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Na temelju članka 19. Odluke o javnim 
priznanjima Općine Špišić Bukovica («Službeni 
vjesnik» broj 01/10), Povjerenstvo za dodjelu 
javnim priznanja predlaže Općinskom vijeću 
Općine Špišić Bukovica da na 34. sjednici koja 
će se održati 17. lipnja 2016.godine done slijedeću 

ODLUKU
O dodjeli javnih priznanja 

Općine Špišić Bukovica 
u 2016. godini

Članak 1.

U povodu dana Općine Špišić Bukovica 24. 
lipnja, podjeljuju se javna priznanja i to kako 
slijedi: 

I. ZLATNA PLAKETA GRB 
OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA

1. DVD VUKOSAVLJEVICA

90 godina postojanja, unapređivanja sustava 
zaštite od požara. Zbog suradnje sa općinom na 
podizanju kvalitete sustava zaštite od požara na 
području Općine Špišić Bukovica, organizaciji 
rada DVD-a, te svim ostalim područjima zaštite 
i spašavanja.

2. ZDRAVKO DJAKOVIĆ

Na prijedlog LU Fazana za iznimno zalaganje 
i pomoći pri razvoju u lovstvu na području 
Općine Špišić Bukovica, te izgradnje streljane u 
Bušetini.

II. SREBRNA PLAKETA

3. JENS SEIPP

Zapovjednik vatrogasne postrojbe Grada 
Marburga za nesebičan doprinos i zalaganje 
na području zaštite i spašavanja od požara, 
te darivanjem opreme i vozila za Vatrogasnu 
zajednicu Općine Špišić Bukovica. 

4. MILAN MAJETIĆ

Nesebičan doprinos i zalaganje na području 
zaštite i spašavanja od požara, okupljanje i 
poticanje mladih na uključenje u vatrogasne 
aktivnosti na području Općine Špišić Bukovica. 
Nesebičnom doprinosu poradi unapređenju 

Općine Špišić Bukovica kao i dugogodišnji rad 
u Vatrogasnoj zajednici Općine Špišić Bukovica.

5. MIROSLAV KOMAR

Nesebičan doprinos i zalaganje na području 
zaštite i spašavanja od požara, okupljanje i 
poticanje mladih na uključenje u vatrogasne 
aktivnosti na području Općine Špišić Bukovica. 
Nesebičnom doprinosu poradi unapređenju 
naselja Vukosavljevica kao i aktivnosti u DVD- 
u Vukosavljevica.

III. BRONČANA  PLAKETA

6. ZDRAVKO POKUPIĆ

Nesebičan doprinos i zalaganje na području 
zaštite i spašavanja od požara,  okupljanje i 
poticanje mladih na uključenje u vatrogasne 
aktivnosti na području  Općine Špišić Bukovica. 
Nesebičnom doprinosu poradi unapređenju 
naselja  Vukosavljevica kao i aktivnosti u DVD- 
u Vukosavljevica.

7. DOMINIK KOMAR

Nesebičan doprinos i zalaganje na području 
zaštite i spašavanja od požara, okupljanje i 
poticanje mladih na uključenje u vatrogasne 
aktivnosti na području Općine Špišić Bukovica. 
Nesebičnom doprinosu poradi unapređenju 
naselja Vukosavljevica kao i aktivnosti u DVD- 
u Vukosavljevica.

8. VERA MARČETA

Gospođi Veri Marčeta za njen 20. godišnji 
rad na promociji kulture narodne baštine, trudu 
i ljubavi spram očuvanju svega bukovačkog, ali i 
šireg etnološkog stvaralaštva. 

9. DRAGUTIN DRAGO POČUĆ

Poradi dugotrajnog rada i trajnog doprinosa 
promicanju sporta i ugleda ne samo nogometnog 
kluba NK Bilogora 1947 iz Špišić Bukovice nego 
i samog mjesta Špišić Bukovica, te Općine Špišić 
Bukovica.
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IV. ZAHVALNICA

10. VATROGASCI GRADA MARBURGA ( 
FREIWILLIGE FAUERWEHR MARBURG-
MITTE)

Nesebičan doprinos i zalaganje na području 
zaštite i spašavanja od požara, te darivanjem 
opreme i vozila za Vatrogasnu zajednicu Općine 
Špišić Bukovica. 

11. FRANJO PETRINIĆ

Dragovoljni darivatelj krvi iz Okrugljače koji 
je do sada darivao krv 70 puta.

Članak 2.

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

Klasa: 060-01/16-01/01
Urbroj: 2189/06-02-16-7
Špišić Bukovica, 17.06.2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović

Temeljem članka 14. Zakona o koncesijama 
(˝Narodne novine˝ broj 143/12) i članka 31. 
Statuta Općine Špišić Bukovica (˝Službeni 
vjesnik˝ Općine Špišić Bukovica broj 02/13) 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 34. 
sjednici održanoj dana 17. lipnja 2016. godine, 
donosi 

ODLUKU
o imenovanju stručnog Povjerenstva 

za obavljanje komunalne usluge 
dimnjačarski poslovi

Članak 1.

U stručno Povjerenstvo za provedbu postupka 
dodjele koncesije za obavljanje komunalne usluge 
dimnjačarskih poslova na području Općine 
Špišić Bukovica, imenuju se:
1. Tihomir Majstorović, za predsjednika
2. Rudolf Ilić, za člana
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3. Tomislav Obrovac, za člana – posjeduje 
ovlašteni certifikat za provođenje postupaka 
javne nabave

4. Ivan Lulić, za člana
5. Hrvoje Miler, za člana.

Članak 2.

Zadatak stručnog Povjerenstva iz članka 1. ove 
Odluke je:

- pripremiti i izraditi dokumentaciju za 
nadmetanje;

- utvrditi pravila i uvjete za ocjenu sposobnosti 
ponuditelja te kriterija za odabir ponude;

- izvršiti pregled i ocjenu pristiglih ponuda;
- izraditi prijedlog odluke o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja za davanje 
koncesije ili prijedlog odluke o poništenju 
postupka davanja koncesije;

- te obaviti ostale poslove potrebne za 
provedbu postupka davanja koncesije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana 
objave u «Službenom vjesniku» Općine Špišić 
Bukovice.

Klasa: 363-01/16-01/25
Urbroj:2189/06-02-16-5
Špišić Bukovica, 17.06.2016.g.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom 
uređenju (NN br. 153/13.), i članka 31. Statuta 
Općine Špišić Bukovica (Službeni vjesnik 
Općine Špišić Bukovica broj 2/13.) Općinsko 
vijeće Općine Špišić Bukovica na 34. sjednici 
održanoj 17.06.2016. godine donosi

ODLUKU
o izradi III. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja 
Općine Špišić Bukovica
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uključiti druge izmjene koje se pokažu opravdane 
u tijeku izrade i javne rasprave ili proizlaze iz 
gore navedenih izmjena.

Članak 5.

Prostorni plan uređenja općine Špišić 
Bukovica donesen je 2004. godine, s izmjenama 
i dopunama, 2009. godine i 2014. godine, a koje 
su objavljene u „Službenom vjesniku“ Općine 
Špišić Bukovica, br. 2/04., 02/09. i 5/14).

Analizom sustava odvodnje naselja Lozan 
i Vukosavljevica utvrđeno je da su troškovi 
izgradnje i održavanja znatno manji ako se sustav 
odvodnje predmetnih naselja spoji na sustav 
odvodnje naselja Špišić Bukovica, te da sustav 
odvodnje za naselja Kapela Dvor i Turanovac 
(naselja u Općni Lukač) bude spojen na sustav 
odvodnje naselja Bušetina što nije predviđeno 
dosadašnjim prostornim planom, čime su nastale 
nove okolnosti koje nužno zahtijevaju unošenje u 
prostorno plansku dokumentaciju, a od velikog 
su interesa za Općinu Špišić Bukovica. 

Članak 6.

Ciljevi i programska polazišta za izradu Plana 
sadržani su u razlozima za pokretanje ovih 
izmjena i dopuna Plana.

Članak 7.

Za izradu III. Izmjena i dopuna Plana koristiti 
će se sve stručne podloge i rješenja, katastarski 
planovi i odgovarajuće geodetske podloge za 
kojima se ukaže potreba, a sukladno odredbama 
posebnih propisa koje će osigurati nositelj izrade. 

Stručne analize će se provesti kroz rad 
odabranog izrađivača, a u suradnji s nadležnom 
općinskom službom.

Članak 8.

III. Izmjene i dopune Plana izradit će se 
na TK u mjerilu 1: 25 000, te na katastarskom 
planu u mjerilu 1:5000 za kartografski prikaz 
građevinskih područja naselja.

Za prikaz građevinskih područja naselja 
koristit će se važeći katastarski planovi u 
digitalnom obliku.

Članak 9.

U izradi III. Izmjena i dopuna Plana 
sudjelovat će javnopravna tijela određena 
posebnim propisima od kojih će se zatražiti 
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Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi III. Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Špišić 
Bukovica („Službeni vjesnik“ Općine Špišić 
Bukovica, broj: 02/04., 02/09. i 05/14), (u daljnjem 
tekstu: III. Izmjene i dopune Plana).

Članak 2.

Pravna osnova za III: Izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja Općine Špišić 
Bukovica je Zakon o prostornom uređenju (NN 
br. 153/13.), (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 3.

Izrada Izmjena i dopuna Plana je dio procesa 
kontinuiranog planiranja, a koje se temelji na 
praćenju i ocjenjivanju stanja u prostoru na 
području Općine Špišić Bukovica, utvrđivanje 
prostornih pojava i procesa koji će se uskladiti 
s ciljevima razvoja Općine, sektorskim i 
prostornim planovima šireg područja i omogućiti 
otvaranje prostora u svrhu stvaranja uvjeta za 
razvoj Općine.

Razlozi III. Izmjena i dopuna Plana je unošenje 
promjene na sustavu odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda naselja Bušetina, Okrugljača, 
Lozan i Vukosavljevica promjena, korekcija i 
povećanje dubina građevinskih područja naselja 
sukladno zaprimljenim zahtjevima fizičkih i 
pravnih osoba, stvaranje uvjeta za izgradnju, 
rekonstrukciju i opremanje komunalnom 
infrastrukturom u građevinskim područjima 
naselja, dopuna i ažuriranje infrastrukturnih 
sustava, usklađivanje sa Prostornim planom 
Virovitičko-podravske županije

Promjene će biti izvršene na kartografskim 
prikazima i u tekstualnom dijelu.

Članak 4.

Područje obuhvata Plana je područje Općine 
Špišić Bukovica koje je utvrđeno Zakonom 
o područjima županija, gradova i općina u 
Republici Hrvatskoj (NN br. 89/06, 125/06, 
16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13 i 45/13). 
Površina obuhvata Plana iznosi 107,94 km2

III. izmjene i dopune Plana uključuju Izmjene 
i dopune u grafičkom i tekstualnom dijelu, 
sukladno razlozima navedenim u prethodnom 
članku.

Predmetne III. Izmjene i dopune Plana mogu 
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zaprimanja poziva.
Rokovi javne rasprave i pripreme Izvješća o 

javnoj raspravi utvrđeni su Zakonom.

Članak 11.

U tijeku izrade i donošenja III. Izmjena i 
dopuna Plana u zoni obuhvata je dozvoljeno 
izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u 
prostoru, odnosno građenje.

Članak 12.

Sredstva za izradu III. Izmjena i dopuna Plana 
osigurat će se su u Proračunu Općine Špišić 
Bukovica.

Članak 13.

Za nositelja izrade III. Izmjena i dopuna Plana 
i provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni 
upravni odjel Općine Špišić Bukovica.

Nositelj izrade dostavlja odluku o izradi 
III. Izmjena i dopuna Plana tijelima i osobama 
određenim posebnim propisima, s pozivom, 
da mu u roku od najviše trideset dana dostave 
zahtjeve (podaci, planske, smjernice i propisani 
dokumenti) za izradu predmetnih izmjena i 
dopuna. Ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom 
roku, smatrat će se da ih nemaju, te se u tom 
slučaju moraju u izradi i donošenju III. Izmjena 
i dopuna Plana poštivati uvjeti, koje za sadržaj 
Izmjena i dopuna određuju važeći propisi.

Tijela i osobe određeni posebnim propisima 
moraju u zahtjevima iz stavka 2 ovog članka 
odrediti važeće propise i njihove odredbe, te 
druge stručne i ostale dokumente, na kojima 
temelje svoje zahtjeve u obuhvatu III. Izmjena i 
dopuna Plana.

Tijela i osobe određene posebnim propisima 
ne mogu u zahtjevima za III. Izmjene i dopune 
Plana postavljati uvjete kojima bi se mijenjala 
rješenja iz PPUO Špišić Bukovica koja nisu 
predmet ovih Izmjena i dopuna.

Tijela i osobe određeni posebnim propisima 
dužni su nositelju izrade na njegov zahtjev 
dostaviti bez naknade raspoložive podatke i 
drugu dokumentaciju iz svog djelokruga, a koji 
su potrebni za izradu Izmjena i dopuna.

Članak 14.

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna dostavit 
će se Zavodu.

zahtjevi (podaci, planske, smjernice i propisani 
dokumenti) iz njihovog djelokruga potrebni 
za izradu III. Izmjena i dopuna Plana, te drugi 
sudionici korisnici prostora:
- Općina Špišić Bukovica, Jedinstveni upravni 

odjel 
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
- Ministarstvo poljoprivrede
- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb
- Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u 

Požegi
- Virovitičko-podravska županija, Zavod za 

prostorno uređenje
- Virovitičko-podravska županija, Upravni 

odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, 
komunalne poslove i zaštitu okoliša

- Virovitičko-podravska županija, Upravni 
odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i EU 
fondove

- Ured državne uprave u VPŽ, Služba za 
gospodarstvo

- Hrvatske ceste, Odjel projektiranja i razvoja
- Uprava za ceste u Virovitičko-podravskoj 

županiji
- HEP –prijenos Zagreb
- HEP-ODS, DP Elektra Virovitica
- Hrvatske vode, VGO za vodno područje sliva 

Drave i Dunava, Osijek
- Hrvatske vode, VGI Županijski kanal 

Virovitica
- Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica 

Bjelovar
- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode i ekološkom mrežom 
Virovitičko-podravske županije

- MUP, PU Virovitičko-podravska
- HAKOM
- Virkom d.o.o. Virovitica
- INA d.d.
- Nadležna tijela susjednih JLS
- Drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano 

Zakonom o prostornom uređenju („N.N“:, 
br: 153/13.) i/ili čije sudjelovanje se u tijeku 
izrade pokaže potrebnim

Članak 10.

Rok za izradu III. Izmjena i dopuna Plana je 
12 mjeseci od dana potpisa ugovora o izradi.

Rok u kojem su javnopravna tijela iz 
prethodnog članka obvezna dostaviti zahtjeve 
(podatke, planske smjernice i/ili dokumente iz 
područja svoje nadležnosti) je 30 dana od dana 
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Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana 
objave u «Službenom vjesniku» Općine Špišić 
Bukovice.

KLASA: 350-01/16-01/01
URBROJ: 2189/06-02-16-11
Špišić Bukovica,  17.06.2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović
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