Službeni vjesnik
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
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Špišić Bukovica, 22. siječnja 2016. godine
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o dodjeli nefinancijske podrške - prostora
na području Općine Špišić Bukovica
- udrugama i ostalim organizacijama
civilnog društva čiji se programi, projekti
i manifestacije financiraju iz Proračuna
Općine Špišić Bukovica

prostorima iz članka 2. ove Odluke načelnik:
- donosi financijski plan naknade za tekuću
godinu;
- donosi jediničnu cijenu za izračun naknade;
- odlučuje o davanju prostora na dodjelu
udrugama;
- donosi Odluku o raspisivanju javnog
natječaja za dodjelu prostora udrugama;
- donosi Odluku o prihvaćanju prijava
odnosno o poništenju javnog natječaja za dodjelu
prostora;
- odlučuje o prestanku korištenja prostora
odnosno o potrebi povrata prostora;
- imenuje Komisiju za provođenje javnog
natječaja za dodjelu prostora iz članka 2. ove
Odluke;
- obavlja i druge poslove koji proizlaze iz ove
Odluke.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 4.

Članak 1.

Stručne i administrativne poslove, kao i ostale
poslove vezane za upravljanje prostorima iz
članka 2. ove Odluke obavlja nadležno upravno
tijelo Općine Špišić Bukovica.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica („Službeni vjesnik“ broj 01/13) te
članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opće dobro koje provode
udruge („Narodne novine“, br. 26/15.) Općinsko
vijeće Općine Špišić Bukovica na 31. sjednici
održanoj 21. siječnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU

Ovom se Odlukom uređuje postupak
dodjele prostora te uvjeti korištenja prostora na
području Općine Špišić Bukovica udrugama i
ostalim organizacijama civilnog društva koje
provode programe i projekte koji se u cijelosti
ili djelomično financiraju iz Proračuna Općine
Špišić Bukovica.
Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, način i
tijelo ovlašteno za provođenje javnog natječaja
za dodjelu prostora iz stavka 1. ovog članka.

Članak 2.
Prostorima u smislu ove Odluke smatraju se:
- svi prostori u Domovima na području Općine
Špišić Bukovica u naseljima: Špišić Bukovica,
Bušetina, Lozan, Vukosavljevica, Rogovac,
Okrugljača i Novi Antunovac osim glavnih sala,
poslovnih prostora iznajmljenih za objavljenje
trgovačkih djelatnosti, te zajedničkih prostorija
(sanitarnih čvorova, hodnika, balkona);
- prostori u zgradi stare općine u Špišić
Bukovici na adresi Vladimira Nazora kbr. 63,
Udrugom u smislu ove Odluke smatraju
se udruge iz članka 4. Zakona o udrugama
(„Narodne novine“, br. 74/14.).(u daljnjem tekstu:
Udruge).

Članak 3.
U upravljanju, raspolaganju i korištenju

II. DJELATNOST U PROSTORU
Članak 5.
Prostori iz članka 2. ove Odluke dodjeljuju
se udrugama koje provode programe i projekte
koji se u cijelosti ili djelomično financiraju iz
proračuna Općine Špišić Bukovica, a u skladu
s odredbama Odluke o utvrđivanju kriterija za
određivanje projekata udruga od interesa za
Općinu Špišić Bukovica i njihovom financiranju
iz Proračuna Općine Špišić Bukovica (KLASA:
230-01/15-01/02,URBROJ: 2189/06-01-15-1 od
31. kolovoza 2015. godine).

III. DODJELA PROSTORA
Članak 6.
Odluku o raspisivanju javnog natječaja
za dodjelu prostora iz članka 2. ove Odluke
donosi načelnik nakon potpisivanja Ugovora o
financiranju programa ili projekata udruga za
kalendarsku/proračunsku godinu iz članka 11.
Odluke Općine Špišić Bukovica.
U Odluci iz prethodnog stavka utvrđuje se
popis prostora iz članka 2. ove Odluke za koje se
javni natječaj provodi.

Broj 1/16

SLUŽBENI VJESNIK

Prostor iz članka 2. ove Odluke dodjeljuje se
udrugama putem javnog natječaja.

Članak 7.
Javni natječaj iz članka 6. stavka 2. ove
Odluke provodi Komisija za dodjelu prostora na
području Općine Špišić Bukovica koju imenuje
načelnik.
Komisija iz stavka 1. ovog članka sastoji se
od tri člana.

Članak 8.
Javni natječaj iz članka 6. stavka 2. ove
Odluke objavljuje se na mrežnim stranicama
Općine Špišić Bukovica najmanje 8 (osam) dana
prije javnog otvaranja prijava.
Javni natječaj obvezno sadrži:
1. lokaciju, namjenu i površinu prostora;
2. iznos ukupne godišnje naknade, kao i
mjesečne naknade u kunama po m2 ;
3. vrijeme na koje se prostor daje udrugama;
4. rok za podnošenje pisanih prijava za
sudjelovanje u javnom natječaju;
5. datum, mjesto i vrijeme javnog otvaranja
prijava;
6. vrijeme u kojem se može izvršiti uvid u
prostor;
7. datum početka korištenja prostora;
8. odredbu o obvezi dostave osnovnih
podataka o prijavitelju;
9. odredbu o obvezi prijavitelja da pisanu
izjavu kojom prihvaća opće uvjete propisane
ovom Odlukom, te da je upoznat sa stanjem
prostora za koji podnosi prijavu;
10. odredbu da na javnom natječaju ne
može sudjelovati udruga čiji se program, projekt
ili manifestacija ne financira proračunskim
sredstvima Općine Špišić Bukovica u godini
u kojoj se objavljuje javni natječaj za dodjelu
prostora;
11. odredbu da u javnom natječaju ne može
sudjelovati udruga koja ne/nije ispunjava/la
obveze iz ugovora o dodjeli prostora i/ili ih
neuredno ispunjava;
12. druge posebne uvjete za sudjelovanje u
javnom natječaju koje utvrđuje načelnik.

Članak 9.
Natječaj za dodjelu prostora provodi se na
temelju pisanih prijava predanih putem pošte ili
osobno u pisarnicu Općine Špišić Bukovica.
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Prijava se može podnijeti samo za jedan
prostor iz članka 2. ove Odluke.
Rok za podnošenje pisanih prijava je 8
(osam) dana od dana objave javnog natječaja.

Članak 10.
Pisana prijava za sudjelovanje u javnom
natječaju mora sadržavati:
- zahtjev u kojem mora biti navedeno: naziv
udruge prijavitelja, ime i prezime ovlaštene
osobe za zastupanje, sjedište udruge, OIB;
- pisanu izjavu ovlaštene osobe prijavitelja o
prihvaćanju iznosa godišnje naknade;
- pisanu izjavu ovlaštene osobe prijavitelja o
prihvaćanju uvjeta propisanih ovom Odlukom;
- pisanu izjavu ovlaštene osobe prijavitelja da
je upoznat sa stanjem prostora koji se dodjeljuje.
Prijava iz stavka 1. ovog članka podnosi se
do određenog roka utvrđenog u tekstu objave
javnog natječaja, u zatvorenoj omotnici na
adresu Općina Špišić Bukovica, Vinogradska 4,
s naznakom “NE OTVARATI – PRIJAVA NA
JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU PROSTORA”
i naznakom prostora za koji se prijava podnosi.
Iznimno od stavka 1. ovog članka ukoliko
dvije udruge zajednički podnose prijavu za
isti prostor, u prijavi na javni natječaj jasno
mora biti navedeno koja udruga će biti nositelj
prava korištenja prostora odnosno koja udruga
preuzima sva prava i obveze u Ugovoru iz članka
16. stavka 1. ove Odluke.

Članak 11.
Javno otvaranje prijava i to najkasnije 8
(osam) dana od proteka roka za podnošenje
prijava obavlja Komisija iz članka 7. stavka 1.
ove Odluke.
Prije otvaranja prijava Komisija utvrđuje da
li je akt o raspisivanju javnog natječaja propisno
objavljen, a potom predsjedavajući Komisije
zapisnički uzima podatke svih prijavitelja i
utvrđuje njihov identitet. Ako Komisija utvrdi da
netko od prisutnih prijavitelja ili punomoćnika
nije dokazao svoj identitet, isključit će ga s
javnog otvaranja prijava. Komisija utvrđuje
da li prijavitelji ispunjavaju uvjete iz akta o
raspisivanju javnog natječaja za pristup javnom
natječaju, te nakon što se zapisnički utvrdi koji
prijavitelji ispunjavaju uvjete, predsjedavajući
Komisije započinje s otvaranjem ponuda.
Ovlaštene osobe koje zakasne na otvaranje na
javno otvaranje nemaju pravo sudjelovanja.
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Članak 12.

Komisija konstatira ukupan broj primljenih
prijava za pojedini prostor te pristupa otvaranju
istih redoslijedom prema danu i satu primitka.

Članak 13.
O provođenju postupka javnog natječaja vodi
se Zapisnik koji sadrži:
- datum i vrijeme provođenja javnog natječaja;
- imena članova Komisije;
- podatke o prostoru;
- podatke o prijaviteljima prisutnima na
otvaranju prijava;
- osnovne podatke o svakom prijavitelju;
- namjenu prostora;
- popis priloga prijavi.
Zakašnjele ili nepotpune prijave se ne
razmatraju.
U znak prihvaćanja Zapisnika iz stavka 1.
ovog članka, svi prisutni prijavitelji i članovi
Komisije ga potpisuju.
Nakon završetka javnog otvaranja prijava
zainteresiranim se prijaviteljima na njihov
zahtjev uručuje preslika Zapisnika iz stavka
1. ovog članka. Komisija potom utvrđuje listu
prijavitelja koji ispunjavaju uvjete natječaja,
te cjelokupnu dokumentaciju prosljeđuje na
razmatranje načelniku.

Članak 14.
Odluku o odabiru prihvatljivih prijava
temeljem zapisnika Komisije s otvaranja
prijava donosi načelnik. Prihvatljivom prijavom
smatrat će se ona prijava koja ispunjenja uvjete
iz natječaja odnosno sadrži cjelokupnu traženu
dokumentaciju. U slučaju da su dva ili više
prijavitelja podnijeli prijavu za isti prostor, te
ispunili uvjete iz natječaja, prihvatit će se prijava
koja je ranije zaprimljena.U slučaju da za prostor
nije podnesena niti jedna prijava načelnik
će prostor svojom odlukom prostor dodijeliti
prijavitelju koji se se prijavio za neki drugi
prostor, a nije uspio u prijavi. Načelnik može
donijeti odluku o poništenju postupka javnog
natječaja u cijelosti ili djelomično ne navodeći
razlog takve odluke.

Članak 15.
Odluka načelnika o odabiru prihvatljivih
ponuda dostavlja se svim prijaviteljima u roku od
8 (osam) dana od dana donošenja iste. Odluka iz
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stavka 1. ovog članka mora obvezno sadržavati:
- adresu, površinu i namjenu prostora;
- naziv udruge prihvatljivog prijavitelja, ime
i prezime osobe ovlaštene za zastupanje udruge,
OIB, adresu sjedišta udruge;
- ukupnu godišnju naknadu, kao i mjesečnu
naknadu izraženu u kunama po m2;
- način plaćanja naknade;
- rok početka korištenja prostora;
- datum i sat primopredaje prostora;
- druge posebne odredbe koje utvrđuje
načelnik.

Članak 16.
Prostor iz članka 2. ove dodjeljuje se udruzi
Ugovorom o odobravanju nefinancijske podrške
u pravima, pokretninama i nekretninama.
Ugovor iz stavka 1. ove Odluke ne može
se sklopiti sa udrugom čiji se program i/ili
projekt ne financiraju iz općinskog proračuna
u godini u kojoj je objavljen javni natječaj, kao
ni s udrugom koja ima dospjelu nepodmirenu
obvezu prema državnom proračunu i proračunu
Općine Špišić Bukovica, osim ako je posebnim
propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih
obveza, pod uvjetom da se udruga pridržava
rokova plaćanja.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka sklapa
na neodređeno vrijeme odnosno dok udruga
za realizaciju svog programa,
projekta i
manifestacije ostvaruje sredstva iz Proračuna
Općine Špišić Bukovica.

Članak 17.
Ugovor o odobravanju nefinancijske podrške
u pravima, pokretninama i nekretninama iz
članka 16. stavka 1. ove Odluke sadrži:
1. naznaku ugovornih strana;
2. podatke o prostoru (adresu, površinu, opis
i sl.);
3. djelatnost za koju se prostor dodjeljuje
udruzi;
4. odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i
prostorija u zgradi, te zajedničkih usluga u zgradi
i način njihova plaćanja;
5. rok predaje prostora udruzi;
6. vrijeme na koje je ugovor sklopljen;
7. iznos naknade, način i rok plaćanja;
8. odredbu o obvezi udruge da plaća troškove
vezane za redovito korištenje prostora (voda,
el.energija, grijanje i sl.), a visina kojih se utvrđuje
posebnom odlukom načelnika, pojedinačno, za
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svaki objekt iz članka 2. ove Odluke;
9. odredbu o zabrani davanja prostora na
korištenje nekim drugim osobama i o korištenju
prostora u drugu svrhu od one za koju je dodijeljen
udruzi;
10. odredbu da udruga ne može uređivati
prostor bez prethodne pismene suglasnosti
vlasnika;
11. odredbe o prestanku Ugovora;
12. odredbu da se po sklapanju Ugovora,
sastavlja Zapisnik o primopredaji prostora s
potpisom ugovornih strana;
13. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora te
potpis ovlaštenih osoba ugovornih strana.

Članak 18.
Udruga je dužna Ugovor iz članka 17. ove
Odluke potpisati u roku od 8 (osam) dana od
dana kada je pozvana na sklapanje ugovora.
Ukoliko udruga ne potpiše ugovor u roku iz
prethodnog stavka smatrat će se da je odustala od
sklapanja ugovora.

Članak 19.
Prilikom primopredaje prostora ugovorne
strane sastavljaju Zapisnik o primopredaji u
koji se unose podaci o stanju prostora (lokacija,
površina, namjena, stanje, broj i stanje brojila
vode, električne energije, plina i sl., broj ključeva
poslovnog prostora i ostale bitne činjenice).

IV. ODREĐIVANJE NAKNADA
Članak 20.
Visina naknade za prostor iz članka 2. ove
Odluke određuje se po 1 m2 korisne površine
prostora.
Korisna površina je površina koja se dobije
mjerenjem između zidova prostorija.
Mjesečna naknada za prostor obračunava se
umnoškom korisne površine prostora i jedinične
cijene utvrđene Odlukom načelnika, a ukupna
godišnja naknada umnoškom mjesečne naknade
i mjeseci u kalendarskoj godini.
Iznimno, udrugama iz članka 6. stavka 3. ove
Odluke naknada za korištenje prostora neće se
naplaćivati ukoliko je Općina Špišić Bukovica
dužan istima osigurati prostor prema posebnom
propisu.
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Članak 21.

Udruga je dužna platiti ugovorom utvrđeni
iznos godišnje naknade jednokratno odmah po
sklapanju Ugovora iz članka 17. ove Odluke.

V. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH
STRANA
Članak 22.
Udruga je dužna prostor koristiti samo u
svrhu i na način utvrđen ugovorom iz članka 16.
stavka 1. ove Odluke.
Udruga nema pravo prostor dati na korištenje
drugome ili ga koristiti u druge svrhe od one za
koju joj je dodijeljen.

Članak 23.
Vlasnik je dužan predati prostor u roku
utvrđenom ugovorom, te u stanju utvrđenom
ugovorom.

Članak 24.
Udruga snosi troškove tekućeg održavanja
prostora, te je dužna o svom trošku izvršiti
popravke oštećenja prostora koja je sama
prouzročila.
Pod tekućim održavanjem smatra se čišćenje,
soboslikarski radovi, sitniji popravci na
instalacijama i slično.
O potrebi izvođenja radova iz stavka 2.
ovog članka, osim čišćenja prostora, Udruga
je pisanim putem obavijestiti vlasnika. dužna
ishoditi pisano odobrenje vlasnika prostora.
Osim radova tekućeg održavanja prostora
udruga ne smije izvoditi nikakve druge radove u
prostoru.

VI. PRESTANAK UGOVORA
Članak 25.
Ugovor iz članka 17. ove Odluke sklopljen na
neodređeno vrijeme prestaje otkazom odnosno
prestankom financiranja programa, projekata
i manifestacije udruge zakupnika prostora iz
sredstava općinskog proračuna.
Otkazni rok iznosi 8 (osam) dana od dana
prestanka financiranja programa, projekta i
manifestacije udruge osim ako je ugovorom
drukčije određeno.
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Otkaz Ugovora dostavlja se udruzi poštom
preporučeno.
Ugovor svaka ugovorna strana može otkazati
u svako doba, ako druga ugovorna strana ne
izvršava svoje obveze utvrđene ugovorom ili
Zakonom.

Članak 26.
Vlasnik prostora može otkazati Ugovor iz
članka 17. ove Odluke u svako doba, bez obzira
na ugovorene odredbe ako:
1. udruga i poslije pisane opomene vlasnika
koristi prostor protivno ugovoru ili mu nanosi
znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje;
2. udruga ne plati dospjelu godišnju
naknadu ili ostale režijske troškove za tri mjeseca
u bilo kojem razdoblju tekuće godine u roku
od 15 (petnaest) dana od dana primitka pisane
opomene vlasnika prostora,
3. ako se zgrada odnosno prostor mora
rušiti ili uređivati (adaptirati) radi provedbe
urbanističkog plana ili dotrajalosti zgrade ili
neke druge namjene sukladno potrebi i odluci
vlasnika.

Članak 27.
Nakon prestanka ugovora iz članka 17. ove
Odluke udruga je dužna predati vlasniku prostor
u roku od 8 (osam) dana od dana prestanka
Ugovora, u stanju u kakvom ga je primila.
Prilikom predaje ispražnjenog prostora
sastavlja se zapisnik o stanju u kojem se nalazi
prostor u vrijeme predaje.
Ako prilikom predaje nije sastavljen zapisnik
smatra se da je prostor predan u ispravnom
stanju.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 28.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana
objave u “Službenom vjesnik“ Općine Špišić
Bukovica“.
KLASA: 230-01/16-01/01
URBROJ: 2189/06-02-16-1
Špišić Bukovica, 21. siječanj. 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
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OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović

O b r a z l o ž e nj e
Nacrta prijedloga Odluke o dodjeli
nefinancijske podrške – prostora na području
Općine Špišić Bukovica – udrugama i ostalim
organizacijama civilnog društva čiji se programi,
projekti i manifestacije financiraju iz Proračuna
Općine Špišić Bukovica
I. UVOD
Člankom 33. stavkom 1. Zakona o udrugama
(„Narodne novine“, br. 74/14.) propisano je da
nadležna tijela, jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave i druge javne institucije
financiraju i ugovaraju provedbu projekata od
interesa za opće dobro na temelju provedenog
javnog poziva, odnosno natječaja ili na temelju
posebnog propisa o financiranju javnih potreba.
Stavkom 2. istog članka utvrđeno je da Vlada
Republike Hrvatske, na prijedlog svoje stručne
službe nadležne za udruge, uredbom uređuje
kriterije, mjerila i postupke financiranja i
ugovaranja projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge.
Člankom 1. stavkom 5. Uredbe o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge („Narodne novine“, br
26/15.; dalje: Uredba) utvrđeno je da se odredbe
Uredbe na odgovarajući način primjenjuju i kada
se udrugama odobravaju nefinancijske podrške
u pravima, pokretninama i nekretninama.
Člankom 6. stavkom 2. alinejom 5. Uredbe
utvrđeno je da se osim za financiranje programa
i projekata, javni natječaj objavljuje i za
financiranje, odnosno sufinanciranje za dodjelu
nefinancijske podrške u pravima, pokretninama
i nekretninama namijenjenim udrugama koje
provode programe i projekte.
II. OBRAZLOŽENJE NACRTA
PRIJEDLOGA ODLUKE

Razlozi i ciljevi donošenja nove Odluke
Odluka o dodjeli nefinancijske podrške –
prostora na području Općine Špišić Bukovica
– udrugama čiji se programi, projekti i
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manifestacije financiraju iz Proračuna
Općine Špišić Bukovica (dalje: Odluka o
dodjeli nefinancijske podrške) donosi se radi
postupanja u skladu s odredbama Uredbe.
a) OPĆE ODREDBE
Odlukom o dodjeli nefinancijske podrške
uređuje se postupak dodjele i povrata prostora
te uvjeti korištenja prostora na području
Općine Špišić Bukovica udrugama koje
provode programe i projekte koji se u cijelosti
ili djelomično financiraju iz proračuna Općine
Špišić Bukovica. Također, utvrđuju se uvjeti,
način i tijelo ovlašteno za provođenje javnog
natječaja za dodjelu prostora udrugama.
Nadalje, člankom 2. Odluke utvrđeno je što se
smatra prostorom u smislu Odluke , a što se
smatra udrugom, te radnje odnosno postupanje
načelnika u upravljanju, raspolaganju i
korištenju prostorima.
b) DJELATNOST U PROSTORU
Člankom 5. Odluke o dodjeli nefinancijske
podrške utvrđuje se u koju se svrhu prostori
dodjeljuju udrugama.
c) DODJELA PROSTORA
U ovom se poglavlju propisuju uvjeti i način
provođenja postupka javnog natječaja, kao
i tijelo ovlašteno za provođenje javnog
natječaja. Nadalje, utvrđuje se što sve mora
sadržavati pisana prijava za sudjelovanje
u javnom natječaju, kao i postupak
donošenja odluke o prihvaćanju prijava te
postupak sklapanja Ugovora o odobravanju
nefinancijske podrške
.
d) ODREĐIVANJE NAKNADE
Ovo poglavlje propisuje naknadu, način
utvrđivanja visine naknade za prostore
iz članka 2. Odluke, kao i način plaćanja
naknade.
e) PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA
Članci 22. – 24. Odluke o dodjeli nefinancijske
podrške propisuju prava i obveze udruge,
korisnika prostora, te Općine kao vlasnika
prostora.
f) PRESTANAK UGOVORA
U ovom se poglavlju propisuje način prestanka
Ugovora o dodjeli nefinancijske podrške,
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uvjeti za otkaz Ugovora od strane vlasnika
prostora te način i postupak predaje prostora
u posjed vlasniku po prestanku Ugovora.
III. SREDSTVA POTREBNA ZA
PROVOĐENJE OVE ODLUKE
Financijska sredstva za provođenje ove
Odluke nisu potrebna.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine“ broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14, 36/15) i članka 27. Odluke o komunalnim
djelatnostima („Službeni vjesnik“ broj: 2/14)
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 31.
sjednici održanoj dana 21. siječnja 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU
o odabiru ponude za održavanje groblja
na području Općine Špišić Bukovica
za period 2016. – 2017. godine
Članak 1.
Donosi se Odluka o odabiru ponude LIRA
d.o.o., Vinogradski put kbr. 43, Milanovac,
Virovitica za održavanje groblja na području
Općine Špišić Bukovica za period 2016. – 2017.
godine

Članak 2.
Ovlašćuje se načelnik Općine Špišić Bukovica
Hrvoje Miler da sa odabranim ponuditeljem
sklopi ugovor za djelatnost iz članka 1. ove
Odluke.

Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Općine Špišić Bukovica.
KLASA: 363-02/15-01/93
URBROJ: 2189/06-01-15-14
Špišić Bukovica, 21. siječanj. 2016.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 28/10) i članka 31. Statuta Općine Špišić
Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 02/13),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovice na 31.
sjednici održanoj 21.01.2016.godine, donosi

ODLUKU
o plaći i drugim pravima općinskog
načelnika i zamjenika općinskog
načelnika iz radnog odnosa
Članak 1.
Ovom odlukom određuje se osnovica i
koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika
i zamjenika općinskog načelnika (u nastavku:
dužnosnici), te druga prava dužnosnika iz radnog
odnosa.

Članak 2.
Plaću dužnosnika, čini umnožak koeficijenta
i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za
svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno
najviše za 20%.
Ako bi plaća za rad dužnosnika, bez uvećanja
za staž, utvrđena na temelju ove Odluke bila veća
od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku
se određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom
zakonom.

Članak 3.
Osnovica za obračun plaće načelnika određuje
se prema osnovici za obračun plaće državnih
dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju
obveze i prava državnih dužnosnika.

Članak 4.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:
- za obračun plaće općinskog načelnika – 3,82.
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- za obračun plaće zamjenika općinskog
načelnika – 2,20.

Članak 5.
Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava
dužnosnika iz radnog odnosa donosi Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 6.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
Odluka o plaći i drugim pravima općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz
radnog odnosa («Službeni vjesnik» br. 02/10),
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i
drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika iz radnog odnosa ( «Službeni
vjesnik» br. 04/10 ), Odluka o izmjeni i dopuni
Odluke o plaći i drugim pravima općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz
radnog odnosa ( «Službeni vjesnik» br. 05/10 ),
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim
pravima općinskog načelnika ili zamjenika
općinskog načelnika iz radnog odnosa («Službeni
vjesnik» br. 04/11), Odluka o izmjeni i dopuni
Odluke o plaći i drugim pravima općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz
radnog odnosa («Službeni vjesnik» br. 5/13),
Odluka o izmjeni Odluke o Izmjeni Odluke o
izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima
općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika iz radnog odnosa («Službeni vjesnik»
br. 3/14). i Odluka o izmjeni Odluke o plaći i
drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika iz radnog odnosa («Službeni
vjesnik» br.2/15)

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
“Službenom vjesniku” Općine Špišić Bukovica.
KLASA: 120-01/16-01/01
URBROJ: 2189/06-02-16-1
Špišić Bukovica, 21.siječanj.2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović
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Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15) i čl. 32.
Statuta Općine Špišić Bukovica (“Službeni
vjesnik” broj 4/09) Općinsko vijeće Općine
Špišić Bukovica na 31. sjednici održanoj dana
21.01.2016. godine donosi

2.

Analizu stanja sustava zaštite i
spašavanja na području općine Špišić
Bukovica u 2015. godini

3.

Članak 1.

4.

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 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (
u daljnjem tekstu: Zakon, NN br. 82/15) 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.

5.

UVOD

1. PLANSKI DOKUMENTI
Temeljem odredbi članka 17. 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
B u k o v i c a , K L A S A : 214 - 01 / 11 - 01 / 0 2

6.
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UR.BROJ:2189/06-02-11-7 od 25.08.2011.
godine;
Plan zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija
Općine
Špišić
Bukovica,
K L A S A : 214 - 01 / 11- 01 / 0 2
UR.BROJ:2189/06-02-11-6 od 25.08.2011.
godine;
Procjenu ugroženosti od katastrofa i
velikih nesreća, KLASA:810-01/09-01/06
URBROJ:2189/06-02-11-14 od 25.08.2011.
godine;
Plan
zaštite
i
spašavanja,
K L A S A : 810 - 01 / 1 2 - 01 / 01
UR.BROJ:2189/06-02-12-2 od 02.05.2012.
godine;
Plan aktivnosti u pripremi i provođenju
mjera zaštite od požara u žetvi 2015.
g o d i n e , K L A S A : 214 - 01 /15 - 01 / 0 4
UR.BROJ:2189/06-01-15-4 od 20.05.2015.
godine;
Plan aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku za područje Općine Špišić Bukovica
u 2015. godini, KLASA:214-01/15-01/04
UR.BROJ:2189/06-01-15-3 od 20.05.2015.
godine;

2. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
Sukladno odredbama čl. 20. 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
(Klasa:810-01/13-01/10; Urbroj:2189/06-02-13-1)
od 17.07.2013. godine od strane Općinskog vijeća
su:
1. Rudolf Ilić – (zamjenik načelnika Općine
Špišić Bukovica) – Načelnik Stožera
2. Pokupić Zlatko – (zapovjednik Vatrogasne
zajednice Općine Špišić Bukovica)
3. Maraković Zlatko –
(predsjednik MO
Vukosavljevica)
4. Bartolić Darko
–
(predsjednik MO
Okrugljača)
5. Pernar Davor - (Vijećnik)
6. Vlado Giba - (predsjednik MO Lozan)
7. Mikić Tomislav – (zapovjednik DVD -a Špišić
Bukovica)
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8. Hrvoje Majstorović –
9. Juren Zlatko - (Vatrogasac).
Načelnik Stožera zaštite i spašavanja je
zamjenik načelnika Općine Špišić Bukovica
Rudolf Ilić.
2.2. VATROGASTVO
Na području Općine djeluje Vatrogasna
zajednica (VZO - zapovjednik Miladinović
Josip), 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.

Sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN br.
139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) i Planu zaštite
od požara Općine Špišić Bukovica, djeluje 50
operativnih vatrogasaca i to: u DVD-u Špišić
Bukovica 20, u DVD-u Vukosavljevica 20 i u
DVD-u Okrugljača 10 operativnih članova.
Operativni vatrogasci osposobljeni su za
vatrogasne intervencije, opremljeni zaštitnom
odjećom, obućom, posjeduju liječnička uvjerenja,
te su osigurani po zakonom propisanim
kriterijima.
Osim 50 operativnih vatrogasaca, postoji
83 pripadnika vatrogasne mladeži i djece, te
70 članova u Špišić Bukovici, 140 članova u
Vukosavljevici i 40 članova u Okrugljači.
DVD-o Špišić Bukovica raspolaže s četiri
vatrogasna vozila, i to:
- navalno vozilo Magirus 1.800 l vode,
- prateća cisterna FAP 7.350 l vode,
- autoljestve Mercedes 18 m s košarom,
- kombi VW za prijevoz opreme i ljudi na
vatrogasne intervencije
DVD-o Vukosavljevica raspolaže s tri
vatrogasna vozila, i to:
- Navalno vozilo Mercedes LF 16 1600L vode
- prateća cisterna FAP 9.000 l vode
- vatrogasno vozilo-kombi
- vatrogasna navalna pumpa Rosen bauer
DVD-o Okrugljača raspolaže s dva vatrogasna
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vozila, i to:
- Kombi vozilo Mercedes LF 608D
- traktorskom cisternom 3.000 l vode,
Sva vozila su tehnički ispravna i registrirana sa
pripadajućom vatrogasnom opremom.
2.3. OPĆA POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE
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 29. rujna 2012. godine temeljem Odluke o
smotri civilne zaštite opće namjene Općine
Špišić
Bukovica
KLASA:810-01/12-01/07
URBROJ:2189/06-01-12-1 od 17.09.2012. godine.
Postrojba CZ ukupno broji 33 pripadnika, te jednu
osobu kao rezervu.
- povjerenici civilne zaštite ( najčešće po
naseljima ili mjesnim odborima) određeni su
Odlukom
o
imenovanju
povjerenika
civilne
zaštite
Općine
Špišić
Bukovica
KLASA:810-01/11-01/01
URBROJ:2189/06-01-11-3 od 25.01.2011. godine.
2.4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE
SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja
( hitna pomoć i Crveni križ). Službe i pravne
osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i
spašavanja, imaju obvezu uključivanja u sustav
zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost,
posebno u slučajevima angažiranja prema Planu
djelovanja civilne zaštite i prema Odluci o
određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
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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, 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. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
Financijska sredstva iz proračuna Općine
Špišić Bukovica za razvoj sustava zaštite i
spašavanja u 2012. godini planirana su i utrošena
za sljedeće:
- Vatrogasna zajednica (VZO) - planirana
sredstva su 80.000,00 kuna, a isplaćeno je
80.000,00 kuna. Vatrogasna zajednica nam
je dostavila Izvješće o utrošku sredstava, te
je utvrđeno da je navedeni iznos utrošen za
registraciju vozila, državno i općinsko vatrogasno
natjecanje, osiguranje vatrogasaca i domova,
troškove skupština DVD-a i VZO, održavanje
vatrogasne opreme, nabavu vatrogasne opreme,
školovanje za vatrogasna zvanja, majice za DVD
Okrugljača, troškove za aktivnosti vatrogasne
mladeži, održavanje vatrogasnih vježbi VZO,
električnu energiju i telefon te uredski materijal.
- Hrvatski crveni križ - planirana sredstva su
12.000,00 kuna, te je taj iznos i isplaćen.
- Civilna zaštita – planirana sredstva za
opremu civilne zaštite je 10.000,00 kuna, a
potrošeno je 4.499,10 kuna za kupnju motorke.
- za
iznos
od
341.100,00
(tristotinečetrdesetjednatisućesto) kuna,
- na
iznos
od
241.000,00
(dvijestotinečetrdesetjednatisuća) kuna,
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- Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica
Orahovica
3. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
Financijska sredstva iz proračuna Općine
Špišić Bukovica za razvoj sustava zaštite i
spašavanja u 2012. godini planirana su i utrošena
za sljedeće:
- Vatrogasna zajednica (VZO) - planirana
sredstva su 80.000,00 kuna, a isplaćeno je
80.000,00 kuna. Vatrogasna zajednica nam
je dostavila Izvješće o utrošku sredstava, te
je utvrđeno da je navedeni iznos utrošen za
registraciju vozila, državno i općinsko vatrogasno
natjecanje, osiguranje vatrogasaca i domova,
troškove skupština DVD-a i VZO, održavanje
vatrogasne opreme, nabavu vatrogasne opreme,
školovanje za vatrogasna zvanja, majice za DVD
Okrugljača, troškove za aktivnosti vatrogasne
mladeži, održavanje vatrogasnih vježbi VZO,
električnu energiju i telefon te uredski materijal.
- Hrvatski crveni križ - planirana sredstva su
12.000,00 kuna, te je taj iznos i isplaćen.
- Civilna zaštita – planirana sredstva za
opremu civilne zaštite je 10.000,00 kuna, a
potrošeno je 4.499,10 kuna za kupnju motorke.

ZAKLJUČNE OCJENE
Stožer zaštite i spašavanja zasjeda redovito,
a DVD sudjeluje na državnim, županijskim i
općinskim natjecanjima i organizira vježbe na
kojem se izvršavaju provjere osposobljenosti
vatrogasaca, te se može reći da djeluju
kontinuirano.
Općina Špišić Bukovica se obavezuje napraviti
gore navedene planove tijekom 2016. 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.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
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Klasa: 810-01/16-01/05
Urbroj: 2189/06-02-16-1
Špišić Bukovica, 21.01.2016.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o
sustavu (NN br. 82/15) i članka 32. Statuta Općine
Špišić Bukovica ( „Službeni vjesnik“ broj 4/09.),
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 31.
sjednici održanoj dana 21.01.2016. godine, donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite
i spašavanja na području Općine Špišić
Bukovica u 2016. godini
Članak 1.
Na temelju Analize stanja sustava zaštite i
spašavanja u 2015. 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 2016. godini.

Članak 2.
Smjernice se odnose na sljedeće:
1.PLANSKI DOKUMENTI
Temeljem odredbi članka 17. Zakona o sustavu
civilne zaštite (N.N. br. 82/15), propisuje se obveza
izrade i donošenje planskih dokumenata zaštite i
spašavanja (procjena ugroženosti od katastrofa i
velikih nesreća i planova zaštite i spašavanja).
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica
25.08.2011. godine usvojilo je Procjenu ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje
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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.
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 2016. 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 2016. 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.
Proračunom Općine za 2016. 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.
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Za nabavu nedostajućih materijalno-tehničkih
sredstava za rad DVD, nositelj zadatka je
predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Špišić
Bukovica te predsjednici i zapovjednici DVD.
4. SKLONIŠTA
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi,
materijalnih dobara i okoliša smanjile na
najmanju moguću mjeru potrebno je uspostaviti
optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovništva
prostornog planiranja, uređenja, organizacije,
razvoja i izgradnje prostora, te je neophodno i
mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u
svim vrstama učešća u prostornom planiranju.
S ciljem stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi
i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i
civilizacijskih katastrofa vršit će se prema potrebi
u postojeće podrumske zaklone i druge prostorije
po zgradama pogodne za sklanjanje koji će se
urediti za tu namjenu.
Podaci o navedenim skloništima nalaze se u
trenutno važećem Planu zaštite i spašavanja.
5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Općina Špišić Bukovica sklopila je sporazum
s Hrvatskom gorskom službom spašavanja
– Stanica Orahovica, kojim Stanica gorske
službe spašavanja Orahovica preuzima obvezu
organiziranja unapređenja i obavljanja djelatnosti
spašavanja i zaštite ljudskih života sukladno čl.
5. Zakona o gorskoj službi upravljanja, a Općina
Špišić Bukovica preuzima obvezu da će istoj
službi uplatiti 5.000,00 kn za redovitu djelatnost
te službe.
6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE
SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
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
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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 2016. 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 2016. godini stupaju na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenom vjesniku“
Općine Špišić Bukovica.
Klasa: 810-01/16-01/01
Urbroj: 2189/06-02-16-2
Špišić Bukovica, 21.01.2016
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović
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