Općine Špišić
Bukovica ( „Službeni vjesnik“ broj 02/13)  
Načelnik Općine Špišić Bukovica dana 12.
veljače 2014.  godine donosi

RJEŠENJE
o razrješenju glavnog i odgovornog
urednika „Službenog vjesnika“ Općine
Špišić Bukovica
I.
Ivan Ljulj iz Virovitice, Trg Krste Frankopana
14 razrješuje se dužnosti glavnog i odgovornog
urednika „Službenog vjesnika“ Općine Špišić
Bukovica.

II.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 080-01/14-01/01
Urbroj: 2189/06-01-14-1
U Špišić Bukovici, 12.02.2014.
NAČELNIK
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Načelnik:
Hrvoje Miler,v.r.
Na temelju članka 44. Statuta Općine Špišić
Bukovica ( „Službeni vjesnik“ broj 02/13)  
Načelnik Općine Špišić Bukovica dana 12.
veljače 2014.  godine donosi

RJEŠENJE
o imenovanju glavnog i odgovornog
urednika „Službenog vjesnika“ Općine
Špišić Bukovica
I.
Suzana Posavac, administrativni referent
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Špišić
Bukovica imenuje se za glavnog i odgovornog
urednika „Službenog vjesnika“ Općine Špišić
Bukovica.
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SLUŽBENI VJESNIK
II.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 080-01/14-01/02
Urbroj: 2189/06-01-14-1
U Špišić Bukovici, 12.02.2014.
NAČELNIK
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Načelnik:
Hrvoje Miler,v.r.
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SLUŽBENI VJESNIK

Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica izdaje Općina Špišić Bukovica
Odgovorni urednik: Suzana Posavac
Grafička obrada i tisak: Grafiti Becker, Virovitica
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