
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

S A D R Ž A J

Službeni vjesnik
Godina XXI Špišić Bukovica, 08. travanj 2015. godine                         Broj 3

AKTI OPĆINSKOG  VIJEĆA

19. Odluka o potpisivanju Pisma namjere o 
suradnji na provedbi Projekta„Poboljšanje 
vodnokomunalne infrastrukture 
aglomeracije Virovitica“ 1

20. Odluka o potpisivanju Ugovora o 
partnerstvu na Projektu „Poboljšanje 
vodnokomunalne infrastrukture 
aglomeracije Virovitica“ 2

 

Temeljem članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovice („Službeni vjesnik Općine Špišić 
Bukovica,  broj:02/13), Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na 23. sjednici održanoj dana  
07. travanj 2015. godine, donosi

O D L U K U
o potpisivanju Pisma namjere o suradnji 

na provedbi Projekta
„Poboljšanje vodnokomunalne 

infrastrukture aglomeracije Virovitica“

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se suradnja Općine 
Špišić Bukovica, Grada Virovitice i Općine 
Lukač na provedbi Projekta „Poboljšanje 
vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije 
Virovitica„.

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne 
infrastrukture aglomeracije Virovitica“ obuhvaća 
izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda 25.000 ES, rekonstrukciju i dogradnju 
mješovitog sustava odvodnje na području 
grada Virovitica, proširenje sustava odvodnje 
izgradnjom razdjelnog sustava na području 
Općine Špišić Bukovica i Općine Lukač, 
unapređenje sustava vodoopskrbe na području 

aglomeracije Virovitica, te nabavu komunalne 
opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i 
odvodnje.

Članak 2.

Općina Špišić Bukovica, Vinogradska 4, 
Špišić Bukovica, Grad Virovitica, Trg kralja 
Zvonimira 1, Virovitica i Općina Lukač, Lukač 
50,  potpisat će Pismo namjere o suradnji na 
provedbi projekta „Poboljšanje vodnokomunalne 
infrastrukture aglomeracije Virovitica„.

Tekst Pisma namjere  iz prethodnog stavka 
ovoga članka Odluke prilaže se istoj.

Članak 3.

Utvrđuje se kako će se  priprema i provedba 
Projekta izvoditi  po zasebnim fazama, sukladno: 
- Ugovoru o Europskoj uniji (konsolidirana 

verzija, SL C 115/13, 9.5.2008) (nadalje TEU),
- Ugovoru o funkcioniranju Europske unije 

(konsolidirana verzija, SL C 115/47, 9.5.2008) 
(UFEU), 

- Uredbi Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. 
srpnja 2006. kojom se utvrđuju opće odredbe 
o Europskom fondu za regionalni razvoj, 
Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom 
fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 
1260/1999 (SL L 210 / 25, 31.7.2006) (nadalje 
Opća uredba),

- Uredbi (EZ) br. 1080/2006 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o 
Europskom fondu za regionalni razvoj i 
stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 
1783/1999 (SL L 210/1, 31.7.2006) ( Uredba 
ERDF),

- Uredbi (EZ) br. 1081/2006 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o 
Europskom socijalnom fondu i stavljanju 
izvan snage Uredba (EZ) br. 1784/1999 (SL L 
210/12, 31.7.2006) (Uredba ESF),
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- Uredbi Vijeća (EZ) br. 1084/2006 od 11. 
srpnja 2006. o uspostavljanju Kohezijskog 
fonda i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) 
br 1164/94 (SL L 210/79, 31.7.2006) ( Uredba 
CF),

- Uredbi Komisije (EZ) br.  1828/2006 od 
8. prosinca 2006. o pravilima za provedbu 
Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 i Uredbe 
(EZ) br. 1080/2006 (SL L 371/1, 27.12. 2006.) 
(sa izmjenama i dopunama: br. 846/2009 i br. 
832/2010) (Provedbena uredba),

- Uredbi (EZ, EURATOM) br. 966/2012 
Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. 
listopada 2012. o financijskim propisima koji 
se primjenjuju na opći proračun Europske 
unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća 
(EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298/1, 
26.10.2012.) (Financijska uredba), 

- Smjernicama o upravljanju provjerama 
koje moraju vršiti države članice u odnosu 
na operacije sufinancirane iz strukturnih 
fondova i Kohezijskog fonda za programsko 
razdoblje 2007. – 2013. (COCOF 08/0020/04-
EN, Konačna verzija 05/06/2008 ),

- Smjernicama za provjeru usklađenosti 
s pravilima o državnim potporama u 
infrastrukturnim slučajevima (COCOF_12-
0059-01-HR, Konačna verzija 21/11/2012).

Članak 4.

Utvrđuje se kako će se priprema i provedba 
Projekta odvijati na slijedeći način:
- Koordinator provedbe Projekta je Virkom 

d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 30, 
Virovitica,

- Posredničko tijelo razine 2 su Hrvatske vode, 
Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb,

- Predstavnik Općine Špišić Bukovice će u 
projektnom timu u ime potpisnika Pisma 
namjere surađivati u okviru svojih nadležnosti 
u svim fazama pripreme i provedbe Projekta.

Članak 5.

Utvrđuje se kako će konačni korisnik Projekta 
biti Virkom d.o.o. Virovitica, Kralja Petra 
Krešimira IV 30, Virovitica, OIB: 55802054231.

Članak 6.

Utvrđuje se kako će se provedba Projekta 
temeljiti na odgovarajućim pravilima provedbe 
za projekte sufinancirane europskim sredstvima.

Članak 7.

Utvrđuje se da je obveza koordinatora 
osiguranje potrebne opće i tehničke 
dokumentacije te osiguranje tehničke provedbe 
Projekta.

Utvrđuje se kako Općina Špišić Bukovica, 
Grad Virovitica i Općina Lukač preuzimaju 
obvezu suradnje u pripremi opće dokumentacije 
Projekta.

Članak 8.

Utvrđuje se da će Općina Špišić Bukovica, 
Grad Virovitica i Općina Lukač zaključiti i 
posebne ugovore kojima će utvrditi međusobne 
odnose i obveze.

Članak 9.

Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovice 
ovlašćuje Načelnika Općine Špišić Bukovice 
za potpisivanje Pisma namjere o suradnji na 
provedbi Projekta „Poboljšanje vodnokomunalne 
infrastrukture aglomeracije Virovitica„.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine 
Špišić Bukovica“. 

KLASA: 325-01/15-01/20
URBROJ: 2189/06-02-15-1
Špišić Bukovica,  07.04.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Temeljem članka 31. Statuta Općine Špišić 
Bukovicej („Službeni vjesnik“ broj 02/13), 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica je na 
svojoj 23. sjednici, održanoj 07. travnja 2015., 
donijelo je sljedeću

ODLUKU
o potpisivanju Ugovora o partnerstvu na 

Projektu
„Poboljšanje vodnokomunalne 

infrastrukture aglomeracije Virovitica“
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sustava vodoopskrbe i odvodnje;
• nadzor nad izvođenjem radova.

Članak 4.

Utvrđuje se kako je ukupni cilj projekta 
osigurati i poboljšati kvalitetu okoliša i zaštititi 
zdravlje ljudi na području aglomeracije Virovitica 
izgradnjom sustava odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda u skladu s propisima RH i 
direktivama EU, a specifični ciljevi projekta su:
• Izgraditi sustav odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda na području aglomeracije 
Virovitica radi potpune sukladnosti s 
Direktivom o odvodnji i pročišćavanju 
komunalnih otpadnih voda. 

• Smanjiti nekontrolirano ispuštanje otpadnih 
voda u podzemne vode u svrhu zaštite vodnih 
resursa.

Članak 5.

U cilju provođenja Projekta „Poboljšanje 
vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije 
Virovitica“, 

Grad Virovitica, Trg kralja Zvonimira 
1, Virovitica i Virkom d.o.o., Kralja Petra 
Krešimira IV 30, Virovitica  potpisat će 
Ugovor o partnerstvu na projektu „Poboljšanje 
vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije 
Virovitica“

Tekst Ugovora iz prethodnog stavka ovoga 
članka Odluke prilaže se istoj. 

Članak 6.

Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica 
ovlašćuje načelnika Općine Špišić Bukovica za 
potpisivanje Ugovora o partnerstvu na projektu 
„Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture 
aglomeracije Virovitica“.

Članak 7.

Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica 
ovlašćuje načelnika Općine Špišić Bukovica  
da u roku od 15 dana od dana potpisa Ugovora 
o partnerstvu na Projektu „Poboljšanje 
vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije 
Virovitica“, imenuje stručnu osobu ispred 
Općine Špišić Bukovica zaduženu za provedbu 
Projekta u svrhu ispunjenja obveza iz Ugovora o 
partnerstvu.

Utvrđuje se da će imenovana osoba imati 
status pomoćnika voditelja Projekta i istoj će 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se kako je svrha 
Projekta „Poboljšanje vodnokomunalne 
infrastrukture aglomeracije Virovitica“ izgraditi 
sustav odvodnje i pročišćavanja komunalnih 
otpadnih voda na području aglomeracije 
Virovitica koja obuhvaća područje grada 
Virovitice, naselja Špišić Bukovica te naselja 
Brezik.

Članak 2.

Utvrđuje se kako mjere na polju odvodnje 
i pročišćavanja otpadnih voda uključuju 
poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture 
područja grada Virovitice, naselja Špišić 
Bukovica te naselja Brezik koje se sastoji od 
izgradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda 25.000 ES, rekonstrukcije i dogradnje 
mješovitog sustava odvodnje na području 
grada Virovitica, proširenje sustava odvodnje 
izgradnjom razdjelnog sustava na području 
općine Špišić Bukovica i općine Lukač, 
unaprjeđenje sustava vodoopskrbe na području 
aglomeracije Virovitica, te nabavu komunalne 
opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i 
odvodnje.

Članak 3.

Utvrđuje se da su glavni zahvati u sklopu 
projekta:
• izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadne 

vode (UPOV) 25.000 ES;
• proširenje sustava odvodnje u prigradskim 

naseljima: Sveti Đurađ, Golo Brdo, Podgorje, 
Milanovac i Rezovački vinogradi;

• sabirni južni kolektor III sa retencijskim 
bazenom RB-III i spojem na kolektor I;

• sabirni kolektor zapad sa spojem na uređaj za 
pročišćavanje otpadnih voda – I faza;

• sabirni kolektor jug sa spojem na uređaj za 
pročišćavanje otpadnih voda;

• sabirni kolektor istok - I faza;
• rekonstrukcija postojećih kanalizacijskih 

cjevovoda sustava odvodnje Virovitica;
• odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 

naselja Špišić Bukovica;
• sabirni kolektor naselja Brezik;
• rekonstrukcija 14 mjerno-regulacijskih 

okana vodoopskrbnog sustava aglomeracije 
Virovitica;

• nabava komunalne opreme za održavanje 
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se upućivati svi zahtjevi, prijedlozi, ugovorne i 
druge isprave od strane ostalih strana predmetnog 
Ugovora i trećih osoba te je ista dužna bez 
odgađanja reagirati i osigurati svu potrebnu 
pomoć za učinkovitu provedbu Projekta.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave 
iste u »Službenom vjesniku Općine Špišić 
Bukovica«.

KLASA: 325-01/15-01/20
URBROJ: 2189/06-02-15-3
Špišić Bukovica,  07.04.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

  Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović, v.r.

Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica izdaje Općina Špišić Bukovica
Odgovorni urednik: Suzana Posavac

Grafička obrada i tisak: Grafiti Becker, Virovitica


