REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
Općinsko vijeće
KLASA :
URBROJ:
Bizovac,

021-05/16-01/1
2185/03-16-01
18. veljače 2016.

Na osnovi članka 55. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine
Bizovac", broj 3/09. i 2/13.), a prema ukazanoj potrebi s a z i v a m
21. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
za 25. veljače 2016. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Bizovac u Bizovcu, Kralja Tomislava 89, za koju
predlažem slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 20. sjednice
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2016. godinu
Izvjestitelj: Davor Torjanac
4. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanje i raspolaganje nekretninama na području Općine
Bizovac
Izvjestitelj: Općinski načelnik
5. Prijedlog Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Bizovac.
Izvjestitelj: Općinski načelnik
6. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Bizovac.
Izvjestitelj: Općinski načelnik
7. Prijedlog Odluke o izmjenama odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bizovac.
Izvjestitelj: Općinski načelnik
8. Prijedlog Odluke deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Bizovac
Izvjestitelj: Općinski načelnik
9. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bizovac za 2016. godinu
Izvjestitelj: Općinski načelnik
Materijali na osnovi kojih će se voditi rasprava priloženi su uz poziv za sjednicu.
Molim za odaziv u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost možete opravdati na telefon 675-301.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

ZAPISNIK
20. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BIZOVAC

KLASA: 021-05/15-01/8
URBROJ: 2185/03-01-15-02
Bizovac, 1. prosinca 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
Općinsko vijeće
KLASA:
URBROJ:
Bizovac,

021-05/15-01/8
2185/03-15-02
1. prosinca 2015. godine

ZAPISNIK
s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 1. prosinac 2015. godine u općinskoj
vijećnici Općine Bizovac.
Početak sjednice u 18,00 sati
Zapisnik na sjednici vodila je Ljerka Đaniš, administrativna referentica općinske uprave.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na početku sjednice nazočno 13 vijećnika,
odnosno potreban broj za donošenje pravovaljanih odluka.
Nazočni članovi Općinskog vijeća: Alan Bošnjak, Darko Bošnjak, Marinko Dragić, Tomica Glavaš,
Veljko Gudelj, Boris Katančić, Marin Lacković, Slavko Magečić, Davor Tavić, Marko Teskera,
Davor Torjanac, Nenad Sudar i Josip Šincek
Ostali nazočni:
- Općinski načelnik Srećko Vuković
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Nediljko Pušić
- Voditelj Vlastitog pogona, Željko Franjić
- Stručni suradnik za proračun, Katica Sršić
- Hrvatski radio Valpovština, Darko Slivar
- Predsjednik MO Brođanci, Miroslav Vidaković
- Predsjednik MO Cret Bizovački, Milan Bajs
- Predsjednik MO Novaki Bizovački, Matea Hrvat
- Predstavnik MO Habjanovci, Kaluđer Ivica
Predsjednik vijeća pročitao je dnevni red koji su vijećnici dobili u pozivu za ovu sjednicu te
pozvao vijećnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu.
Nakon obavljenog glasovanja dnevni red je prihvaćen.
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 19. sjednice Općinskog vijeća
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Prijedlog programa Općine Bizovac za 2016. godinu
a) Prijedlog Programa javnih potreba u športu u 2016. godini
b) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2016. godini
c) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva
u 2016. godini
d) Prijedlog Programa javnih potreba održavanja komunalne infrastrukture
u 2016. godini
e) Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2016. godini
f) Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog
poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini
4. Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2016. godinu
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2016. godinu

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU
Ad-1 Usvajanje zapisnika 19. sjednice
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je usvajanje zapisnika 19. sjednice Općinskog
vijeća i otvorio raspravu.
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća zapisnik 19. sjednice dao je na glasovanje. Nakon
obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 19 . sjednice vijeća.
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika
Darko Bošnjak: Tko je odgovorna osoba unutar Komunalnog pogona koju možemo kontaktirati
ako bude potrebno za čišćenje cesta od snijega?
Srećko Vuković: Odgovorna je tvrtka Urbanizam d.o.o. Valpovo, Željko Franjić i Srećko Vuković
ispred Općine Bizovac.
Marko Teskera: Zašto se Općina Bizovac ne kandidira za sredstva Europskih fondova, sve općine
se kandidiraju?
Srećko Vuković: U proračunu Općine Bizovac postoji više projekata. Izdvajamo sredstva za
projektno tehničku dokumentaciju. Javljamo se na natječaje Ministarstava. Aplicirat ćemo za
projekte koje imamo u planu.
Marko Teskera: Trebamo uposliti čovjeka koji bi radio na projektima EU fondova i da prati
natječaje.
Srećko Vuković: Moguće je a nije isplativo. Više su isplative konzultantske usluge.
Davor Tavić: Ako nisam mogao dobiti izvješće na ovu sjednicu koje sam tražio i obećano mi je,
molio bi da mi se dostavi pisanim putem. Stranice općine su zastarjele. Treba ih obnoviti.
Srećko Vuković: Imamo pismeno izvješće pa ću ti dostaviti.
Josip Šincek: Mještani Creta Bizovačkog su me zamolili da izvijestim na vijeću kako bi im se
asfaltiralo 50 m Habjanovačke ulice.
Željko Franjić: Taj dio je ostao neasfaltiran iz razloga što je bio sporan put kod Mikulca jer nije
imao legaliziran objekt i nije bio u građevinskom području. Sada je to riješeno pa se može
napraviti i taj dio ceste.
Marko Teskera. Zašto su silni novci utrošeni za uređenje društvenih domova. Nema tu svrhe.
Bacaju se novci.
Davor Torjanac: To je volja mještana preko mjesnih odbora.
Alan Bošnjak: Što je sa društvenim domom u Habjanovcima, kada će se završiti radovi?
Srećko Vuković: Radi se na domu. Vlado Novoselić treba uskoro završiti radove.
Ad-3 Prijedlog programa Općine Bizovac za 2016. godinu
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga programa za
2016. godinu i otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću.
Načelnik općine Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom programa za 2016. godinu.
a) Prijedlog programa javnih potreba u športu u 2016. godini
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv.
Prijedlog programa javnih potreba u športu na području Općine Bizovac za 2016. godinu iznosi
267.000,00 kuna.
Marko Teskera: Molio bi da se vodi računa i kontrolira rad i potrošnju sredstava od općine
Bizovac. Kontrolirati sve predsjednike i tajnike klubova. Sredstva se koriste u privatne svrhe.
Nema u izvješćima prikazane troškove uz račune.
Srećko Vuković: Možemo djelomično kontrolirati. Plaćamo da im se ne isključe struja, voda i
plin. Radimo cesije s dobavljačima. Ima u dva nogometna kluba gdje su potrošena sredstva
županije u osobne interese.
Marin Lacković: Treba kontrolirati. Imamo knjigovodstveni servis koji radi sve papire i sve je bilo
papirnato u redu.
Veljko Gudelj: Na odboru tijela kluba treba kontrolirati. Kontrolirati kroz Skupštine i Izvršne
odbore. Servis radi papire na temelju papira koje je dobio.

Davor Tavić: U program djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva je planirano za stipendije
35.000,00 kuna i 5 stipendija a odobreno je 4 stipendije. Tu imamo viška sredstava.
Srećko Vuković: Rebalansom ćemo prenamijeniti razliku sredstava.
Davor Tavić: Zašto nismo u proračun uvrstili plaću za jednog komunalnog redara koji bi se bavio
tim problemima?
Srećko Vuković: Ja sam taj koji to radi i nadgleda. Ako nam se možda netko pridruži od općina,
imamo to u vidu.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog programa javnih potreba u športu u 2016. godini
b) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je usvajanje Prijedloga Programa javnih potreba u
kulturi za 2016. godinu i otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku Vuković.
Srećko Vuković:
Prijedlog Programom javnih potreba u kulturi u 2016. godini planirano je 156.000,00 kuna.
Planirana sredstva prema programu utrošit će se:
- KUD Bizovac
30.000,00 kn
- KUD Brođanci
18.000,00
- KUD Cret
18.000,00
- KUD Habjanovci
18.000,00
- Matica Hrvatska
17.000,00
- Zavičajni klub Gacka
5.000,00
- Bizovačke ljetne večeri
50.000,00
Budući da nije bilo rasprave, nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2016.
godinu.
c) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva u
2016. godini
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je usvajanje Prijedloga Programa javnih potreba u
djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva u 2016. godini i riječ dao načelniku Srećku Vuković.
Srećko Vuković: Programom javnih potreba u djelatnosti socijalne skrb i zdravstva i zdravstva u
2016. godini planirano je ukupno 515.000,00 kuna i to za slijedeće namjene:
- Financiranje troškova stanovanja
85.000,00 kn
- Financiranje troškova ogrijeva
100.000,00
- Pomoć za opremu novorođenog djeteta
50.000,00
- Jednokratne pomoći
2.000,00 kn
- Financiranje učeničkih stipendija i prijevoz učenika
205.000,00
- Financiranje toplog obroka učenika osnovne škole
33.000,00
- Financiranje programskih aktivnosti Crvenog križa
35.000,00
- Financiranje programa humanitarnih udruga
5.000,00
Budući da nije bilo rasprave, nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne
skrbi i zdravstva u 2016. godini.
d) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je usvajanje Prijedloga Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2016. godini i riječ dao načelniku Srećku Vuković.
Srećko Vuković: Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini planirana su
sredstva od 530.000,00 kuna, a utrošit će se za:
- Održavanje javnih prometnih površina-zimska služba
50.000,00 kn
- Održavanje javnih zelenih površina – košenje
50.000,00

-

Deratizacija, divlje deponije
Održavanje javne rasvjete
Plaće komunalnih djelatnika
Održavanje poljskih putova
Sanacija nogostupa

100.000,00
130.000,00
120.000,00
50.000,00
30.000,00

Budući da nije bilo rasprave, nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2016. godini.
e) Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2016. godini
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je usvajanje Prijedloga Programa gradnje
komunalne infrastrukture u 2016. godini i riječ dao načelniku Srećku Vuković.
Srećko Vuković: Programom gradnje komunalne infrastrukture u 2016. godini planirano je
1.590.000,00 kuna i to za slijedeće projekte:
- Izgradnja odvodnog sustava Općine Bizovac
300.000,00 kn
- Izgradnja vodoopskrbnog sustava – otplata kredita
10.000,00
- Izgradnja vodovodne mreže u Cvjetnoj ulici u Bizovcu
100.000,00
- Izgradnja plinske mreže u Cvjetnoj ulici u Bizovcu
100.000,00
- Izgradnja J.R. u ulici B.Radića Cretu Bizovačkom
200.000,00
- Izgradnja I faze J.R. u Brođancima
200.000,00
- Izgradnja I faze J.R. u Habjanovcima
200.000,00
- Izgradnja I faze J.R. u Novakima Bizovačkim
200.000,00
- Izgradnja parkirališta na groblju Bizovac
220.000,00
- Uređenje centra u Brođancima
60.000,00
Budući da nije bilo rasprave, nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture u
2016. godini.
f) Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog
poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini.
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga Programa
korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini i
riječ dao načelniku Srećku Vuković.
Srećko Vuković: Programom korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog
zemljišta u 2016. godini financirat će se u iznosu 1.310.875,00 kn slijedeći projekti i aktivnosti:
- Zimska služba
50.000,00 kn
- Deratizacija
50.000,00
- Higijeničarska služba
83.750,00
- Odvoz velikog otpada i sanacija deponija
8.125,00
- Analiza vode
3.000,00
- Izrada geodetsko katastarskih podloga
10.000,00
- Izgradnja vodoopskrbnog sustava
100.000,00
- Izgradnja odvodnog sustava
300.000,00
- Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta
52.000,00
- Izmjena prostornog plana
30.000,00
- Rekonstrukcije nerazv.ceste do groblja u Habjanovcima
20.000,00
- Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta
500.000,00
- LAG
9.000,00
- Održavanje poljskih putova
50.000,00
- Selekcijska služba
7.000,00
- Obrana od tuče
5.000,00
- Analiza tla
15.000,00
- Sufinanciranje osiguranja usjeva
12.000,00

-

Dojavna vatrogasna služba

6.000,00

Budući da nije bilo rasprave, nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i
zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini
Ad-4 Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2016. godinu
Prijedlog Proračuna vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga Proračuna Općine
Bizovac za 2016. godinu i riječ dao načelniku Srećku Vuković.
Srećko Vuković: Prijedlog Proračuna za 2016. godinu iznosi 8.026.261,00 kuna. Prihodi
poslovanja planiraju se u iznosu od 7.168.261,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine
858.000,00 kuna. Ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 8.026.261,00 kuna. Rashodi
poslovanja 4.924.261,00 kuna i rashodi za nefinancijsku imovinu 3.102.000,00 kuna.
Nakon iscrpnog upoznavanja vijećnika s Prijedlogom proračuna Općine Bizovac za 2016. godinu,
budući da nije bilo rasprave predsjednik vijeća Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2016.
godinu dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2016. godinu.
Ad-5 Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2016. godinu.
Prijedlog Odluke vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga Odluke o
izvršavanju proračuna za 2016. godinu i otvorio raspravu.
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za
2016. godinu dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je
slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2016.
godinu.
Protiv je vijećnik Davor Tavić.
Ad-6 Prijedlog Plana javne nabave za 2016. godinu.
Prijedlog Plana vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedlog plana javne
nabave za 2016. godinu i otvorio raspravu.
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Plana javne nabave za 2016. godinu
dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Plana javne nabave za 2016. godinu.
Predsjednik općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 20,05 sati.
Zapisničar:
Ljerka Đaniš
Predsjednik Općinskog vijeća
Davor Torjanac

Sjednica je snimljena na digitalni diktafon.
Zapisniku se prilaže poziv za sjednicu i akti koji su doneseni na sjednici.

TOČKA -3

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG AKTA

PLAN RADA
Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2016. godinu

Bizovac, veljača 2016.

Na temelju članka 40. točke 3. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 3/09.), i članka
27. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 3/09. i2/13.), Općinsko vijeće Općine
Bizovac donijelo je na __. sjednici __. veljače 2016. godine

PLAN RADA
Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2016. godinu

I.
Ovim Planom određuje se raspored održavanja sjednica Općinskog Vijeća Općine Bizovac tijekom
2016. godine, raspored tema odnosno akata koje će biti predmetom razmatranja, te određuju njihovi nositelji
izrade odnosno predlagatelji, kako slijedi :
SIJEČANJ – OŽUJAK
1. Razmatranje prijedloga Plana rada Općinskog vijeća za 2016. godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Predsjednik Općinskog vijeća
Rok :
veljača 2016. godine
Na temelju članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća («Službeni glasnik Općine Bizovac» broj 3/09 i 2/13)
Općinsko vijeće donosi na prijedlog predsjednika vijeća većinom glasova svih vijećnika svoj godišnji plan
rada u svrhu pravovremenog izvršavanja svojih zadaća i učinkovitog razvitka i jačanja lokalne samouprave
u općini. U skladu s Poslovnikom Općinskog vijeća, planom rada utvrdit će se teme koje će vijeće
razmatrati tijekom 2016. godine.
2. Razmatranje prijedloga provedbenog Plana zaštite od požara na području Općine Bizovac za
2016. godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
veljača 2016. godine
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10.), Općinski vijeće
Općine Bizovac za svaku godinu donosi provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na svom području.
3. Razmatranje Izvješća revizije o korištenju nekretnina u vlasništvu Općine Bizovac
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
veljača 2016. godine
Člankom 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99,
22/2000, 73/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009, 143/2012 i 152/14)
propisano je da stvarima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave raspolaže, upravlja i koristi općinski
načelnik, odnosno općinsko vijeće. Nadzor nad ukupnim poslovanjem u skladu s zakonom provodi
Općinsko vijeće. Za potrebe rasprave o korištenju nekretnina u vlasništvu općine u nastavku teksta daje
se pregled o korištenju svih nekretnina u vlasništvu Općine Bizovac (poslovnih prostora, društvenih
domova, športskih objekata i dr.) kao i načinu plaćanja materijalnih troškova.
4. Razmatranje Informacije o provođenju sustavne deratizacije u 2016. godini;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
veljača 2016. godine
Sukladno članku 23. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti («Narodne novine» broj 79/07, 113/08,
43/09 i 22/14) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, dužno je na svom području provoditi mjere
zaštite pučanstva od zaraznih bolesti. Općinsko vijeće razmatrat će izvješće o provođenju sustavne
deratizacije na području općine u tekućoj godini kao i rezultatima provedene deratizacije u prethodnoj
godini.
5. Razmatranje Izvješća o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2015. godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik

Rok :
ožujak 2016. godine
Prema članku 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15), Jedinstveni
upravni odjel podnosi Općinskom načelniku nacrt prijedloga konsolidiranog obračuna proračuna do 1.
svibnja tekuće godine. Općinski načelnik donosi prijedlog godišnjeg obračuna proračuna i podnosi ga
općinskom vijeću na donošenje najkasnije 1. lipnja tekuće godine. Slijedom navedenog vijeću će biti
podneseno izvješće s godišnjim obračunom proračuna za prethodnu godinu.
6. Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna Općine Bizovac u 2015. godini;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2016. godine
Prema članku 57. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15), te članku 11. Odluke
o izvršavanju proračuna Općinski načelnik je dužan polugodišnje izvijestiti Vijeće o korištenju sredstava
proračunske zalihe.
7. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje VI-XII mjesec za
2015. godinu;
Stručna obrada : Općinski načelnik
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2016. godine
Na temelju članka 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članku 48. Statuta Općine Bizovac
(«Službeni glasnik općine Bizovac» broj 3/09. i 2/13.), Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi
polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac
prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bizovac za
2015. godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2016. godine
Na temelju članka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13.), Plan
gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne
samouprave. Općinski načelnik Općine Bizovac dužan je godišnje izvijestiti općinsko vijeće o izvršenju
Plana gospodarenja otpadom za proteklu godinu.
9. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Bizovac u 2015. godini;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2016. godine
Sukladno članku 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99,
57/2000, 129/2000, 59/2001, 26/2003 – pročišćeni tekst, 82/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009, 153/2009,
49/2011, 144/2012, 153/2013, 147/14 i 36/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, dužno je
za svaku kalendarsku godinu u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja donijeti Program
održavanja komunalne infrastrukture. Općinsko vijeće razmatrat će izvješće o izvršenju programa
održavanja komunalne infrastrukture za proteklu godinu, koje mu je Općinski načelnik dužan podnijeti do
kraja ožujka tekuće godine. Izvješće će sadržavati informaciju o javnim i zelenim površinama u naseljima
općine koja održava vlastiti pogon općine Bizovac.
10. Informacija o provođenju Programa javnih potreba u kulturi i športu na području Općine Bizovac;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2016. godine
Zakonom o športu («Narodne novine» broj 71/06.,150/08.,124/11, 86/12, 94/13 i 85/15.) propisano je da
općina utvrđuje program javnih potreba u športu od zajedničkog interesa za svoje područje, te brine o
razvoju športa.
Prema odredbi članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90. i
27/93. i 38/09. ) jedinice lokalne samouprave dužne su pratiti rad amaterskih društava, kulturnoumjetničkih društava i ostalih udruga građana koje kroz svoje projekte zadovoljavaju javne potrebe u kulturi
i projekte investicijskog održavanja objekata kulture.

Općinskom vijeću bit će podneseno izvješće o provođenju programa javnih potreba u športu i kulturi za
proteklu godinu.
11. Razmatranje izvješća o održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Bizovac za 2015.
godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2016. godine
Prema članku 60. stavku 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave («Narodne novine» broj
117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08, 25/12,147/14 i
100/15) nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava obavlja predstavničko tijelo jedinice lokalne
samouprave samostalno i Državni ured za reviziju.
12. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Bizovac;
Stručna obrada : Povjerenstvo za javna priznanja
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2016. godine
Na temelju Odluke o javnim priznanjima Općine Bizovac na svečanoj sjednici dodjeljuju se javna priznanja
za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Bizovac, a poglavito za
uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi,
odgoja i obrazovanja, sporta, zaštite okoliša, turizma te drugih javnih djelatnosti.

TRAVANJ - LIPANJ
13. Razmatranje Izvješća o ostvarivanju financijskog plana i programa rada Vatrogasne zajednice
Općine Bizovac za 2015. godinu;
Stručna obrada : Vatrogasna zajednica Općine Bizovac
Predlagatelj :
Vatrogasna zajednica Općine Bizovac
Rok :
travanj 2016. godine
Sukladno članku 45. stavku 5. Zakona o vatrogastvu («Narodne novine» broj 106/99.,117/01., 36/02.
96/03., 139/04.- pročišćeni tekst i 174/04., 38/09. i 80/10.) Vatrogasna zajednica općine Bizovac dužna je
dati na potvrdu Općinskom vijeću Izvješće o ostvarivanju svoga financijskog plana za proteklu godinu kao
i programa rada za narednu godinu.
14. Razmatranje programa protupožarne zaštite na području Općine Bizovac u sezoni 2016. godine;
Stručna obrada : Vatrogasna zajednica Općine Bizovac
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
travanj 2016. godine
Polazeći od obveza koje proizlaze iz Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine» broj 92/10. ) i Zakona
o vatrogastvu («Narodne novine» broj 106/99.,117/01., 36/02. 96/03., 139/04.- pročišćeni tekst i 174/04.,
38/09. i 80/10) u svezi informiranja o problematici zaštite od požara, Vijeću će biti podnesena informacija
koja će sadržavati podatke o ustrojstvu zaštite od požara, problematici u organizaciji zaštite od požara,
procjenama ugroženosti i planovima zaštite od požara te razvoju vatrogastva u Općini Bizovac. U cilju
praćenja izvršenja Plana zaštite od požara, sukladno članku 5. stavku 2. Zakona zaštiti od požara,
predstavničko tijelo općine najmanje jednom godišnje preispituje sadržaj tog plana s novonastalim
uvjetima.
Općinskom vijeću bit će podnesena Informacija o stanju zaštite od požara, kao i Program mjera
protupožarne zaštite u tekućoj godini na području Općine Bizovac.
15. Razmatranje izvješća o financijskom poslovanju Turističke zajednice Općine Bizovac u 2015.
godini ;
Stručna obrada : Turistički ured
Predlagatelj :
TZ Općine Bizovac
Rok :
travanj 2016. godine
Polazeći od obaveza koje proizlaze iz Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
(«Narodne novine» broj 152/08.), Općinsko vijeće će razmatrati Izvješće o radu i financijskom poslovanju
turističke zajednice općine Bizovac u protekloj godini kao i Program rada i financijskog poslovanja za
narednu godinu.

16. Razmatranje informacije o provođenju odluke o stipendijama Općine Bizovac u 2015./2016.
godini
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
lipanj 2016. godine
Budući da se iz Općinskog proračuna izdvajaju znatna sredstva za odobravanje stipendija za
napredovanje darovitih učenika i studenata sukladno Odluci o stipendijama općine Bizovac («Službeni
glasnik općine Bizovac» broj 5/06. ) Općinskom vijeću će biti podnesena Informacija o primjeni ove odluke.
17. Razmatranje informacije o izgradnji zona male privrede na području Općine Bizovac.
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
lipanj 2016. godine
Sukladno članku 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99,
57/2000, 129/2000, 59/2001, 26/2003 – pročišćeni tekst, 82/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009, 153/2009,
49/2011, 144/2012, 153/2013, 147/14 i 36/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, na
temelju programa mjera za unapređivanje stanja u prostoru i potrebe uređenja zemljišta u skladu s
postavkama dokumenata prostornog uređenja donosi program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture. Općinsko vijeće razmatrat će izvješće o izgradnji postojećih zona malog gospodarstva kao
i formiranju novih zona na svom području.
18. Razmatranje Informacije o radu i financijskom poslovanju Dvorca d.o.o. Valpovo u 2015. godini
Stručna obrada : Dvorac d.o.o. Valpovo
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
lipanj 2016 godine
Sukladno članku 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99,
57/2000, 129/2000, 59/2001, 26/2003 – pročišćeni tekst, 82/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009, 153/2009,
49/2011, 144/2012, 153/2013, 147/14 i 36/15), komunalne djelatnosti na području jedinice lokalne
samouprave mogu se obavljati trgovačka društva koja osniva jedinica lokalne samouprave. Polazeći od
prava i obveze općine Bizovac kao suvlasnika «Dvorca « d.o.o., Općinsko vijeće će razmatrati njegovo
izvješće o godišnjem financijskom poslovanju.
19. Razmatranje Informacije o radu i financijskom poslovanju Urbanizma d.o.o. Valpovo u 2015.
godini
Stručna obrada : Urbanizam d.o.o. Valpovo
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
lipanj 2016 godine
Sukladno članku 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99,
57/2000, 129/2000, 59/2001, 26/2003 – pročišćeni tekst, 82/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009, 153/2009,
49/2011, 144/2012, 153/2013, 147/14 i 36/15), komunalne djelatnosti na području jedinice lokalne
samouprave mogu se obavljati trgovačka društva koja osniva jedinica lokalne samouprave. Polazeći od
prava i obveze općine Bizovac kao suvlasnika «Urbanizma« d.o.o., Općinsko vijeće će razmatrati njegovo
izvješće o godišnjem financijskom poslovanju.
20. Razmatranje Izvješća o Planu izgradnje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području
Općine Bizovac
Stručna obrada : Dvorac d.o.o. Valpovo
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
lipanj 2016. godine
Sukladno članku 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99,
57/2000, 129/2000, 59/2001, 26/2003 – pročišćeni tekst, 82/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009, 153/2009,
49/2011, 144/2012, 153/2013, 147/14 i 36/15), jedinice lokalne samouprave i pravne osobe koje obavljaju
komunalne djelatnosti dužne su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti. Pod
odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda razumijeva se odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.
Izvješće će sadržavati podatke u svezi gradnje odvodnog sustava na području općine Bizovac.
21. Razmatranje Informacije o stanju vodoopskrbe na području Općine Bizovac
Stručna obrada : Dvorac d.o.o. Valpovo
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
lipanj 2016. godine
Sukladno članku 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99,
57/2000, 129/2000, 59/2001, 26/2003 – pročišćeni tekst, 82/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009, 153/2009,

49/2011, 144/2012, 153/2013, 147/14 i 36/15), jedinice lokalne samouprave i pravne osobe koje obavljaju
komunalne djelatnosti dužne su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti. Pod
vodoopskrbom razumijevaju se poslovi zahvaćanja, pročišćavanja i isporuke vode za piće. Informacija će
sadržavati podatke o izgrađenosti vodovodne mreže na području općine Bizovac.
22. Razmatranje Programa subvencije kapitalnih ulaganja u projekte poljoprivredne proizvodnje u
tekućoj godini na području Općine Bizovac
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
lipanj 2016. godine
Na temelju Odluke o poticanju poljoprivredne proizvodnje, Općinsko vijeće svake godine utvrđuje Program
subvencije kapitalnih ulaganja u projekte poljoprivredne proizvodnje nakon donošenja proračuna za tu
godinu
RUJAN - LISTOPAD
23. Izvješće o izvršavanju proračuna Općine Bizovac za razdoblje I – VI mjesec 2016. godine
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj:
Općinski načelnik
Rok :
rujan 2016. godine
Prema članku 109. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15.), upravni
odjel podnosi Općinskom načelniku nacrt polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna do kraja srpnja,
Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do
15. rujna tekuće proračunske godine.
24. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje I-VI mjesec 2016. godine;
Stručna obrada : Općinski načelnik
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
rujan 2016. godine
Na temelju članka 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članku 48. Statuta Općine Bizovac
(«Službeni glasnik općine Bizovac» broj 3/09. i 2/13.), Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi
polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac
prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
25. Razmatranje izvješća o reviziji proračuna Općine Bizovac za 2015. godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
rujan 2016. godine
Prema članku 60. stavku 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave («Narodne novine» broj
117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03., 132/06, 73/08, 25/12, 147/14 i
100/15) nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava obavlja predstavničko tijelo jedinice lokalne
samouprave samostalno i Državni ured za reviziju. Prema članku 88. stavku 3. istog zakona Općinski
načelnik mora izvještaj o pregledu financijskog poslovanja državnog ureda za reviziju dostaviti Općinskom
vijeću.
26. Informacija o poslovanju Hrvatskog radija Valpovština za 2015/2016. godinu;
Stručna obrada : Hrvatski radio Valpovština
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
rujan 2016. godine
Polazeći od prava i obveze općine Bizovac kao suvlasnika «HRV-a «, Općinsko vijeće će razmatrati
njegovo izvješće o godišnjem financijskom poslovanju za prethodnu godinu.
27. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju na području Općine Bizovac;
Stručna obrada : Zavod za zapošljavanje Valpovo
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
rujan 2016. godine
Na temelju članka 9. Statuta Općine Bizovac («Službeni glasnik Općine Bizovac» broj 3/09. i 2/13.) općina
poduzima aktivnosti usmjerene na jačanje i poticanje društvenog, gospodarskog i socijalnog napretka na
svom području. Općinsko vijeće razmatrat će Izvješće koje će sadržavati podatke o kretanju
nezaposlenosti i zapošljavanju na području općine.

28. Razmatranje informacije o provođenju Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti na području Općine
Bizovac;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
rujan 2016. godine
Zakonom o komunalnom gospodarstvu u članku 2. stavku 2. (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99,
57/2000, 129/2000, 59/2001, 26/2003 – pročišćeni tekst, 82/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009, 153/2009,
49/2011, 144/2012, 153/2013, 147/14 i 36/15), propisano je da su jedinice lokalne samouprave obavezne
osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti i osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti
na načelima održivog razvoja. Općinskom vijeću bit će podneseno izvješće o provođenju odluke o
dimnjačarskoj djelatnosti na području Općine Bizovac u tekućoj godini.
29. Izvješće o provedenim mjerama protupožarne zaštite u sezoni žetve 2016. godine;
Stručna obrada : Vatrogasna zajednica Općine Bizovac
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
rujan 2016. godine
Polazeći od obveza koje proizlaze iz Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine» broj 92/10.) u svezi
informiranja o zaštiti od požara, Općinskom vijeću će biti podneseno izvješće o provedenim mjerama
protupožarne zaštite za vrijeme žetve u tekućoj godini.
30. Informacija o općem stanju sigurnosti, kriminalitetu, sigurnosti u prometu i javnom redu i miru
na području Općine Bizovac;
Stručna obrada : VII Policijska postaja Valpovo
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
listopad 2016. godine
Prema članku 9. stavku 1. Zakona o policiji («Narodne novine» broj 34/11, 130/12, 89/14, 151/14 i 33/15)
policija surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na poduzimanju mjera radi
ostvarivanja sigurnosti građana i imovine. Polazeći od ovog zakonskog određenja Općinskom vijeću će
biti podnesena Informacija o općem stanju sigurnosti, kriminalitetu, sigurnosti u prometu te javnom redu i
miru na području Općine Bizovac.
31. Informacija o uspjehu učenika i radu OŠ Bratoljuba Klaića u školskoj 2015/2016. godini
Stručna obrada : OŠ Bratoljuba Klaića
Predlagatelj :
Ravnatelj škole
Rok :
listopad 2016. godine
Jedinice lokalne samouprave prema članku 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u
svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju
potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose između ostalog na odgoj i osnovno obrazovanje.
Informacija će sadržavati podatke o uspjehu učenika u školskoj godini kao i informaciju o opremljenosti
osnovne i područnih škola na području općine Bizovac, te nastavni plan i program za iduću godinu.
32. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Općine
Bizovac;
Stručna obrada : Dječji vrtić “Maslačak” Belišće
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
listopad 2016. godine
Jedinice lokalne samouprave prema članku 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u
svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju
potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose između ostalog na predškolski odgoj . Informacija će
sadržavati podatke o opremljenosti dječjeg vrtića u Bizovcu kao i potrebnim sredstvima za financiranje u
narednoj proračunskoj godini.
33. Razmatranje Izvješća o provođenju Odluke o općinskim porezima;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
listopad 2016. godine
Prema članku 29. stavku 1. točki 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave («Narodne novine»
broj 117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03., 132/06, 73/08, 25/12, 147/14 i
100/15) vlastiti izvori sredstava općine jesu općinski porezi. Prema članku 30. istog Zakona općine mogu
uvesti prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na tvrtku ili naziv i

porez na korištenje javnih površina. Općina Bizovac je iskoristila mogućnost uvođenja svih lokalnih poreza
pa će Općinsko vijeće razmatrati naplatu propisanih poreza.
34. Informacija o provođenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine
Bizovac;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel i Centar za socijalnu skrb Valpovo
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
listopad 2016. godine
Prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13. 152/14. i 99/15. ) Općina
Bizovac je obvezna u svom proračunu osigurati sredstva za potrebe podmirenja troškova stanovanja
socijalno ugroženih građana.
Općinskom vijeću bit će podneseno izvješće o provođenju odluke o socijalnoj skrbi za proteklu godinu.
35. Razmatranje plana zimskog održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel i Dvorac d.o.o. Valpovo
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
listopad 2016. godine
Zakonom o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/2000, 129/2000,
59/2001, 26/2003 – pročišćeni tekst, 82/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009, 153/2009, 49/2011, 144/2012,
153/2013, 147/14 i 36/15), propisano je da jedinice lokalne samouprave, za svaku kalendarsku godinu u
skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja donose Program zimskog održavanja
nerazvrstanih cesta.
STUDENI - PROSINAC
36. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2016. godini.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u
2017. godini.
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2016. godine
Jedinice lokalne ( regionalne ) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom,
uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.
Odredbama Zakona o civilnoj zaštiti (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.
37. Razmatranje prijedloga Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Općine
Bizovac u 2017. godini;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2016. godine
Polazeći od prava i obveza općine koja proizlaze iz Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj
157/13. 152/14. i 99/15. ), općinsko vijeće donijet će program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi
na području općine Bizovac za sljedeću godinu.
38. Utvrđivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2016. godine
Zakonom o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/2000, 129/2000,
59/2001, 26/2003 – pročišćeni tekst, 82/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009, 153/2009, 49/2011, 144/2012,
153/2013, 147/14 i 36/15), propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, nakon
donošenja odluke o komunalnoj naknadi, za svaku kalendarsku godinu u skladu s predviđenim sredstvima
i izvorima financiranja donosi Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti odvodnje
atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje
nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, i održavanje javne rasvjete. Polazeći od prava i obveza općine
koja proizlaze iz naprijed navedenog zakona, općinsko vijeće donijet će program održavanja komunalne
infrastrukture na području općine Bizovac za sljedeću godinu.

39. Razmatranje programa javnih potreba u športu za 2017. godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2016. godine
Zakonom o športu («Narodne novine» broj 71/06.,150/08.,124/11, 86/12, 94/13 i 85/15.) propisano je da
općina utvrđuje program javnih potreba u športu od zajedničkog interesa za svoje područje i za
ostvarivanje programa osigurava financijska sredstva iz svog proračuna. Program javnih potreba u kulturi
donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika, zajedno s godišnjim proračunom.
40. Razmatranje programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2016. godine
Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90. i 27/93. i 38/09.) propisano
je da općina donosi program javnih potreba u kulturi od zajedničkog interesa za svoje područje i za
ostvarivanje programa osigurava financijska sredstva iz svog proračuna. Program javnih potreba u kulturi
donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika, zajedno s godišnjim proračunom.
41. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Bizovac za 2017. godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinsko poglavarstvo
Rok :
prosinac 2016. godine
Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15.),
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi proračun za proračunsku godinu koja odgovara
kalendarskoj godini. Sukladno članku 37 stavku 4. općinski načelnik utvrđuje prijedlog proračuna i
dostavlja ga predstavničkom tijelu koje, prema članku 39. mora donijeti proračun do konca tekuće godine
za iduću proračunsku godinu, i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna sa 1. siječnja godine za koju
se donosi proračun. U skladu s naprijed navedenim Općinsko vijeće će donijeti Proračun Općine Bizovac
za sljedeću godinu.
42. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju proračuna za 2017. godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2016. godine
Prema članku 14. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15.), uz
proračun općine donosi se i odluka o izvršavanju proračuna. Odlukom se uređuje struktura prihoda i
rashoda, zaduživanje općine, upravljanje općinskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih
sredstava, ovlasti poglavarstva i predsjednika poglavarstva te druga pitanja u izvršavanju proračuna.
TIJEKOM GODINE - PREMA POTREBI
43. Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bizovac za 2016. godinu;
Stručan obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
prema potrebi
Prema članku 43. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15.), ako se tijekom
proračunske godine, zbog izvanrednih i nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno
umanje prihodi i primitci, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda, odnosno
pronalaženjem novih prihoda. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine
izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.
44. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bizovac;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
prema potrebi
Na osnovi članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98,
137/99, 22/2000, 73/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009, 143/2012 i
152/14) propisano je da stvarima u vlasništvu općine raspolaže, upravlja i koristi općinski načelnik,
odnosno općinsko vijeće. Općinsko vijeće. Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretne i
nepokretne imovine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini

koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju imovine. Sukladno navedenom ako vrijednost
imovine prelazi naprijed navedeni iznos odluku donosi Općinsko vijeće.
45. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupcima javne nabave;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
prema planu javne nabave
Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac («Službeni glasnik općine Bizovac» broj 3/09. i 2/13.)
utvrđeno je da Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretne i nepokretne imovine čija ukupna
vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđenju imovine. Sukladno navedenom ako vrijednost javne nabave prelazi naprijed
navedeni iznos odluku donosi Općinsko vijeće.
46. Izvješće o korištenju sredstava tekuće rezerve Proračuna Općine Bizovac za 2016. godinu:
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
polugodišnje
Prema članku 47. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15.), Općinski načelnik je
dužan izvijestiti Vijeće o korištenju sredstava proračunske zalihe.
47. Rješenja o imenovanju i razrješenju;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Odbor za izbor i imenovanja
Rok :
prema potrebi
Temeljem zakonskih propisa Općinsko vijeće će donositi rješenja o imenovanju i razrješenju iz svoje
nadležnosti.
48. Pitanja i prijedlozi vijećnika ;
Prema članku 45. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj
3/09 i 2/13), vijećnici vijeća, u pravilu, na svakoj sjednici Općinskog vijeća postavljaju pitanja i daju
prijedloge. Odgovori na postavljena pitanja daju se na istoj sjednici ili na sljedećoj sjednici vijeća.
II.
Ovim Programom utvrđeni nositelji dužni su predlagatelju dostaviti pripremljeni materijal najkasnije do
1. u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je predviđeno razmatranje tog materijala.
Ovim Programom utvrđeni predlagatelji dužni su u određenom roku podnijeti predviđeni materijal
Vijeću na razmatranje.
Ovim Programom utvrđeni nositelji izrade dužni su obavijestiti vijeće u slučaju nemogućnosti dostave
materijala u utvrđenim rokovima, navodeći razloge nemogućnosti pravovremenog izvršenja.
Ovaj Program rada može se tijekom godine dopunjavati, a provodit će se ovisno o potrebi.
III.
Ovaj Program rada bit će objavljen u “Službenom glasniku Općine Bizovac”.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA : 021-05/16-01/2
URBROJ : 2185/03-1-16-1
Predsjednik Općinskog vijeća
Davor Torjanac, v.r.

Bizovac, ________ 2016.
-----------

TOČKA -4

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG AKTA

ZAKLJUČAK

povodom razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji
upravljanje i raspolaganje nekretninama Općine Bizovac

Bizovac , _______ 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
Općinski načelnik
Bizovac, 8. veljače 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
n/r predsjednika Davora Torjanca
PREDMET: Prijedlog zaključka povodom razmatranja Izvješća Državnog ureda
za reviziju o obavljenoj reviziji upravljanje i raspolaganje
nekretninama Općine Bizovac
U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga zaključka povodom razmatranja Izvješća Državnog
ureda za reviziju o obavljenoj reviziji upravljanje i raspolaganje nekretninama Općine Bizovac,
temeljem članka 46. Statuta Općine Bizovac («Službeni glasnik Općine Bizovac 3/09 i 2/13),
Općinski načelnik Općine Bizovac dana 8. veljače 2016. godine, donio je

1.
2.
3.

4.

ZAKLJUČAK
Utvrđuje se prijedlog zaključka povodom razmatranja Izvješća Državnog ureda za reviziju o
obavljenoj reviziji upravljanje i raspolaganje nekretninama Općine Bizovac
Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
Ovaj Zaključak proslijedit će se Općinskom vijeću Općine Bizovac, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Srećko Vuković, Općinski načelnik Općine Bizovac, Nediljko Pušić, pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela da sudjeluju u radu Općinskog vijeća po prijedlogu akta.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković

Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 3/09. i 2/13),
Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na __. sjednici ___________. godine
ZAKLJUČAK
povodom razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji
upravljanje i raspolaganje nekretninama Općine Bizovac
I.
Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Osijek o obavljenoj reviziji
upravljanje i raspolaganje nekretninama Općine Bizovac.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Bizovac».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC

KLASA : 041-01/15-01/1
URBROJ: 2185/03-16-5
Bizovac, ___________ 2016.

Predsjednik Općinskog vijeća
Davor Torjanac, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Područni ured Osijek

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI

UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Osijek, siječanj 2016.

SADRŽAJ
stranica
PREDMET I CILJEVI REVIZIJE

2

METODE REVIZIJE

2

KRITERIJI ZA OCJENU UČINKOVITOSTI

3

UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA

3

Osječko-baranjska županija
Grad Beli Manastir
Grad Belišće
Grad Donji Miholjac
Grad Đakovo
Grad Našice
Grad Osijek
Grad Valpovo
Općina Antunovac
Općina Bilje
Općina Bizovac
Općina Čeminac
Općina Čepin
Općina Darda
Općina Donja Motičina
Općina Draž
Općina Drenje
Općina Đurđenovac
Općina Erdut
Općina Ernestinovo
Općina Feričanci
Općina Gorjani
Općina Jagodnjak
Općina Kneževi Vinogradi
Općina Koška
Općina Levanjska Varoš
Općina Magadenovac
Općina Marijanci
Općina Petlovac
Općina Petrijevci
Općina Podgorač
Općina Podravska Moslavina
Općina Popovac
Općina Punitovci
Općina Satnica Đakovačka
Općina Semeljci
Općina Strizivojna
Općina Šodolovci
Općina Trnava
Općina Viljevo
Općina Viškovci

10
18
30
41
52
61
73
88
97
106
115
125
133
143
154
162
171
179
189
199
207
216
223
232
243
252
260
268
277
285
293
301
310
317
325
333
342
350
359
366
374

Općina Vladislavci
Općina Vuka

381
390

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Područni ured Osijek
KLASA: 041/01/15-10/13
URBROJ: 613-16-16-134
Osijek, 11. siječnja 2016.

IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI
UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA
JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11),
obavljena je revizija učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave na području Osječko- baranjske županije.
Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda
Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih
revizora.
Postupci revizije provedeni su od 23. veljače 2015. do 11. siječnja 2016.

PREDMET I CILJEVI REVIZIJE
Predmet revizije je upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (dalje u tekstu: lokalne jedinice) na području Osječko- baranjske županije od 2012. do 2014.
U ovoj reviziji, pod pojmom nekretnine podrazumijevaju se građevinsko zemljište i građevinski objekti
(poslovni prostori i stanovi). Građevinsko zemljište je, prema odredbama Zakona o prostornom uređenju
(Narodne novine 153/13), zemljište koje je izgrađeno, uređeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje
građevina ili uređenje površina javne namjene. Poslovni prostori su, prema odredbama Zakona o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11 i 64/15), poslovne zgrade, poslovne prostorije,
garaže i garažna mjesta. Pod pojmom stanovi, podrazumijevaju se stanovi u vlasništvu lokalnih jedinica.
Revizijom je obuhvaćeno vođenje evidencija, normativno uređenje i usklađenost upravljanja i raspolaganja
nekretninama sa zakonima i drugim propisima. Također, revizijom je provjeren sustav kontrola upravljanja i
raspolaganja nekretninama.
Revizijom su obuhvaćene sve lokalne jedinice (županija, sedam gradova i 35 općina) Osječkobaranjske županije, utvrđene odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici
Hrvatskoj (Narodne novine 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13 i 45/13).
U svrhu ocjene učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama u lokalnim jedinicama, utvrđeni
su sljedeći ciljevi:
- ocijeniti cjelovitost podataka o nekretninama
- ocijeniti normativno uređenje upravljanja i raspolaganja nekretninama
- ocijeniti upravlja li se i raspolaže nekretninama (poslovnim prostorima, stanovima i građevinskim
zemljištem) u skladu sa zakonima i drugim propisima
- ocijeniti djelotvornost raspolaganja i upravljanja nekretninama
- ocijeniti efikasnost sustava unutarnjih kontrola pri upravljanju i raspolaganju nekretninama.
Djelotvornost upravljanja nekretninama podrazumijeva poduzete aktivnosti za ostvarivanje prihoda od
nekretnina (zakup, najam, koncesija, prodaja) te racionalno i odgovorno raspolaganje nekretninama.
METODE REVIZIJE
U skladu s prihvaćenim međunarodnim revizijskim standardima vrhovnih revizijskih institucija, revizija
je planirana i obavljena na način koji osigurava potrebne dokaze i pruža razumnu osnovu za revizijske nalaze
i zaključke te ostvarenje revizijskih ciljeva.
U fazi planiranja i obavljanja pripremnih radnji za obavljanje revizije učinkovitosti proučeni su i
analizirani zakoni i drugi propisi kojima je uređeno upravljanje i raspolaganje nekretninama i financijska
izvješća lokalnih jedinica. Osim toga, korišteni su i podaci iz izvješća o ranije obavljenoj financijskoj reviziji
lokalnih jedinica.




U postupku revizije korištene su sljedeće metode prikupljanja i analize dokaza:
ispitana je dosljednost primjene zakona i drugih propisa te internih akata
provjerene su poslovne knjige i knjigovodstvene isprave koje služe kao dokaz o nastalim poslovnim
događajima i analizirani su podaci prikupljeni putem upitnika
obavljeni su razgovori s odgovornim osobama te pribavljena obrazloženja o pojedinim poslovnim
događajima.

KRITERIJI ZA OCJENU UČINKOVITOSTI
Za ocjenu učinkovitosti utvrđeni su kriteriji koji proizlaze iz zakona i drugih propisa te poduzetih
aktivnosti lokalnih jedinica vezanih uz upravljanje i raspolaganje nekretninama. Revizijom su prikupljeni dokazi
kako bi se odgovorilo na sljedeća pitanja:
- Imaju li lokalne jedinice cjelovite podatke o nekretninama?
- Jesu li lokalne jedinice normativno uredile upravljanje i raspolaganje nekretninama?
- Upravljaju li i raspolažu lokalne jedinice nekretninama (poslovnim prostorima, stanovima i
građevinskim zemljištem) pažnjom dobrog gospodara?
- Je li uspostavljen efikasan sustav unutarnjih kontrola u svrhu praćenja upravljanja i raspolaganja
nekretninama?

Upravljanje i raspolaganje nekretninama ocjenjuje se kao učinkovito, ako lokalna jedinica
nekretninama upravlja i raspolaže pažnjom dobrog gospodara, ima cjelovite podatke odnosno poduzete su
sve aktivnosti u cilju utvrđivanja cjelovitih podataka o nekretninama, upravljanje i raspolaganje je normativno
uređeno, te je uspostavljen efikasan sustav unutarnjih kontrola.
Kao djelomično učinkovito, ocjenjuje se ako su potrebna određena poboljšanja u upravljanju i
raspolaganju nekretninama, ako poduzete aktivnosti za utvrđivanje cjelovitih podataka o nekretninama nisu
dostane te je upravljanje i raspolaganje nekretninama djelomično normativno uređeno.
Upravljanje i raspolaganje nekretninama nije učinkovito, ako su za to potrebna znatna poboljšanja,
nisu poduzete aktivnosti za utvrđivanje cjelovitih podataka o nekretninama te upravljanje i raspolaganje nije
normativno uređeno.
UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
Za obavljanje poslova i djelatnosti te ostvarivanje zadaća propisanih odredbama Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 19/13 - pročišćeni tekst), lokalne jedinice, osim financijskim sredstvima
(prihodi koji lokalnim jedinicama pripadaju i koje ostvaruju u skladu s propisima) upravljaju i raspolažu
pokretninama i nekretninama (upravne zgrade, stanovi, poslovni prostori, objekti komunalne infrastrukture,
školski, zdravstveni, kulturni i sportski objekti, igrališta i druge nekretnine).
Prema odredbama spomenutog Zakona, lokalna jedinica je dužna pokretninama i nekretninama
upravljati, koristiti i raspolagati pažnjom dobrog gospodara.
Pojmovi upravljanja i raspolaganja nekretninama definirani su Zakonom o upravljanju i raspolaganju
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine 94/13) i Strategijom upravljanja i raspolaganja
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske od 2013. do 2017. (Narodne novine 76/13). Prema spomenutoj
Strategiji, za upravljanje i raspolaganje imovinom lokalnih jedinica, potrebno je uspostaviti jednaka pravila
postupanja koja vrijede i za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom.
Upravljanje nekretninama odnosi se na provedbu postupaka potrebnih za upravljanje nekretninama,
sudjelovanje u oblikovanju prijedloga prostornih rješenja za nekretnine, tekućeg i investicijskog održavanja
nekretnina, reguliranje vlasničkopravnog statusa nekretnine, ustupanje nekretnina na korištenje ustanovama i
pravnim osobama za obavljanje poslova od javnog interesa te obavljanje drugih aktivnosti i poslova u skladu
s propisima koji uređuju vlasništvo i druga stvarna prava.
Raspolaganje nekretninama predstavlja prodaju, davanje u zakup ili najam, osnivanje prava građenja
i dokapitalizaciju trgovačkih društava unošenjem nekretnina u temeljni kapital trgovačkih društava, darovanje,
zamjenu, osnivanje založnog prava na nekretnini, osnivanje prava služnosti na nekretnini, razvrgnuće
suvlasničke zajednice nekretnina, zajedničku izgradnju ili financiranje izgradnje i druge načine raspolaganja.
Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske je navedeno da
načela upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (načelo javnosti, predvidljivosti, učinkovitosti i
odgovornosti) treba dosljedno i u cijelosti primjenjivati i na imovinu lokalnih jedinica.
Načelo javnosti - upravljanje imovinom osigurava se propisivanjem preglednih pravila i kriterija
upravljanja imovinom u propisima i drugim aktima, te njihovom javnom objavom u planu upravljanja imovinom
(koji se donosi na godišnjoj razini), javnom objavom najvažnijih odluka o upravljanju imovinom i javnosti
dostupnom registru imovine.
Načelo predvidljivosti - upravljanje imovinom mora biti predvidljivo za korisnike nekretnina i drugih
stvarnih prava. Predvidljivost upravljanja imovinom ostvaruje se jednakim postupanjem u istim ili sličnim
slučajevima.
Načelo učinkovitosti - imovinom se upravlja učinkovito radi ostvarivanja gospodarskih, infrastrukturnih
i drugih ciljeva. Temeljni je cilj učinkovito upravljati svim oblicima imovine prema načelu „dobrog gospodara“.
Načelo odgovornosti - osigurava se propisivanjem ovlasti i dužnosti pojedinih nositelja funkcija
upravljanja imovinom, nadzorom nad upravljanjem imovinom, izvještavanjem o postignutim ciljevima i
učincima upravljanja imovinom i poduzimanjem mjera protiv onih koji ne postupaju sukladno propisima.

Načini, uvjeti i postupci stjecanja nekretnina utvrđeni su većim brojem propisa. Lokalne jedinice su
pojedine nekretnine (izgrađeno građevinsko zemljište s objektima i neizgrađeno građevinsko zemljište) stekle
prema odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (Narodne novine 90/92), prema kojima su općine,
gradovi i županije preuzele nekretnine, pokretnine, financijska sredstva te prava i obveze općina čiji su
slijednik, a izmjenama navedenog Zakona (Narodne novine 117/93), nekretnine i pokretnine dotadašnjih
mjesnih zajednica.
Prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne
novine 70/97), preuzele su objekte i uređaje koji se koriste isključivo za javnu rasvjetu, prema Uredbi o
prestanku rada Fonda u stambenom gospodarstvu (Narodne novine 64/97), nekretnine, prava i obveze u vezi
s tim nekretninama Fonda koje se nalaze na njihovom području, a prema odredbama Zakona o grobljima
(Narodne novine 19/98 i 50/12), groblja na svom području.
Prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu (Narodne novine 77/95),
sportski objekti i druge nekretnine u društvenom vlasništvu na kojima pravo korištenja imaju sportske
organizacije, udruge i druge pravne osobe prelaze u vlasništvo gradova i općina na čijem se području nalaze,
ukoliko nadležno gradsko odnosno općinsko vijeće donese akt o preuzimanju i/ili u vlasništvo županije pod
propisanim uvjetima. Odredbama Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i
92/14), propisano je da je nerazvrstana cesta javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne
samouprave na čijem se području nalazi. Uz navedeno, lokalne jedinice su nekretnine stjecale na temelju
pravnih poslova (kupnja, darovanje, zamjena, nasljeđivanje i na druge načine).
Način vođenja knjigovodstvenih evidencija o imovini lokalnih jedinica te iskazivanje imovine u
financijskim izvještajima propisani su odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom
planu (Narodne novine 114/10 i 31/11) i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
(Narodne novine 32/11). Od listopada 2014., na snazi je novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i
Računskom planu (Narodne novine 124/14 i 115/15), a od siječnja 2015. novi Pravilnik o financijskom
izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 3/15 i 93/15). Prema navedenim propisima,
zemljište i građevinski objekti iskazuju se u okviru nefinancijske imovine.
Podaci o nekretninama i drugoj nefinancijskoj imovini
Prema podacima iz financijskih izvještaja, ukupna vrijednost imovine lokalnih jedinica Osječkobaranjske županije na dan 31. prosinca 2014. iskazana je u iznosu
5.829.369.318,00 kn, što je u odnosu na početak godine više za 300.956.718,00 kn ili
5,4 %. Ukupna imovina odnosi se na nefinancijsku imovinu u iznosu 4.206.093.837,00 kn i financijsku imovinu
u iznosu 1.623.275.481,00 kn.
U tablici broj 1 daju se podaci o vrijednosti nefinancijske imovine lokalnih jedinica na području Osječkobaranjske županije na dan 31. prosinca 2012., 2013. i 2014.
Tablica broj 1
Vrijednost nefinancijske imovine lokalnih jedinica na području Osječko-baranjske županije na dan 31.
prosinca 2012., 2013. i 2014.
Redni
Nefinancijska imovina
2012.
2013.
2014.
broj
1
2
3
4
1. Prirodna bogatstva (zemljište)
490.884.649,00
631.264.776,00
740.819.710,00
2. Građevinski objekti
2.861.015.179,00 3.041.853.473,00
3.097.474.926,00
3. Imovina u pripremi
136.527.741,00
124.138.355,00
140.089.485,00
4. Druga imovina
162.876.546,00
182.452.505,00
227.709.716,00
Ukupno
3.651.304.115,00 3.979.709.109,00
4.206.093.837,00
Vrijednost nefinancijske imovine lokalnih jedinica Osječko-baranjske županije koncem 2013. veća je
u odnosu na 2012. za 328.404.994,00 kn ili 9,0 %, a koncem 2014. je veća za 226.384.727,00 kn ili 5,7 % u
odnosu na 2013.
U strukturi nefinancijske imovine koncem 2014., građevinski objekti sudjeluju sa 73,7 %, zemljište sa
17,6 %, druga imovina s 5,4 % i nefinancijska imovina u pripremi s
3,3 %. U okviru građevinskih objekata vrijednosno značajnija imovina se odnosi na Grad Osijek u iznosu
1.937.162.891,00 kn ili 62,5 %, Grad Donji Miholjac u iznosu

133.379.875,00 kn ili 4,3 %, Grad Đakovo u iznosu 117.257.791,00 kn ili 3,8 %, Grad Beli Manastir u iznosu
78.176.426,00 kn ili 2,5 %, Grad Našice u iznosu 71.432.029,00 kn ili 2,3 % i Grad Belišće u iznosu
70.735.347,00 kn ili 2,3 % ukupne vrijednosti građevinskih objekata.
Vrijednosno značajnija imovina u pripremi iskazana je u financijskim izvještajima Grada Belišća u
iznosu 44.205.208,00 kn (izgradnja sustava navodnjavanja, cesta i biciklističkih staza), Grada Valpova u
iznosu 16.847.278,00 kn (izgradnja cesta u poslovnoj zoni i zoni malog gospodarstva i drugo), Osječkobaranjske županije u iznosu 14.459.089,00 kn (izgradnja građevinskih objekata) i Grada Osijeka u iznosu
10.748.564,00 kn (nerazvrstane ceste, pješačke staze, nogostupe, trgove te projekte energetske
učinkovitosti). U okviru druge imovine najvećim dijelom iskazana je vrijednost postrojenja i opreme,
nematerijalne imovine i prijevoznih sredstava.
U tablici broj 2 daju se podaci o vrijednosti nefinancijske imovine po lokalnim jedinicama na području
Osječko-baranjske županije, na dan 31. prosinca 2012., 2013. i 2014.
Tablica broj 2
Vrijednost nefinancijske imovine po lokalnim jedinicama na području Osječko-baranjske županije, na dan
31. prosinca 2012., 2013. i 2014.
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Lokalna jedinica

Vrijednost nefinancijske imovine
2012.

1
2
Osječko-baranjska županija
139.120.112,00
Grad Beli Manastir
117.786.653,00
Grad Belišće
84.089.908,00
Grad Donji Miholjac
168.686.663,00
Grad Đakovo
223.673.069,00
Grad Našice
86.041.362,00
Grad Osijek
2.124.603.474,00
Grad Valpovo
87.231.403,00
Općina Antunovac
28.723.359,00
Općina Bilje
36.969.693,00
Općina Bizovac
34.889.202,00
Općina Čeminac
23.504.698,00
Općina Čepin
25.507.708,00
Općina Darda
79.712.567,00
Općina Donja Motičina
3.582.939,00
Općina Draž
10.364.842,00
Općina Drenje
6.201.666,00
Općina Đurđenovac
76.912.955,00
Općina Erdut
29.479.136,00
Općina Ernestinovo
5.803.872,00
Općina Feričanci
6.293.412,00
Općina Gorjani
5.871.202,00
Općina Jagodnjak
14.687.872,00
Općina Kneževi Vinogradi
42.286.343,00
Općina Koška
9.503.236,00
Općina Levanjska Varoš
3.097.403,00
Općina Magadenovac
24.930.100,00
Općina Marijanci
14.831.647,00
Općina Petlovac
7.340.669,00
Općina Petrijevci
14.383.555,00
Općina Podgorač
5.440.859,00
Općina Podravska Moslavina
8.264.685,00
Općina Popovac
7.773.865,00
Općina Punitovci
10.454.862,00
Općina Satnica Đakovačka
12.180.637,00
Općina Semeljci
8.259.694,00
Općina Strizivojna
13.435.911,00
Općina Šodolovci
4.209.982,00
Općina Trnava
6.299.169,00
Općina Viljevo
12.545.144,00
Općina Viškovci
12.571.146,00
Općina Vladislavci
11.162.166,00
Općina Vuka
2.595.275,00
UKUPNO
3.651.304.115,00

2013.
3
158.226.506,00
118.136.800,00
84.792.396,00
173.105.578,00
227.026.929,00
85.540.059,00
2.363.492.768,00
85.794.767,00
33.019.739,00
38.493.885,00
35.247.530,00
23.845.798,00
27.029.351,00
81.471.178,00
3.710.733,00
18.809.532,00
6.638.985,00
76.963.211,00
31.644.554,00
6.005.274,00
9.281.712,00
5.837.750,00
15.671.665,00
51.064.319,00
8.753.350,00
3.136.965,00
25.966.137,00
16.326.474,00
7.884.253,00
14.096.815,00
5.701.869,00
9.638.463,00
21.201.243,00
11.161.676,00
12.056.865,00
15.718.978,00
13.375.754,00
4.760.617,00
6.417.550,00
15.229.201,00
13.106.037,00
11.307.200,00
3.018.643,00
3.979.709.109,00

(3/2)
4
113,7
100,3
100,8
102,6
101,5
99,4
111,2
98,4
115,0
104,1
101,0
101,5
106,0
102,2
103,6
181,5
107,1
100,1
107,3
103,5
147,5
99,4
106,7
120,8
92,1
101,3
104,2
110,1
107,4
98,0
104,8
116,6
272,7
106,8
99,0
190,3
99,6
113,1
101,9
121,4
104,3
101,3
116,3
109,0

2014.
5
163.703.245,00
125.792.961,00
123.442.947,00
166.476.534,00
224.684.013,00
104.632.531,00
2.422.556.862,00
94.164.111,00
38.047.329,00
45.888.408,00
35.756.675,00
25.183.849,00
27.632.381,00
85.240.876,00
4.591.569,00
18.506.213,00
6.890.699,00
76.391.995,00
64.265.686,00
6.062.327,00
9.335.008,00
5.740.712,00
19.248.228,00
58.611.364,00
8.449.206,00
3.307.189,00
29.752.564,00
15.687.119,00
10.299.077,00
16.982.913,00
5.919.469,00
10.066.451,00
20.097.688,00
11.701.356,00
13.184.227,00
29.235.728,00
19.827.887,00
5.262.547,00
8.343.231,00
15.123.227,00
13.867.066,00
12.756.648,00
3.383.721,00
4.206.093.837,00

(5/3)
6
103,5
106,5
145,6
96,2
99,0
122,3
102,5
109,8
115,2
119,2
101,4
105,6
102,2
104,6
123,7
98,4
103,8
99,3
203,1
101,0
100,6
98,3
122,8
114,8
96,5
105,4
114,6
96,1
130,6
120,5
103,8
104,4
94,8
104,8
109,4
186,0
148,2
110,5
130,0
99,3
105,8
112,8
112,1
105,7

U ukupnoj vrijednosti nefinancijske imovine svih lokalnih jedinica na području Osječko-baranjske
županije koncem 2014., nefinancijska imovina Grada Osijeka sudjeluje s 57,6 %, Grada Đakova s 5,3 %,
Grada Donjeg Miholjca s 4,0 % i Osječko-baranjske
županije s 3,9 %. Nefinancijska imovina drugih lokalnih jedinica sudjeluje s 29,1 % u ukupnoj vrijednosti
nefinancijske imovine.
Prema podacima iz financijskih izvještaja, ukupni prihodi i primici lokalnih jedinica Osječko-baranjske
županije za 2012. su ostvareni u iznosu 1.109.289.754,00 kn, za 2013. u iznosu 1.102.751.028,00 kn i za
2014. u iznosu 1.156.974.976,00 kn. Ostvareni prihodi od upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima,
stanovima i zemljištem čine 4,1 % ukupno ostvarenih prihoda za 2012., 2,2 % za 2013. i 2,5 % za 2014.
U tablici broj 3 daju se podaci o ostvarenim prihodima od upravljanja i raspolaganja poslovnim
prostorima, stanovima i zemljištem u lokalnim jedinicama na području Osječko- baranjske županije za 2012.,
2013. i 2014.
Tablica broj 3
Ostvareni prihodi od upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima, stanovima i zemljištem u lokalnim
jedinicama na području Osječko-baranjske županije za 2012., 2013. i 2014.
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prihodi
1
Prodaja poslovnih prostora
Zakup poslovnih prostora
Prodaja stanova
Najam stanova
Prodaja zemljišta
Zakupa zemljišta
Ukupno

2012.

2013.

2014.

2
13.689.552,00
15.330.115,00
1.889.641,00
2.994.464,00
11.628.713,00
362.757,00
45.895.242,00

3
1.026.647,00
13.176.938,00
1.701.123,00
2.820.196,00
4.917.360,00
246.203,00
23.888.467,00

4
8.004.891,00
13.589.906,00
1.247.221,00
2.704.486,00
2.471.173,00
291.354,00
28.309.031,00

Lokalne jedinice Osječko-baranjske županije su ostvarile prihode od upravljanja i raspolaganja
poslovnim prostorima, stanovima i zemljištem za 2013. manje za 22.006.775,00 kn u odnosu na 2012. te u
2014. više za 4.420.564,00 kn u odnosu na
2013.
U tablici broj 4 daju se podaci o broju i površini poslovnih prostora i stanova te površini zemljišta
lokalnih jedinica Osječko-baranjske županije na dan 31. prosinca 2014., prema podacima lokalnih jedinica.
Tablica broj 4
Broj i površina poslovnih prostora i stanova te površina zemljišta lokalnih jedinica na području
Osječko-baranjske županije na dan 31. prosinca 2014.
Poslovni prostori

Redni

Površina

Lokalna jedinica
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Broj
1
Osječko-baranjska županija
Grad Beli Manastir
Grad Belišće
Grad Donji Miholjac
Grad Đakovo
Grad Našice
Grad Osijek
Grad Valpovo
Općina Antunovac
Općina Bilje
Općina Bizovac
Općina Čeminac
Općina Čepin
Općina Darda
Općina Donja Motičina
Općina Draž

Stanovi

2
15
61
65
70
42
37
385
27
3
8
37
8
19
17
8
12

u m²
3
19 685
11 880
9 344
7 433
3 882
2 799
56 570
1 239
511
4 581
1962
4 696
1 515
1 610

Površina

Površina
Broj
4
0
162
187
12
9
45
915
19
1
28
1
5
2
11
0
26

u m²
5
0
7 648
8770
590
423
1 769
39 827
926
50
1 078
85
105
567
0
1 357

zemljišta u m²
6
2 164
1 185 079
737 151
629 104
404 007
88 033
285 048
29 727
329 010
710 007
7 524
-

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Općina Drenje
Općina Đurđenovac
Općina Erdut
Općina Ernestinovo
Općina Feričanci
Općina Gorjani
Općina Jagodnjak
Općina Kneževi Vinogradi
Općina Koška
Općina Levanjska Varoš
Općina Magadenovac
Općina Marijanci
Općina Petlovac
Općina Petrijevci
Općina Podgorač
Općina Podravska Moslavina
Općina Popovac
Općina Punitovci
Općina Satnica Đakovačka
Općina Semeljci
Općina Strizivojna
Općina Šodolovci
Općina Trnava
Općina Viljevo
Općina Viškovci
Općina Vladislavci
Općina Vuka
Ukupno

3
16
15
2
12
1
15
31
27
12
40
18
8
11
18
6
10
5
2
13
2
11
4
9
2
8
6
1 121

120
2 378
1 688
354
1 796
100
1 643
7 116
5 470
2 174
4 376
2 551
2 524
2 637
4 399
1 201
572
900
9 648
949
693
81
515
62
883
1 000
183 537

2
205
17
8
4
0
6
19
0
2
0
2
4
1
0
0
5
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
1 701

130
7 394
775
447
202
0
420
1 058
0
60
0
171
198
19
0
0
261
0
0
0
0
0
0
20
0
132
0
74 482

48 105
683 122
4 847
76 095
418 016
35 407
1 565
320 000
53 286
72 477
135 160
11 386
5 564
81 039
126 045
322 469
2 665
191 297
110 498
7 105 897

Od ukupnog broja poslovnih prostora gradovi Osijek, Donji Miholjac, Belišće i Beli Manastir imaju 581
poslovni prostor ili 51,8 % ukupnog broja poslovnih prostora lokalnih jedinica na području Osječko-baranjske
županije, a gradovi Osijek, Belišće, Beli Manastir i Općina Đurđenovac imaju 1 469 stanova odnosno 86,4 %
stanova koje imaju lokalne jedinice na području Osječko-baranjske županije.
Gradovi Đakovo, Osijek i Valpovo te općine Čeminac, Draž, Đurđenovac, Feričanci, Gorjani, Levanjska
Varoš, Petlovac, Petrijevci, Trnava i Viškovci ne raspolažu podacima o površini zemljišta kojom upravljaju i
raspolažu.
Grad Valpovo i Općina Punitovci ne raspolažu podacima o površini poslovnih prostora, a Općina
Čeminac o površini poslovnih prostora i površini stanova kojima upravljaju i raspolažu.

OPĆINA BIZOVAC
Odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, utvrđena je Općina
Bizovac kao jedinica lokalne samouprave u sastavu Osječko-baranjske županije. Površina Općine je 101 km².
Obuhvaća devet naselja s 4 507 stanovnika.
Prema podacima iz financijskih izvještaja, ukupna vrijednost imovine na dan 31. prosinca 2014.
iskazana je u iznosu 52.305.560,00 kn, što je u odnosu na početak godine manje za 384.430,00 kn ili 0,7 %.
Odnosi se na nefinancijsku imovinu u iznosu 35.756.675,00 kn i financijsku imovinu u iznosu 16.548.885,00
kn.
U tablici broj 32 daju se podaci o vrijednosti nefinancijske imovine Općine Bizovac na dan 31. prosinca
2012., 2013. i 2014.

Tablica broj 32
Vrijednost nefinancijske imovine Općine Bizovac na dan 31. prosinca 2012., 2013. i 2014.
Redni
Nefinancijska imovina
2012.
2013.
2014.
broj
1
2
3
4
1. Prirodna bogatstva (zemljište)
2.283.281,00
2.232.154,00
2.242.154,00
2. Građevinski objekti
23.375.135,00
23.943.111,00
23.773.707,00
3. Imovina u pripremi
8.451.411,00
8.281.246,00
8.623.617,00
4. Druga imovina
779.375,00
791.019,00
1.117.197,00
Ukupno
34.889.202,00
35.247.530,00
35.756.675,00
Vrijednost nefinancijske imovine Općine Bizovac koncem 2013. veća je u odnosu na 2012. za
358.328,00 kn ili 1,0 %, a koncem 2014. veća je za 509.145,00 kn ili 1,5% u odnosu na 2013.
Vrijednost nefinancijske imovine koncem 2014. iskazana je u iznosu 35.756.675,00 kn. U strukturi
nefinancijske imovine koncem 2014. građevinski objekti sudjeluju sa 66,5 %, zemljište sa 6,3 %, druga imovina
s 3,1 % i imovina u pripremi s 24,1 %. Vrijednost građevinskih objekata odnosi se na stambene objekte,
poslovne objekte, infrastrukturne objekte i druge građevinske objekte. Vrijednost druge imovine odnosi se na
postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, višegodišnje nasade te nematerijalnu imovinu, a imovina u pripremi
na građevinske objekte i projektnu dokumentaciju čija je izrada u tijeku.
Prema podacima iz financijskih izvještaja, ukupni prihodi i primici za 2014. ostvareni su u iznosu
7.310.138,00 kn, a prihodi od upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima, stanovima i zemljištem (u dijelu
koji se odnosi na prihode od zakupa poslovnih prostora i prodaje zemljišta) ostvareni su u iznosu 74.552,00
kn, što čini 1,0% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka.
U tablici broj 33 daju se podaci o ostvarenim prihodima od upravljanja i raspolaganja poslovnim
prostorima i zemljištem Općine Bizovac za 2012., 2013. i 2014.
Tablica broj 33
Ostvareni prihodi od upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima i zemljištem Općine Bizovac za 2012.,
2013. i 2014.
Redni
Prihodi
2012.
2013.
2014.
broj
1
2
3
4
1.
Od prodaje poslovnih prostora
477.062,00
0,00
0,00
2.
Od zakupa poslovnih prostora
65.531,00
50.900,00
43.872,00
3.
Od prodaje zemljišta
76.964,00
60.222,00
30.680,00
Ukupno
619.557,00
111.122,00
74.552,00
Općina Bizovac je od 2012. do 2014. ostvarila prihode od upravljanja i raspolaganja poslovnim
prostorima i zemljištem u ukupnom iznosu 805.231,00 kn.
Prema podacima Općine Bizovac, koncem 2014. Općina raspolaže s 37 poslovnih prostora, jednim
stanom te 29 727 m2 zemljišta.
U tablici broj 34 daju se podaci o broju i površini poslovnih prostora i stanova te površini zemljišta
prema od 2012. do 2014. podacima Općine Bizovac.
Tablica broj 34
Broj i površina poslovnih prostora i stanova te površina zemljišta Općine Bizovac na dan 31. prosinca 2012.,
2013. i 2014.
Redni
Opis
2012.
2013.
2014.
broj
1
2
3
4
I. Poslovni prostori
1.
Broj poslovnih prostora
37
37
37
2.
Površina poslovnih prostora u m2
4 581
4 581
4 581
II. Stanovi
1.
Broj stanova
1
1
1
2.
Površina stanova u m2
85
85
85

III. Zemljište
1.

Površina zemljišta u m2

30 916

29 727

29 727

NALAZ I PREPORUKE

-Evidencije o nefinancijskoj imovini
Prema odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, proračunsko
računovodstvo se temelji na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i
pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja. Proračun i proračunski korisnici obvezni su u svom
knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka kao i o stanju
imovine, obveza i vlastitih izvora. Poslovne knjige proračuna i proračunskih korisnika jesu dnevnik, glavna
knjiga i pomoćne knjige. Glavna knjiga je sustavna knjigovodstvena evidencija poslovnih promjena i transakcija
nastalih na imovini, obvezama, vlastitim izvorima te prihodima i rashodima.
Pomoćne knjige jesu analitičke knjigovodstvene evidencije stavki koje su u glavnoj knjizi evidentirane sintetički
i druge pomoćne evidencije za potrebe nadzora i praćenja poslovanja, a proračun i proračunski korisnici,
između ostaloga, obvezno vode i analitičko knjigovodstvo dugotrajne nefinancijske imovine - po vrsti, količini i
vrijednosti (nabavna i otpisana) te s drugim potrebnim podacima.
Prema navedenom Pravilniku, izvanbilančni zapisi sadrže stavke koje su vezane, ali nisu uključene u
bilančne kategorije te, između ostalog, sadrže i tuđu imovinu dobivenu na korištenje.
U poslovnim knjigama Općine Bizovac na koncu 2014. je evidentirana vrijednost zemljišta u iznosu
2.242.154,00 kn te građevinskih objekata (poslovnih objekata, stambenih objekata, infrastrukturnih objekata i
drugih građevinskih objekta) u iznosu 23.773.707,00 kn. Od ukupne vrijednosti građevinskih objekata, na
vrijednost poslovnih objekata se, prema analitičkim knjigovodstvenim evidencijama dugotrajne nefinancijske
imovine, odnosi 9.890.937,00 kn ili 41,6,0 %, a na sadašnju vrijednost stambenih objekata odnosi se
492.125,00 kn ili 2,1 %.
Iskazana vrijednost zemljišta i građevinskih objekata u poslovnim knjigama se odnosi na izvršena
ulaganja koja su obavljena od konstituiranja Općine Bizovac kao jedinice lokalne samouprave te na imovinu
koja je u poslovnim knjigama evidentirana u ranijim godinama na temelju obavljene interne procjene i koja se
odnosi na imovinu koja je pripala Općini na temelju sukcesije odnosno podjele imovine bivše Općine Valpovo
(zemljište, stanovi i zgrade), na imovinu koja je pripala Općini na temelju rješenja o nasljeđivanju (ošasna
imovina) i na dio imovine (zemljište, groblja i drugo) kojom u skladu sa zakonima i drugim propisima upravlja i
raspolaže Općina. Do konca 2014. u poslovnim knjigama nisu evidentirane ranije izgrađene nerazvrstane
ceste, a procjena vrijednosti i evidentiranje navedenih cesta u poslovne knjige planira se napraviti u 2015.
Ministarstvo financija je 2013. donijelo Uputu o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu
Republike Hrvatske. Obveznici primjene navedene Upute su i jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave. Spomenutom Uputom su propisani načini procjene do sada neevidentirane imovine, a to su
interna procjena, procjena ovlaštenoga procjenitelja te procjena u iznosu pojedinačne vrijednosti od jedne
kune za imovinu čiju vrijednost zbog njezinih specifičnih obilježja nije opravdano, niti moguće procjenjivati.
Općina Bizovac je ustrojila i vodi zasebnu analitičku knjigovodstvenu evidenciju dugotrajne
nefinancijske imovine po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna i otpisana). Na koncu 2014. podaci o vrijednosti
dugotrajne nefinancijske imovine evidentirani u analitičkoj knjigovodstvenoj evidenciji istovjetni su podacima
iskazanim u glavnoj knjizi i financijskim izvještajima. Sa stanjem na dan 31. prosinca 2014. obavljen je popis
imovine i obveza kojim nisu utvrđene razlike između popisanog i knjigovodstvenog stanja imovine.
Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske propisana je obveza
ustrojavanja registra državne imovine, a Uredbom o registru državne imovine (Narodne novine 55/11),
propisan je način uspostave, sadržaj, oblik i način vođenja registra državne imovine.
Prema navedenoj Uredbi, registar se sastoji od popisa vlasničkih udjela (dionica i poslovnih udjela) u
trgovačkim društvima i popisa nekretnina (građevinskog zemljišta i građevina, stambenih objekata, poslovnih
prostora i drugih nekretnina) te su utvrđeni podaci koje treba sadržavati popis vlasničkih udjela (naziv i sjedište,
OIB i temeljni kapital trgovačkog ili dioničkog društva, broj poslovnih udjela ili dionica u temeljnom kapitalu,
nominalna vrijednost poslovnih udjela ili dionica i drugi podaci) te popis nekretnina (broj zemljišnoknjižne
čestice nekretnine i zemljišnoknjižnog uloška u koji je nekretnina upisana, površinu zemljišnoknjižne čestice,

naziv katastarske općine, vrstu vlasništva na nekretnini i titular vlasništva, podatke o sudskim sporovima koji
se vode vezano uz nekretninu i teretima na nekretnini, broj posjedovnog lista i broj katastarske čestice, naziv
katastarske općine i površinu katastarske čestice iz posjedovnog lista, broj katastarskog plana i katastarski
plan za katastarsku česticu, adresu katastarske čestice, prostorno-plansku namjenu nekretnine i prostorni
plan, korisnika nekretnine i pravnu osnovu korištenja, vrijednost nekretnine i druge podatke). Strategijom
upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske je navedeno da je u upravljanju i
raspolaganju imovinom potrebno uspostaviti jednaka pravila postupanja koja vrijede za tijela državne uprave i
za nadležna tijela u lokalnim jedinicama. Općina Bizovac nije ustrojila registar imovine.
Državni ured za reviziju predlaže u poslovnim knjigama evidentirati svu imovinu kojom Općina Bizovac
upravlja i raspolaže ili bi trebala upravljati i raspolagati u skladu sa zakonima i drugim propisima. Predlaže se
ustrojiti i voditi registar imovine Općine na način i s podacima propisanim za registar državne imovine kako bi
se osigurali podaci o cjelokupnoj imovini odnosno resursima s kojima Općina raspolaže te stvorili osnovni
preduvjeti za učinkovito upravljanje i raspolaganje imovinom i za donošenje planskih dokumenata za
upravljanje i raspolaganje imovinom (strategija i godišnji planovi upravljanja i raspolaganja imovinom).
-Normativno uređenje upravljanja i raspolaganja nekretninama
Lokalne jedinice u okvirima zadanim zakonima i drugim propisima samostalno utvrđuju pravila i
procedure upravljanja i raspolaganja imovinom. Upravljanje i raspolaganje imovinom može se urediti
donošenjem strategije kojom se definiraju srednjoročni ciljevi i smjernice upravljanja i raspolaganja imovinom
uvažavajući gospodarske i razvojne interese lokalne jedinice; godišnjih planova upravljanja i raspolaganja
imovinom koji sadrže kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom; provedbenih mjera u svrhu
provođenja strategije te drugih akata kojima se u okviru propisa reguliraju načini, ovlasti, procedure i kriteriji
za upravljanje i raspolaganje pojedinim vrstama imovine. Općina Bizovac nije donijela strategiju upravljanja i
raspolaganja imovinom i godišnje planove upravljanja i raspolaganja imovinom i nije započela aktivnosti za
njihovo donošenje.
Općina Bizovac je od 2012. do 2014. davala poslovne prostore u zakup i na korištenje bez naknade
te je prodavala poslovne prostore i građevinsko zemljište i obavljala zamjenu nekretnina.
Osim zakonima i drugim propisima, uvjeti, procedure i način raspolaganja poslovnim prostorom i
građevinskim zemljištem utvrđeni su i internim aktima Općine Bizovac odnosno Odlukom o poslovnim
prostorima u vlasništvu Općine i Odlukom o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju
prava građenja i davanju u zakup građevinskog zemljišta.
Odlukom o poslovnim prostorima u vlasništvu Općine propisan je način upravljanja poslovnim
prostorom, opći uvjeti za davanje poslovnog prostora u zakup i način utvrđivanja početne mjesečne cijene
zakupa, način dodjele poslovnog prostora u zakup i zasnivanja zakupnih odnosa. Odlukom nisu utvrđeni uvjeti,
mjerila i postupci u slučajevima kada se ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa bez javnog natječaja u
skladu s odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, odnosno kada ga međusobno
sklapaju Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave odnosno jedinice područne (regionalne)
samouprave te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe
u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu
i cilju općega, gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.
Odlukom o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i davanju u
zakup građevinskog zemljišta propisani su uvjeti i postupak natječaja za prodaju nekretnina i osnivanja prava
građenja na nekretninama te za davanje u zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine. Pod
nekretninama se navedenom odlukom smatraju građevinsko zemljište, stambene i poslovne zgrade, posebni
dijelovi stambenih i poslovnih zgrada, suvlasnički dijelovi građevinskog zemljišta, stambenih i poslovnih zgrada
ili posebni dijelovi tih zgrada. Prema odluci, Općina je ovlaštena nekretnine u svom vlasništvu otuđiti li njima
raspolagati bez javnog natječaja, kada pravo vlasništva na nekretninama u vlasništvu Općine stječu Republika
Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno pravne osobe u vlasništvu ili
pretežitom vlasništvu Općine ako je to u interesu i cilju općega gospodarskog i socijalnog napretka njezinih
građana te je utvrđeno da se zemljište u vlasništvu Općine može prodati po utvrđenoj tržišnoj cijeni bez
provođenja javnog natječaja osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje neizgrađene građevinske
čestice u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20,0 % površine
planirane građevinske čestice i osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu, bez građevinske dozvole ili drugog
odgovarajućeg akta nadležnog tijela državne uprave, izgradila građevinu u skladu s detaljnim planom uređenja
ili lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj do 20,0% površine planirane građevinske čestice, pod uvjetom da se

obveže da će u roku jedne godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora pribaviti građevinsku dozvolu.
Navedenom Odlukom nije propisan način utvrđivanja tržišne cijene pri prodaji zemljišta bez provođenja javnog
natječaja te način utvrđivanja početne cijene pri prodaji nekretnina putem javnog natječaja.
Zamjena nekretnina obavljena je na temelju pojedinačne odluke općinskog vijeća. Za navedeni način
raspolaganja nekretninama nisu internim aktima utvrđeni uvjeti, mjerila i postupci po kojima se nekretnine
mogu zamjenjivati.
Interni akti i pojedinačne odluke tijela Općine vezane uz upravljanje i raspolaganje imovinom objavljuju
se u službenom glasniku koji se objavljuje na mrežnim stranicama Općine.
Državni ured za reviziju predlaže donijeti strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom kojom je
potrebno odrediti srednjoročne ciljeve i smjernice upravljanja i raspolaganja imovinom uvažavajući
gospodarske i razvojne interese Općine Bizovac te godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom, kojim je
potrebno odrediti kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom i provedbene mjere u svrhu provođenja
strategije. Također se predlaže donijeti interne akte kojima treba detaljno utvrditi uvjete, načine, procedure i
kriterije upravljanja i raspolaganja imovinom uključujući i uvjete, mjerila i postupke u slučajevima kada se
ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa bez javnog natječaja te način utvrđivanja tržišnih cijena pri prodaji
zemljišta bez provođenja javnog natječaja i početnih cijena pri prodaji nekretnina putem javnog natječaja.
Donošenjem navedenih dokumenata, Općina Bizovac bi trebala utvrditi jednaka pravila postupanja pri
upravljanju i raspolaganju imovinom uvažavajući propisana načela upravljanja imovinom u vlasništvu
Republike Hrvatske (načelo jednakosti, predvidljivosti, učinkovitosti i odgovornosti) i dugoročne strateške
ciljeve u gospodarenju i upravljanju imovinom koji se odnose na očuvanje imovine te organizaciju učinkovitog
i transparentnog korištenja imovine s ciljem stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi.
-Upravljanje i raspolaganje nekretninama
Općina Bizovac je koncem 2014. upravljala i raspolagala s 37 poslovnih prostora površine 4 581 m²,
jednim stanom površine 85 m² i 29 727 m² građevinskog zemljišta. Općina nije utvrdila namjenu odnosno
uporabnu kategoriju nekretnina i nema ustrojenu evidenciju o ostvarenim prihodima i rashodima od upravljanja
i raspolaganja po svakoj jedinici nekretnine. Od 2012. do 2014. ostvareni su prihodi od zakupa poslovnog
prostora u iznosu 160.303,00 kn, prodaje i zamjene poslovnog prostora u iznosu 477.062,00 kn i prodaje
zemljišta u iznosu 167.866,00 kn. U istom razdoblju ostvareni su rashodi za nabavu (zamjenu) poslovnih
prostora u iznosu 352.906,00 kn.
Općina Bizovac je od 2012. do 2014. obavljala zamjenu nekretnina te je prodala jednu nekretninu (koju
je stekla zamjenom). Na temelju ugovora o zamjeni nekretnina zaključenog u 2012., Općina je dala pravnoj
osobi dvije nekretnine ukupne površine 1 247 m² (u naravi kuće i dvor) u vrijednosti 346.562,00 kn u zamjenu
za dvije nekretnine ukupne površine 415 m² (u naravi poslovni prostor i tavanske prostorije te kuća i dvor) u
vlasništvu pravne osobe u vrijednosti 352.906,00 kn. Vrijednost zamijenjenih nekretnina utvrđena je na temelju
procjene ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke, a odluku o zamjeni nekretnina donijelo je općinsko
vijeće. Zamjena nekretnina obavljena je izravnim ugovaranjem. Prema odredbi članka 391. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima nekretninu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i jedinica područne
(regionalne samouprave) tijela nadležna za njihovo raspolaganje mogu otuđiti ili njome na drugi način
raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni.
Na temelju provedenog javnog natječaja u skladu s odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravim i odredbama Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanju prava građenja i
davanju u zakup građevinskog zemljišta, Općina je prodala nekretninu (poslovni prostor) ukupne površine 165
m² (od čega se na poslovni prostor odnosi 79 m², a na tavanske prostorije 86 m²). Ugovor o kupoprodaji
nekretnine zaključen je u 2012., a kupoprodajna cijena ugovorena je u iznosu 130.500,00 kn. Prije zamjene
nekretnina i prodaje poslovnog prostora Općina nije utvrdila razloge zbog kojih se nekretnine zamjenjuju
odnosno prodaju.
Općina Bizovac je koncem 2014. upravljala i raspolagala s 37 poslovnih prostora ukupne površine 4
581 m², od kojih 12 poslovnih prostora površine 2 128 m² koristi Općina za svoje potrebe, dva poslovna
prostora površine 122 m² koriste proračunski korisnik Osječko-baranjske županije i tijelo državne uprave bez
plaćanja zakupnine, dva poslovna prostora površine 43 m² koriste političke stranke bez plaćanja zakupnine,
13 poslovnih prostora površine 1 337 m² koriste udruge bez plaćanja zakupnine, pet poslovnih prostora
površine 379 m² dano je u zakup drugim subjektima putem javnog natječaja i uz ugovorenu zakupninu, a tri

poslovna prostora površine 572 m² se ne koriste (za dva poslovna prostora su u 2014. poduzimane aktivnosti
za njihovo davanje u zakup).
U skladu s odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i odredbama Odlukom o
poslovnim prostorima u vlasništvu Općine, dano je u 2014. i ranijim godinama putem javnog natječaja u zakup
pet poslovnih poslovna prostora ukupne površine 379 m² uz ugovorenu mjesečnu zakupninu u iznosu 4.546,00
kn. Drugi poslovni prostori kojima Općina upravlja i raspolaže (osim onih koji se ne koriste) dani su na
korištenje pravnim osobama bez naknade odnosno zakupnine.
Udrugama je dano na korištenje 13 poslovnih prostora, a političkim strankama dva poslovna prostora,
bez provedenog javnog natječaja i bez zakupnine, na temelju odluka općinskog poglavarstva odnosno
načelnika iz ranijih godina. Prema odredbama članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora,
poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te
pravnih osoba u njihovom vlasništvu ili pretežitom vlasništvu daje se u zakup putem javnog natječaja. Također,
prema odredbama članaka 32. i 33. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14), programi i projekti od
interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj koje provode udruge mogu se financirati, između ostaloga i iz
proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave) koje financiraju i ugovaraju provedbu
programa i projekata od interesa za opće dobro na temelju provedenog javnog poziva odnosno natječaja ili na
temelju posebnog propisa o financiranju javnih potreba. Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koju provode udruge (Narodne novine
26/15), koja je stupila na snagu 13. ožujka 2015. propisani su kriteriji, mjerila i postupci koje jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave raspolažući sredstvima iz javnih izvora primjenjuju pri financiranju i
ugovaranju programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Prema odredbama članka
6. navedene Uredbe, financiranje programa i projekata provodi se putem javnog natječaja, a osim navedenog
javni natječaj se objavljuje za financiranje, odnosno sufinanciranje dodjele nefinancijske podrške u pravima,
pokretninama i nekretninama namijenjenih udrugama koje provode programe i projekte.
Prema odredbi članka 6. stavka 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, ugovor o
zakupu poslovnoga prostora sklapa se bez javnog natječaja kada ga sklapaju međusobno Republika Hrvatska
i jedinice lokalne samouprave odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u
vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom
vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općega,
gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana. Poslovni prostori proračunskom korisniku Osječkobaranjske županije i tijelu državne uprave dani su na korištenje na temelju ugovora o zakupu iz ranijih godina,
bez plaćanja zakupnine. Režijske troškove za poslovni prostor dan na korištenje proračunskom korisniku
Osječko-baranjske županije plaća Općina, a za poslovni prostori dan na korištenje tijelu državne uprave plaća
korisnik prostora.
Koncem 2014. Općina Bizovac je upravljala i raspolagala sa jednim stanom površine 85 m² koji je dan
u najam zaštićenom najmoprimcu u skladu s odredbama
Zakona o najmu stanova.
Općina Bizovac je od 2012. do konca 2014. prodala tri građevinska zemljišta ukupne površine 2 910
m² te jednu nekretninu (u naravi kuća, dvor i oranica) ukupne površine 4 222 m². Prodaja jednog zemljišta
površine 540 m² obavljena je radi proširenja postojeće građevinske parcele po vrijednosti utvrđenoj od
ovlaštenog sudskog vještaka, a prodaja dva zemljišta površine 2 370 m² i nekretnine ukupne površine 4 222
m² obavljena je na temelju provedenog javnog natječaja u skladu s odredbama Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima i u skladu s odredbama Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina,
osnivanju prava građenja i davanju u zakup građevinskog zemljišta.
Kupoprodajna cijena za navedene nekretnine ugovorena je u ukupnom iznosu 133.771,00 kn.
Koncem 2014. Općina Bizovac je raspolagala sa 29 727 m² građevinskog zemljišta. Općina nema
podatke o izgrađenosti građevinskog zemljišta (kolika je površina izgrađenog i neizgrađenog građevinskog
zemljišta) te o namjeni neizgrađenog građevinskog zemljišta.
Državni ured za reviziju predlaže davanje poslovnih prostora u zakup te zaključivanje ugovora o
zakupu u skladu s odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora. Pri davanju poslovnih
prostora na korištenje udrugama u obliku nefinancijske podrške za financiranje programa i projekata, predlaže
se provođenje javnog natječaja u skladu s odredbama Zakona o udrugama i Uredbe o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Državni ured za reviziju predlaže utvrditi namjenu nekretnina s kojima Općina upravlja i raspolaže i ustrojiti
evidenciju o ostvarenim prihodima i rashodima od upravljanja i raspolaganja nekretninama po svakoj jedinici

nekretnina kako bi se mogla utvrditi i pratiti učinkovitost upravljanja i raspolaganja nekretninama. Predlaže se,
u skladu s načelom dobrog gospodara i u svrhu učinkovitog raspolaganja imovinom i proračunskim sredstvima,
za nekretnine koje nisu u funkciji poduzeti aktivnosti za njihovo stavljanje u funkciju prema utvrđenoj namjeni
(davanje u zakup, obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine i drugo) te se predlaže pri zamjeni
i prodaji nekretnina utvrditi razloge zbog kojih se nekretnine zamjenjuju i prodaju, odnosno opravdanost
zamjene i prodaje nekretnina. Predlaže se raspolaganje nekretninama obavljati u skladu s odredbama Zakona
o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
-Unutarnje kontrole vezane uz upravljanje i raspolaganje nekretninama
Koncem 2014. Općina Bizovac je imala osam zaposlenika (četiri u jedinstvenom upravnog odjelu, tri
u vlastitom komunalnom pogonu i jednog dužnosnika). Ovlasti i odgovornosti vezane uz upravljanje i
raspolaganje nekretninama su utvrđene Statutom i internim aktima kojima su utvrđeni uvjeti i način postupanja
kod pojedinih oblika raspolaganja nekretninama. Poslovi upravljanja i raspolaganja imovinom obavljaju se
unutar jedinstvenog upravnog odjela, a kontrolu navedenih poslova obavljaju odgovorne osobe.
OCJENA UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA
Državni ured za reviziju je obavio reviziju učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama Općine
Bizovac. Ciljevi revizije su bili ocijeniti cjelovitost podataka o nekretninama, normativno uređenje upravljanja i
raspolaganja nekretninama, je li upravljanje nekretninama u skladu s propisima i djelotvorno te ocijeniti
efikasnost sustava unutarnjih kontrola pri upravljanju i raspolaganju nekretninama.
Revizijom je utvrđeno da Općina Bizovac u poslovnim knjigama nije evidentirala vrijednost ranije
izgrađenih nerazvrstanih cesta, nije ustrojila registar imovine te donijela strategiju i godišnje planove
upravljanja i raspolaganja imovinom, internim aktima nije regulirala ovlasti, procedure i kriterije za sve oblike
raspolaganja imovinom te dodjelu dijela poslovnih prostora na korištenje nije obavila u skladu s propisima.
Državni ured za reviziju je na temelju utvrđenih činjenica, uzimajući u obzir postavljene ciljeve revizije
i kriterije za ocjenu učinkovitosti, ocijenio da je upravljanje i raspolaganje nekretninama djelomično učinkovito
te su Općini Bizovac dane preporuke vezano uz cjelovitost podataka o imovini, normativno uređenje i
upravljanje i raspolaganje nekretninama, čijom bi se provedbom povećala učinkovitost upravljanja i
raspolaganja nekretninama.
OČITOVANJE OPĆINE BIZOVAC
Općina Bizovac je prihvatila preporuke Državnog ureda za reviziju.
Prema odredbi članka 14. stavka 5. Zakona o Državnom uredu za reviziju, na ovo Izvješće zakonski
predstavnik može staviti prigovor u roku osam dana od dana njegova primitka.
O prigovoru odlučuje glavni državni revizor.
Prigovor se dostavlja Državnom uredu za reviziju, Područni ured Osijek, Ivana Gundulića 16, 31000
Osijek.
OVLAŠTENI DRŽAVNI REVIZORI:
1. Željko Ivić, dipl. oec., v.r.
2. Nevenka Omrčen, dipl. oec., v.r.
3. Vedran Popović, dipl. oec., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
Općinski načelnik
Bizovac, 8. veljača 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
n/r predsjednika Davora Torjanca
PREDMET: Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o upravljanju
i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Bizovac
U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama
u vlasništvu Općine Bizovac, na temelju članka 46. Statuta Općine Bizovac («Službeni glasnik
Općine Bizovac 3/09 i 2/13), Općinski načelnik Općine Bizovac dana 8. veljače 2016. godine, donio
je

5.
6.
7.

8.

ZAKLJUČAK
Utvrđuje se prijedlog Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine
Bizovac
Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
Ovaj Zaključak proslijedit će se Općinskom vijeću Općine Bizovac, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Srećko Vuković, Općinski načelnik Općine Bizovac, Nediljko Pušić, pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela da sudjeluju u radu Općinskog vijeća po prijedlogu akta.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 32. Statuta Općine Bizovac (Službeni glasnik br. 3/09.
i 2/13.), Općinsko vijeće Općine Bizovac, na svojoj __ sjednici, održanoj dana ____ 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o upravljanju i raspolaganju nekretninama
u vlasništvu Općine Bizovac
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom se propisuju načela upravljanja, dokumenti upravljanja nekretninama, nadležna tijela,
načini i postupci raspolaganja, postupak provođenja javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu
Općine Bizovac, te ostali načini raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Bizovac (u daljnjem tekstu:
Općina).
II.

NAČELA UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA

Članak 2.
Općina će upravljati nekretninama u svom vlasništvu prema načelima: javnosti, predvidljivosti,
učinkovitosti i odgovornosti.
Načelo javnosti osigurava se propisivanjem preglednih pravila i kriterija upravljanja nekretninama, javnom
objavom najvažnijih odluka, određivanjem ciljeva upravljanja, redovitim upoznavanjem javnosti s aktivnostima
vezanim uz nekretnine i vođenjem registra nekretnina.
Načelo predvidljivosti osigurava da upravljanje nekretninama bude predvidljivo, odnosno unaprijed propisano,
te se ostvaruje načelno jednakim postupanjem u istim ili sličnim slučajevima.
Načelo učinkovitosti osigurava učinkovito upravljanje nekretninama radi ostvarivanja gospodarskih,
infrastrukturnih i drugih ciljeva određenih Planom upravljanja kao javni interes.
Načelo odgovornosti osigurava se propisivanjem ovlasti i dužnosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja
nekretninama, nadzorom nad upravljanjem nekretninama, izvješćivanjem o postignutim ciljevima i učincima
upravljanja i poduzimanjem mjera protiv nositelja funkcija koji ne postupaju sukladno propisima.
III.

DOKUMENTI UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA

Članak 3.
Temeljni dokumenti upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine su:
- Plan upravljanja nekretninama i Izvješće o provedbi Plana upravljanja, koji se donose za četverogodišnje
razdoblje,
- Program upravljanja nekretninama i Izvješće o provedbi Programa upravljanja, koji se donosi za
proračunsku godinu.
Akt iz stavka 1. podstavka 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika, a
objavljuju se u "Službenom glasniku" i na internet stranici općine.
Članak 4.
Općina uspostavlja Registar nekretnina.
Registar je popis nekretnina čiji je vlasnik Općina.
Registar se vodi na način kako je propisano za registar državne imovine.
IV.

TIJELA NADLEŽNA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U VEZI S RASPOLAGANJEM
NEKRETNINAMA

Članak 5.
Tijela nadležna za odlučivanje o stjecanju i otuđivanju nekretnina Općine su općinski načelnik i općinsko
vijeće, ovisno o vrijednosti nekretnine i to:
- Općinski načelnik, za nekretnine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka,
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju, a najviše do

-

1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu
Općinsko vijeće, za nekretnine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5%, odnosno čija je pojedinačna vrijednost
veća od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna.

Članak 6.
Odluka iz prethodnog članka se može donijeti nakon što ovlašteni sudski vještak provede vještačenje
i utvrdi početnu, odnosno tržišnu vrijednost nekretnine.
Odluka određuje način i postupak raspolaganja, uvjete i postupak javnog natječaja i početnu cijenu
nekretnine.
Članak 7.
Općinsko vijeće, uvijek, bez obzira na vrijednost nekretnine, donosi odluku o osnivanju dobrovoljnog
založnog prava na općinskoj nekretnini i o darovanju nekretnine.
Općina svoju nekretninu, u smislu ove Odluke, može darovati ili otuđiti bez naknade, jedino ako je to
propisano posebnim zakonom.
Članak 8.
Općinski načelnik je ovlašten i zadužen za upravljanje i raspolaganje nekretninama, raspisivanje
javnog natječaja i sklapanje ugovora.
Stručne, tehničke i ostale poslove u svezi s raspolaganjem nekretninama obavlja Jedinstveni upravni
odjel, sve u skladu s nadležnostima propisanim općim aktima Općine o ustrojstvu upravnih odjela.
Povjerenstvo vodi postupak javnog prikupljanja ponuda, odnosno javnog nadmetanja, te predlaže
općinskom načelniku najpovoljnijeg ponuditelja.
V.

NAČINI I POSTUPCI RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA
1. Zajedničke odredbe

Članak 9.
Nekretninu u vlasništvu Općine, tijela iz članka 5. mogu otuđiti ili na drugi način njom raspolagati samo
na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, osim u izuzecima određenim zakonom i
ovom Odlukom.
Javni natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine, a obavijest o raspisanom natječaju
objavljuje se u dnevnom tisku.
Za pravne poslove u svezi raspolaganja nekretninama obvezna je pisana forma.
Članak 10.
Raspolaganje nekretninama javnim natječajem provodi se u jednom od slijedećih postupaka:
- javno prikupljanje ponuda, kao pravilo, a koje se provodi kao poziv na predaju pismenih, zatvorenih ponuda
koji je upućen neodređenom ili određenom krugu osoba i to prema unaprijed određenim uvjetima,
- javno nadmetanje, kao iznimka, a koje se provodi usmenim nadmetanjem, kada takvu odluku, prije
raspisivanja natječaja, donese općinski načelnik.
Nekretnina u vlasništvu Općine se može prodati po utvrđenoj tržišnoj cijeni, bez provedbe javnog
natječaja u iznimnim slučajevima, predviđenim u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Članak 11.
Javni natječaj će se provesti i ako postoji samo jedna ponuda.
Ako za istu nekretninu pristigne više ponuda koje zadovoljavaju sve uvjete natječaja i s istom visinom
ponuđene cijene, natječaj se ponavlja za tu nekretninu.
Općinski načelnik pridržava pravo poništenja javnog natječaja, sve do donošenja Rješenja o
najpovoljnijem ponuditelju, bez posebnog obrazloženja.
a. Oglas o javnom prikupljanju ponuda, odnosno o javnom nadmetanju

-

Članak 12.
Oglas o javnom natječaju sadržava:
određenje o vrsti natjecanja (javno prikupljanje ponuda ili javno nadmetanje)
opis nekretnine (oznaka adrese nekretnine i zemljišnoknjižni podaci)
početnu cijenu nekretnine
rok za podnošenje ponuda, odnosno prijava, koji ne može biti kraći od 15 dana od dana objave natječaja
u dnevnom listu

-

-

-

odredbu da se danom predaje ponude, odnosno prijave, smatra dan predaje u Općinu osobno, odnosno
dan predaje na poštu preporučenom pošiljkom
visinu jamčevine i oznaku računa na koji se uplaćuje
obavijest da je poziv za javno prikupljanje ponuda, odnosno javno nadmetanje, objavljen na web stranici
Općine i u kojem dnevnom listu
mjesto, datum i sat javnog otvaranja ponuda, odnosno održavanja javnog nadmetanja
odredbu tko može sudjelovati u javnom prikupljanju ponuda, odnosno javnom nadmetanju
odredbu tko se smatra najboljim ponuditeljem
odredbu da će se u slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrati slijedeći
ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja
odredbu da izabrani najbolji ponuditelj koji odustane od ponude, gubi pravo na jamčevinu
odredbu da se nepotpune, neuredne i nepravodobne ponude, odnosno prijave neće razmatrati
odredbu da se nekretninama raspolaže u stanju "viđeno-kupljeno"
odredbu o pravu Općine kao prodavatelja, da odustane od prodaje, bez posebnog obrazloženja, do
donošenja Rješenja o najpovoljnijem ponuditelju.
Članak 13.
U oglasu o javnom natječaju od ponuditelja će se zatražiti da dostavi i označi slijedeće:
dokumentaciju koja sadržava osnovne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB,
dokaz o prebivalištu odnosno sjedištu ponuditelja, dokaz o državljanstvu, a za strane fizičke ili pravne
osobe dokaz o ispunjavanju zakonom predviđenih uvjeta za stjecanje prava vlasništva, dokaz o upisu u
sudski ili obrtni registar za pravne ili fizičke osobe i dr.)
oznaku nekretnine
ponuđenu cijenu – ako se radi o javnom prikupljanju ponuda
potvrdu o stanju duga Općini Bizovac, ne stariju od 30 dana
dokaz o uplaćenoj jamčevini
izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor
o kupoprodaji, te da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja.
b. Jamčevina

Članak 14.
Osobe koje namjeravaju sudjelovati u javnom natječaju dužne su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10%
utvrđene početne cijene
Nakon odabira ponuditelja, jamčevina se izabranom ponuditelju uračunava u kupoprodajnu cijenu, a
ostalim ponuditeljima se po okončanju postupka vraća u visini uplaćenog iznosa, bez kamata, u roku od 15
dana od konačnosti rješenja o najpovoljnijem natjecatelju i prodaji.
U slučaju da izabrani ponuditelj odustane od kupnje, uplaćena jamčevina se ne vraća.
c.

Povjerenstvo

Članak 15.
Općinski načelnik imenuje povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina.
Povjerenstvo ima tri člana, u pravilu službenike odjela iz članka 8. stavka 2. ove Odluke.
Povjerenstvo obavlja poslove prikupljanja i otvaranja ponuda, postupak javnog nadmetanja, sastavlja
zapisnik o obavljenim radnjama u postupcima, te dostavlja prijedlog s podatkom o najboljem ponuditelju
Općinskom načelniku.
d. Najbolji ponuditelj
Članak 16.
Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, pod uvjetom da ispunjava i sve
druge uvjete natječaja.
U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem se smatra slijedeći ponuditelj
koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.
e. Sklapanje ugovora i plaćanje cijene
Članak 17.
Općinski načelnik će u ime Općine sklopiti ugovor s najboljim ponuditeljem u roku od 15 dana od
konačnosti rješenja o odabiru najboljeg ponuditelja.

Članak 18.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti u cijelosti i jednokratno u roku od 15 dana od dana
sklapanja ugovora.
Kupoprodajni ugovor će sadržavati odredbu da će Općina izdati kupcu tabularnu ispravu radi uknjižbe
njegova prava vlasništva u zemljišnu knjigu, tek nakon isplate cjelokupne kupoprodajne cijene.
Odredba iz prethodnog stavka se primjenjuje u slučaju kad se isplata vrši nakon potpisa i ovjere
ugovora kod Javnog bilježnika.
f.

Sniženje početne cijene

Članak 19.
U slučaju da nitko ne podnese ponudu na javni natječaj, ili ponuditelji ne ponude niti početnu cijenu,
Općina će ponoviti natječaj s istom početnom cijenom još najviše dva puta.
Ako se niti na dva naknadna natječaja ne proda nekretnina, ili se promijene okolnosti na tržištu
nekretnina, ponoviti će se procjena vrijednosti nekretnine po ovlaštenom sudskom vještaku i ponoviti prodaja
po novoj procjeni, o čemu će se naknadno obavijestiti Općinsko vijeće.
2. Javno prikupljanje ponuda – postupak
Članak 20.
Javno prikupljanje ponuda se provodi na temelju pisanih ponuda, predanih putem pošte ili osobno, u
zapečaćenom omotu s upozorenjem "natječaj za nekretnine – ne otvaraj".
Ako se radi o zajedničkoj ponudi više ponuditelja, tada to mora biti naznačeno, uz navođenje podataka
iz članka 13. za sve ponuditelje.
Istovremeno se može staviti ponuda za više nekretnina, s tim da je za svaku nekretninu potrebno
dostaviti odvojenu ponudu u posebnoj omotnici i uplatiti jamčevinu pojedinačno za svaku nekretninu.
Članak 21.
Natječaj se provodi na javnoj sjednici Povjerenstva, u vrijeme i na mjestu označenom u oglasu o
raspisivanju natječaja.
Prije otvaranja ponuda Povjerenstvo će utvrditi broj prispjelih ponuda.
Odmah po otvaranju svake omotnice, predsjednik Povjerenstva čitanjem upoznaje nazočne sa
sadržajem svake ponude.
Nepotpune, neuredne i nepravodobne ponude Povjerenstvo odbacuje rješenjem.
Članak 22.
O otvaranju ponuda i utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja vodi se zapisnik, kojeg potpisuju svi članovi
Povjerenstva i zapisničar.
Svaki ponuditelj ima pravo tražiti da se u zapisnik unese njegova primjedba na rad Povjerenstva.
Članak 23.
Općinski načelnik, na prijedlog Povjerenstva, donosi Rješenje o najboljem ponuditelju i prodaji i isto
se dostavlja svim ponuditeljima.
Protiv Rješenja nezadovoljna stranka može podnijeti prigovor općinskom načelniku, u roku od osam
dana. Općinski načelnik sklapa ugovor s najboljim ponuditeljem u roku od 15 dana od konačnosti Rješenja, a
ako ponuditelj to odbije smatrati će se da je odustao od ponude i kupnje.
3. Javno nadmetanje – postupak
Članak 24.
Javno nadmetanje je postupak u kojem se ponuditelji usmeno nadmeću o visini kupoprodajne cijene.
Javno nadmetanje provodi Povjerenstvo.
Povjerenstvo prije usmenog nadmetanja otvara i razmatra prijave, ocjenjuje tko je pravodobno
dostavio urednu dokumentaciju, te o tome donosi odgovarajuće rješenje.
Članak 25.
Javno nadmetanje počinje tako što Povjerenstvo priopćuje broj prijavljenih prijavitelja, utvrđuje tko je
od prijavljenih uplatio jamčevinu i pravodobno dostavio potpunu i urednu dokumentaciju, pa zato može
pristupiti usmenom javnom nadmetanju.
Prijava ponuditelja koji nije pristupio javnom nadmetanju neće se uzeti u razmatranje, već će se
smatrati da je odustao.

Članak 26.
Povjerenstvo prije početka usmenog nadmetanja, određuje minimalni iznos svakog povećanja
ponude, a koji iznosi okvirno 5% od početne cijene, a što se odnosi i na svako slijedeće povećanje.
Redoslijedom iz oglasa o raspisivanju javnog nadmetanja, Povjerenstvo će započeti čitanjem svake
nekretnine i početnog iznosa.
Kada se postigne najveći iznos prelazi se na slijedeću nekretninu.
Članak 27.
Usmeni natječaj teče dok ima većih ponuda.
Prije utvrđivanja konačne prodajne cijene, Povjerenstvo mora kod zadnje najviše ponude tri puta
natjecateljima priopćiti najviši ponuđeni iznos, sačekati ne više od dvije minute i potvrditi najviši iznos.
Po obavljenom izvikivanju najviših iznosa za sve nekretnine iz natječaja, Povjerenstvo utvrđuje
najpovoljnijeg ponuditelja čitanjem imena, odnosno naziva pravne osobe i najvišeg postignutog iznosa za
pojedinu nekretninu, te utvrđeni prijedlog dostavlja općinskom načelniku, radi daljnjeg postupanja.
Članak 28.
Na javno nadmetanje primjenjuju se na odgovarajući način odredbe ove odluke o javnom prikupljanju
ponuda.
VI.

OSTALI NAČINI RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE

1. Zamjena nekretnina
Članak 29.
Nekretnine u vlasništvu općine mogu se zamijeniti s nekretninama u vlasništvu drugih osoba, kad
nadležno tijelo koje raspolaže nekretninama ocijeni da je takav način raspolaganja u interesu Općine.
Zamjena nekretnina, kao način stjecanja i istovremenog otuđivanja nekretnina, obavit će se u pravilu
javnim natječajem, a iznimno izravnom pogodbom i to u slučajevima kad je Općina zainteresirana za stjecanje
točno određenih nekretnina (npr. za potrebe izgradnje građevina i opreme komunalne infrastrukture, očuvanja
kulturne baštine, razvoj poduzetništva prema posebnim programima i sl.), te kad je to propisano posebnim
zakonom.
Odluku o zamjeni donosi Općinsko vijeće ili općinski načelnik, ovisno o vrijednosti nekretnine,
sukladno članku 5. ove Odluke, a općinski načelnik u ime Općine sklapa ugovor o zamjeni.
Prije donošenja odluke o zamjeni, ovlašteni sudski vještak će obaviti procjenu tržišne vrijednosti
nekretnina koje se zamjenjuju.
2. Kupnja nekretnina
Članak 30.
Odluku o kupnji nekretnine donosi Općinsko vijeće ili općinski načelnik, ovisno o vrijednosti nekretnine,
sukladno članku 5. ove Odluke, a općinski načelnik u ime Općine sklapa ugovor o kupoprodaji.
Prije donošenja odluke o kupnji, ovlašteni sudski vještak će obaviti procjenu tržišne vrijednosti
nekretnine.
Tijelo nadležno za kupnju ne može donijeti odluku o kupnji nekretnine po cijeni većoj od tržišne cijene.
3. Razvrgnuće suvlasničke zajednice
Članak 31.
Suvlasnička zajednica na nekretninama između Općine i drugih osoba razvrgnut će se fizičkom
diobom kad je to moguće, odnosno isplatom u slučajevima propisanim zakonom ili općinskim odlukama i po
tržišnoj cijeni.
Iznimno, suvlasnička zajednica se može razvrgnuti isplatom i po tržišnoj cijeni i u slučajevima kad je
fizička dioba moguća ili se ne radi o slučajevima razvrgnuća obveznom isplatom koja je propisana, ako
nadležno tijelo ocijeni da je to gospodarski opravdano za Općinu.
Odluku o razvrgnuću suvlasničke zajednice donosi Općinsko vijeće ili općinski načelnik, ovisno o
vrijednosti nekretnine, sukladno članku 5. ove odluke.
4. Pravo služnosti
Članak 32.

Služnost na nekretninama u vlasništvu Općine može se, na zahtjev stranke, zasnovati ako se
kumulativno ispune slijedeći uvjeti:
- ako je to nužno za odgovarajuće korištenje povlasne nekretnine,
- ako se time bitno ne ugrožava korištenje poslužne nekretnine u vlasništvu Općine
- ako se bitno ne umanjuje vrijednost općinske nekretnine
Osnivanje prava služnosti provodi se izravnim pregovorima i neposrednom pogodbom.
Članak 33.
U slučaju kad se radi o umanjenju tržišne vrijednosti nekretnine radi osnivanja prava služnosti,
procjenu umanjenja te vrijednosti izvršiti će ovlašteni sudski vještak.
Ovlaštenik prava služnosti će, u slučajevima kad je to opravdano, platiti Općini naknadu za osnivanje
prava služnosti.
Ako se služnost zasniva radi postavljanja komunalnih uređaja i instalacija od interesa za Općinu i
građane, može se odobriti osnivanje služnosti za njihovo postavljanje bez naknade.
Članak 34
Odluku o osnivanju služnosti donosi Općinsko vijeće ili općinski načelnik, ovisno o vrijednosti
nekretnine, sukladno članku 5. ove Odluke.
Općinski načelnik u ime Općine sklapa ugovor o osnivanju prava služnosti.
5. Pravo građenja
Članak 35.
Na zemljištu u vlasništvu Općine se može osnovati pravo građenja na temelju pravnoga posla, u korist
druge osobe, radi gradnje komercijalnih, smještajnih, infrastrukturnih i drugih građevina.
Odluku o osnivanju prava građenja, donosi Općinsko vijeće ili općinski načelnik, ovisno o vrijednosti
nekretnine na kojoj će se osnovati pravo građenja, sukladno članku 5. ove Odluke.
Pravo građenja se osniva uz određenu naknadu, određenu od ovlaštenog sudskog vještaka, a iznimno
se može osnovati i bez naknade kad to pravo stječu osobe javnog prava za izgradnju infrastrukturnih
građevina, u skladu s zakonom.
Članak 36.
Pravo građenja na zemljištu u vlasništvu Općine osniva se javnim prikupljanjem ponuda za
komercijalne i smještajne građevine, a iznimno neposrednom pogodbom za građenje infrastrukturnih i drugih
građevina od gospodarskog i socijalnog značaja.
Članak 37.
Općinski načelnik u ime Općine sklapa ugovor o osnivanju prava građenja.
6. Založno pravo
Članak 38.
Založno pravo (hipoteka) na nekretninama u vlasništvu Općine, može se dozvoliti samo ako je to u
izravnom interesu za ostvarivanje funkcije Općine, kao i interesu trgovačkih društava, ustanova i drugih
subjekata u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine.
Odluku o osnivanju dobrovoljnog založnog prava donosi Općinsko vijeće, a ugovor u ime Općine
sklapa općinski načelnik.
VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.
Postupci davanja u zakup, najam i prodaju poslovnih prostora u vlasništvu Općine, kao oblik
raspolaganja općinskim nekretninama, propisani su posebnim zakonom i posebnom odlukom Općinskog
vijeća.
Članak 40.
Na raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine se primjenjuju: Zakon o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o uređivanju imovinskopravnih
odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina.
Na sve što nije propisano ovom Odlukom i propisima iz prethodnog stavka, te dok se ne donesu
posebni zakoni, analogno se, ukoliko je to moguće i primjereno, primjenjuju propisi koji se odnose na

raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.
Članak 41.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i postupku natječaja za
prodaju nekretnina, osnivanje prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta (Službeni glasnik
Općine Bizovac br. 5/09).
Članak 42.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Općine Bizovac.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA:940-01/16-01/1
URBROJ: 2185/03-01-16-01
Bizovac, _______2016.

Predsjednik Općinskog vijeća
Davor Torjanac, v.r.

Materijal pripremio:
- Jedinstveni upravni odjel
PRIJEDLOG ODLUKE
O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA
U VLASNIŠTVU OPĆINE BIZOVAC
Obrazloženje
I.
PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA
Zakonska osnova za donošenje ove Odluke sadržana je u odredbi članka članka 35. stavku 1. točki 2. Zakona
o lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 i 137/15.), kojom je određeno da predstavničko tijelo donosi odluke i druge opće akte
kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne)
samouprave.
Člankom 35. stavkom 2. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 137/99, 22/00, 73/00,
129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09, 143/12 i 152/14.), kojom je određeno da ovlasti za
raspolaganje, upravljanje i korištenje stvarima u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave imaju tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određena propisom o ustrojstvu
lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.
II.
OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU AKTOM
Odlukom se između ostalog propisuju:
- opće odredbe,
- načela upravljanja nekretninama,
- dokumenti upravljanja nekretninama,
- tijela nadležna za raspolaganje nekretninama,
- način i postupci prodaje nekretnina,
- ostali načini raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine.
III.
PRIKAZ STANJA I RAZLOZI DONOŠENJA AKTA
U RH ne postoji posebna pravna regulativa o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu jedinica
lokalne samouprave, odnosno ono što postoji je nedostatno za tako važan sadržaj.
Naime, na koji način i kako se raspolaže nekretninama u vlasništvu općina propisano je člankom 391. Zakona
o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, a pitanje nadležnosti, odnosno koja tijela odlučuju o stjecanju i
otuđivanju nekretnina, propisana je člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Navedene odredbe su u velikoj mjeri nedovoljne jer ne propisuju ni postupak, ni detalje raspolaganja.
Kako se radi o složenim postupcima koji nisu propisani posebnim zakonima, valjalo bi da tijela koja provode
javni natječaj i sudionici u javnom natječaju unaprijed znaju pravila postupka i njihova prava i obveze, te je ta
pravila svrhovito propisati općim aktom.
Ovaj prijedlog Odluke je upravo takav prijedlog općeg akta, a kako je Republika Hrvatska propisala postupke
u raspolaganju i upravljanju svojim nekretninama, ovaj akt predstavlja upravo pokušaj analogije, odnosno
odgovarajućeg načina primjene pravila o vlasništvu RH.
Propisi RH koji se mogu analogno primijeniti na upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu jedinica
lokalne samouprave i koji su ovim aktom jednim dijelom i preuzeti su: Zakon o upravljanju i raspolaganju
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br.94/13), Uredba o načinu raspolaganja nekretninama u
vlasništvu RH (NN br. 127/13), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 137/99, 22/00,
73/00, 129/00, 114/01, 79/06,141/06, 146/08, 38/09,153/09, 143/12 i 152/14.), Zakon o uređivanju
imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN br. 80/11), Uredba o darovanju
nekretnina u vlasništvu RH (NN br. 127/13.), Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na
nekretninama u vlasništvu RH (NN br. 10/14 i 95/15.).
IV.
FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA
Za provedbu predložene Odluke osigurana su potrebna financijska sredstva u Proračunu Općine Bizovac.
Slijedom naprijed navedenom, predlaže se da Općinsko vijeće donese Odluku o upravljanju i raspolaganju
nekretninama u vlasništvu Općine Bizovac u predloženom tekstu.
Stručna obrada: Nediljko Pušić

TOČKA -6

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG AKTA

ODLUKA
o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bizovac

Bizovac, _______ 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
Općinski načelnik
Bizovac, 8. veljača 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
n/r predsjednika Davora Torjanca
PREDMET: Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Plana upravljanja
imovinom u vlasništvu Općine Bizovac
U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u
vlasništvu Općine Bizovac, na temelju članka 46. Statuta Općine Bizovac («Službeni glasnik
Općine Bizovac 3/09 i 2/13), Općinski načelnik Općine Bizovac dana 8. veljače 2016. godine,
donio je
ZAKLJUČAK
9. Utvrđuje se prijedlog Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine
Bizovac
10. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
11. Ovaj Zaključak proslijedit će se Općinskom vijeću Općine Bizovac, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Srećko Vuković, Općinski načelnik Općine Bizovac, Nediljko Pušić, pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela da sudjeluju u radu Općinskog vijeća po prijedlogu akta.
12. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković

Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac (»Službeni glasnik“ Općine Bizovac broj 3/09 i 2/13.),
Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na __ sjednici dana _______ 2016. godine

ODLUKA
o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bizovac
Članak 1.
Donosi se Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bizovac, koji je sastavni dio ove
Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine
Bizovac«, a objavit će se i na internet stranici Općine Bizovac.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 940-01/16-01/2
UR.BROJ: 2185/03-02-16-1
Predsjednik Općinskog vijeća
Davor Torjanac, v.r.

Bizovac, ________ 2016. godina
----------

PLAN
upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bizovac

I.

UVOD

Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Bizovac donosi Općinsko vijeće na prijedlog
Općinskog načelnika.
Izvješće o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Bizovac dostavljati će se
godišnje Općinskom vijeću na usvajanje.
Namjera je Plana definirati i popisati ciljeve upravljanja i raspolaganja općinskom imovinom, čija je
održivost važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je Plana osigurati da
imovina Općine Bizovac bude u službi gospodarskog rasta te zaštite interesa općine.
Upravljanje imovinom podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati
imovinu, čuvati interese Općine i generirati gospodarski rast. Vlasništvo općine osigurava kontrolu,
javni interes i pravično raspolaganje nad prirodnim bogatstvima, kulturnom i tradicijskom baštinom,
i drugim resursima u vlasništvu Općine, kao i prihode koji se mogu koristiti za opće dobro.
Ovaj se Plan, kao operativno-upravljački dokument, izrađuje prvi put do sada budući isti nije bio
izrađen niti na državnoj niti na regionalnoj razini.
Tijekom sljedećih godina struktura ovog Plana će se usavršavati, posebno u vidu modela planiranja
koji bi bio primjenjiv na metode usporedbe i mjerljivosti rezultata ostvarivanja provedbe Plana.
Nedostaci će se svakako pokušati maksimalno ukloniti razvijanjem unificirane metode izvještavanja
provedbe Plana i mjerljivosti rezultata rada.
Ovaj je Plan i iskorak u smislu transparentnosti i javne objave podataka vezanih za upravljanje i
raspolaganje općinskom imovinom.
II.

PLAN INVESTICIJA

Godišnje se planira iz proračuna Općine ukupno investirati oko 45,0% ukupnih prihoda za investicije
i investicijsko održavanje i to: u ceste – rekonstrukcija lokalnih cesta i staza, održavanje javnih
površina i groblja, investicije u reciklažno dvorište te razvoj održivog gospodarenja otpadom na
području Općine, potom održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u vlasništvu Općine,
održavanje i uređenje poljskih putova, te u dugotrajnu imovinu.
III.

IZVOR SREDSTAVA ZA INVESTICIJE

Investicije će se financirati iz poreznih izvora, izvora komunalne naknade i komunalnog doprinosa,
izvora prodaje nekretnina i građevinskog zemljišta, te sredstava zakupa i prodaje poljoprivrednog
zemljišta.
IV.
ZAJEDNIČKO VLASNIŠTVO
Sporazumom o preuzimanju nekretnina, pokretnina financijskih sredstava, te prava i obveza,
dosadašnje Općine Valpovo KLASA: 021-01/94-01/01; URBROJ: 2185-03-03/01-94-5, od
30.ožujka 1994. godine Općina Bizovac je stekla udjele u vlasništvu – koji na dan 31.12. 2015. godine
iznose kako slijedi:
- Dvorac, d.o.o. Valpovo – 20,65% udjela u vlasništvu,
- HRV Valpovština – 15,00 % udjela u vlasništvu,
- Suvlasnički dio odmarališta u Velom Lošinju, Ulica Vladimira Gortana 6
Kao manjinski vlasnik, ne odlučujemo sami, no uredno se prisustvuje sjednicama skupština i
nadzornih odbora društva putem svojih predstavnika i na taj način odlučuje o poslovanju.

V.

PLAN UPRAVLJANJA STANOVIMA I POSLOVNIM PROSTORIMA U
VLASNIŠTVU OPĆINE BIZOVAC

Ovim Planom definiraju se su sljedeći ciljevi upravljanja i raspolaganja stanovima i poslovnim
prostorima u vlasništvu Općine:
1. Općina putem odluka Općinskog vijeća mora na racionalan i učinkovit način upravljati poslovnim
prostorima i stanovima na način da oni poslovni prostori i stanovi koji su potrebni samoj općinskoj
upravi budu i stavljeni u funkciju koja će služiti racionalnijem i učinkovitijem funkcioniranju
uprave.
2. Svi drugi stanovi i poslovni prostori, nakon odluka Općinskog vijeća biti će dodijeljeni udrugama,
športskim klubovima koji funkcioniraju po Zakonu o udrugama, te kulturno–umjetničkim
društvima, svima s područja Općine, na korištenje i održavanje, a ostali moraju biti ponuđeni na
tržištu bilo u formi najma, odnosno zakupa, bilo u formi njihove prodaje javnim natječajem.
3. Sukladno odlukama Općinskog vijeća, određeni stanovi i poslovni prostori se mogu prodati, pri
čemu dio prihoda svakako treba uložiti u održavanje nekretnina koje ostaju u portfelju, čime će
se zadržati, odnosno povećati njihova vrijednost.
Zakonski propisi, akti i dokumenti kojima je uređeno upravljanje i raspolaganje stanovima i
poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske:
1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99,
22/2000, 73/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009, 143/2012 i
152/14)
2. Zakon o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/2005, 41/2008, 125/2011 i 78/15)
3. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
(»Narodne novine«, br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/2000, 131/2000, 27/2001, 34/2001,
65/2001, 118/2001, 80/2002, 81/2002)
4. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj 125/2011 i 64/15.)
5. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 66/99, 151/2003, 157/2003,
87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012, 136/2012, 157/2013, 152/14 i 98/15)
Poslovni prostori i zgrade u vlasništvu Općine Bizovac su:
BIZOVAC
 k.č. 13/1-dio, k.o. Bizovac opisana kao poslovna zgrada, Bizovac, Ulica Kralja Tomislava 136,
površine 1519 m², na kojoj je izgrađena zgrada Mjesne zajednice Bizovac, površine 347 m², koje
poslovne prostore u jednom dijelu koristi bez ugovora i naknade HDSSB, bez ugovora i naknade
Udruga umirovljenika Bizovac i na temelju ugovora bez naknade Savjetodavna služba.
 k.č. 13/1, k.o. Bizovac: opisana kao poslovna zgrada, Bizovac, Ulica Kralja Tomislava 138),
površine 1519 m², na kojoj su izgrađene zgrade Sala za svatove i Omladinski dom, površine 483
m², koje poslovne prostore u jednom dijelu koristi KUD Bizovac i Eko udruga Bizovac. Trenutno
je u tijeku rekonstrukcija poslovnog prostora sale za svatove.
 k.č. 138/1, k.o. Bizovac: opisana kao Vatrogasni dom, površine 1510 m², na kojoj je izgrađena
višenamjenska zgrada Kino Bizovac, površine 298 m², koja se koristi kao poslovni prostor, a
koristi ga: Općina Bizovac, bez ugovora i naknade Udruga mladih Središte Bizovac i bez ugovora
i naknade HDZ-a ogranak Bizovac.
 k.č. 138/1, k.o. Bizovac: opisana kao Vatrogasni dom, površine 1510 m², na kojoj je izgrađena
zgrada Vatrogasnog doma, površine 187 m², koja se koristi kao poslovni prostor: DVD-a Bizovac,
Vatrogasne zajednice Općine Bizovac. U tijeku je dogradnja postojeće zgrade DVD-a.
 k.č. 371/1, k.o. Bizovac: opisana kao zgrada i dvorište, Bizovac Kralja Tomislava 89, površine
4337 m², na kojoj je izgrađena građevina Dvorac Norman, površine 805 m², prije 1968 godine, a









prostor je pod zaštitom i namijenjen za poslovni prostor, te ga Općina Bizovac koristi kao sjedište
uprave.
k.č. 371/4, k.o. Bizovac: opisana kao dvorište i zgrada, Bizovac Kralja Tomislava 89, površine
2664 m², na kojoj je izgrađena zgrada Vrtića Bizovac, površine 380 m². Zgrada je izgrađena 1975
godine, te ga koristi vrtić Maslačak Belišće.
k.č. 391/34, k.o. Bizovac: opisana kao kuća, dvorište, Bizovac Ul. Rep. Hrvatske 18, površine
706 m², na kojoj je izgrađena obiteljska kuća Skerletović, površine 206 m², a Općina Bizovac
nasljedila kao ošasnu imovinu.
k.č. 453, opisana kao mrtvačnica Bizovac u ulici Kralja Tomislava bb i groblje, površine 30078
m2, na kojoj je izgrađen i legaliziran objekt mrtvačnice sa pomoćnih prostorijama, površine 160
m².
k.č. 553/1, k.o. Bizovac: opisana kao poslovna zgrada, Bizovac Kralja Tomislava 130, površine
953 m², na kojoj je izgrađena zgrada stare škole Bizovac, površine 157 m², prije 1968 godine.
Zgrada je srušena 2007.
k.č. 603, k.o. Bizovac: opisana kao zgrada, Bizovac Valpovačka bb, površine 31043 m², na kojoj
je sagrađen 1975. godine, legaliziran objekt:
- zgrada u namjeni za svlačionice i klupske prostorije, površine 267 m², a prostor je
namijenjen za sport, te ga koristi bez ugovora i naknade NK BSk-Termia Bizovac.
k.č. 769/25, k.o. Bizovac: opisana kao ribarska kuća, Bizovac, površine 770 m², na kojoj je
sagrađena 2005. godine zgrada, površine 66 m², a prostor je namijenjen za sport, te ga koristi bez
ugovora i naknade ŠRD Bandar Bizovac.

BROĐANCI
 k.č. 48, k.o. Brođanci opisana kao javna zgrada i dvorište, Brođanci, Školska 2, površine 844
m², na kojoj je izgrađena zgrada doma mladeži, površine 167 m².
- Dom je dan na korištenje bez zaključenog ugovora i plaćanja naknade Stolnoteniskom
klubu Omladinac, za potrebe obavljanja sportskih aktivnosti.
 k.č. 50/1, k.o. Brođanci opisana kao kuća i dvorište, Brođanci, Školska 4, površine 645 m², na
kojoj je izgrađena zgrada ambulante, površine 145 m².
- Prizemlje ambulante dano je na korištenje Domu zdravlja Valpovo, za potrebe rada opće
ambulante na temelju odluke Općinskog načelnika, zaključen je 2011. godine ugovor o
zakupu bez plaćanja naknade uz obvezu općine plaćanja svih režijskih troškova.
- Stan na katu ambulante bio je u zakupu do 30. 04. 2015. godine. Nakon isteka ugovora
isti nije ponovno zaključen, te je trenutno stan prazan i ne koriti se.
 k.č. 263/1, k.o. Brođanci opisana kao kuća i dvorište, Brođanci, Trg 2, površine 1473 m², na
kojoj je izgrađena zgrada zadružnog doma, površine 753 m².
- Poslovni prostori u prizemlju zgrade (2) dani su u zakup temeljem javnog natječaja,
zaključen je ugovor o zakupu uz plaćanja naknade i to:
 Mario Magušić – Caffe bar 2M (1.4.2014. g.)
 Željko Vidaković – trgovina Market Farmer (26.6.2014. g.)
- Poslovni prostor u prizemlju na sjevernom dijelu zgrade prema pošti nije uređen te je
prazan i ne koristi se.
- Poslovni prostor sale za svatove ne koristi se.
- Poslovni prostor na katu zgrade dan je na korištenje bez zaključenog ugovora i plaćanja
naknade udrugama: Udruga mladih Brođanci, KUD Brođanci, Kulturno umjetnička
udruga Brođanci i mjesnom odboru Brođanci.
 k.č. 263/3, k.o. Brođanci opisana kao kuća i dvorište, Brođanci, Trg 5, površine 5755 m², na
kojoj je izgrađena zgrada vatrogasnog doma, površine 126 m².
- prostor vatrogasnog doma dan je na korištenje DVD-u Brođanci.






k.č. 297, k.o. Brođanci: opisana kao kuća i dvorište, Brođanci, Sunčana, površine 2875 m², na
kojoj je izgrađena obiteljska kuća Damjanović, površine 226 m², a nekretninu je Općina Bizovac
nasljedila kao ošasnu imovinu.
k.č. 332, k.o. Brođanci: opisana kao kuća i dvorište, Brođanci, Brće Radić, površine 642 m², na
kojoj je izgrađena obiteljska kuća Knežević, površine 142 m², a nekretninu je Općina Bizovac
nasljedila kao ošasnu imovinu.
k.č. 979, k.o. Brođanci: opisana kao mrtvačnica, Brođanci, površine 19980 m², na kojoj je
izgrađena zgrada mrtvačnice na groblju u Brođancima, površine 93 m².
k.č. 1428/3, k.o. Brođanci: opisana kao zgrada za sport i rekreaciju, Brođanci Brkićeva 83,
površine 777 m², na kojoj je sagrađen Olimpijski dom Brođanci 1998. godine, površine 233 m².
- prizemlje zgrade površine 90 m², prostor namijenjen za sport, te ga koristi bez ugovora i
naknade NK Gaj Brođanci.
- kat zgrade površine 90 m², prostor je namijenjen za sportske aktivnosti, te ga koristi bez
ugovora i naknade Olimpijada starih športova Brođanci.

CRET BIZOVAČKI
 k.č. 917, k.o. Bizovac: opisana kao sakralna zgrada, Cret Bizovački, površine 770 m², na kojoj
je izgrađena zgrada mrtvačnice u Cretu, površine 85 m².
 k.č. 974/2, k.o. Bizovac: opisana kao dvorište i poslovna zgrada, Cret Bizovački, Matije Gupca
90, površine 373 m², na kojoj je izgrađen Društveni dom površine 268 m².
- poslovni prostor površine 50 m2 dan je u zakup s ugovorenom zakupninom:
Pekarnica Bizovac,
- preostali poslovni prostori u zgradi Doma cca 320 m² (2) dani su na korištenje
udrugama i to: Mjesni odbor, KUD-Cret i DVD-Cret - bez ugovora i plaćanja naknade).
- k.č. 1074, k.o. Bizovac: opisana kao zemljište za sport i rekreaciju i javna zgrada, Cret Bizovački
Matije Gupca 1, površine 11655 m², na kojoj je sagrađen 1975. godine, legaliziran objekt:
- zgrada površine 366 m², a prostor je namijenjen za sport, te ga koristi bez ugovora i
naknade NK Hajdin Cret Bizovački.
NOVAKI BIZOVAČKI
 k.č. 1432/1, k.o. Bizovac: opisana kao dvorište, igralište i poslovna zgrada, Novaki Bizovački,
Imotska 24, površine 12149 m², na kojoj je izgrađen Društveni dom površine 277 m².
- poslovni prostor trgovine, površine 48 m2 ne koristi se, jer je otkazan ugovor o zakupu od
strane zakupoprimca NTL-a,
- preostali poslovni prostor u prizemlju Doma cca 30 m² (1) koristi mjesni odbor,
- poslovni prostor na katu zgrade ne koristi se
 k.č. 974/2, k.o. Bizovac: opisana kao dvorište i zgrada, Novaki Bizovački, Imotska 24, površine
413 m², na kojoj je izgrađen Crkva u Novakima Bizovačkim, površine 119 m².
- crkvu nije prenesena u vlasništvo župe Bizovac, odnosno Brođanci.
HABJANOVCI
 k.č. 49, k.o. Habjanovci: opisana kao kuća i dvorište, Habjanovci, Nova 29, površine 4371 m²,
na kojoj je izgrađena zgrada površine 38 m², a nekretninu Općina Bizovac naslijedila je kao
ošasnu imovinu, Bare Bošnjaković.
 k.č. 126, k.o. Habjanovci: opisana kao kuća i dvorište, Habjanovci, Velika 13, površine 961 m²,
na kojoj je izgrađena zgrada površine 133 m², a nekretninu Općina Bizovac naslijedila je kao
ošasnu imovinu, Bošnjak Mande.
 k.č. 173, k.o. Habjanovci opisana kao Vatrogasni dom, Habjanovci, Školska 23, površine 458
m², na kojoj je izgrađena zgrada vatrogasnog doma, površine 112 m².

prostor vatrogasnog doma dan je na korištenje DVD-u Habjanovci.
k.č. 284, k.o. Habjanovci: (suvlasnički dio ¼) opisana kao kuća i dvorište, Habjanovci,
Slavonska ulica, površine 2521 m², na kojoj je izgrađena obiteljska kuća Weitz, površine 196 m²,
a suvlasnički dio Općina Bizovac naslijedila je kao ošasnu imovinu.
k.č. 296, k.o. Habjanovci: (suvlasnički dio ¼) opisana kao kuća i dvorište, Habjanovci,
Slavonska ulica 4, površine 781 m², na kojoj je izgrađena kuća površine 281 m², a nekretninu
Općina Bizovac naslijedila je kao ošasnu imovinu.
k.č. 325, k.o. Habjanovci: opisana kao kuća i dvorište, Habjanovci, Kolodvorska 1, površine
1426 m², na kojoj je izgrađena zgrada Društvenog doma površine 675 m².
- Poslovni prostori u prizemlju zgrade (2) dani su u zakup temeljem javnog natječaja,
zaključen je ugovor o zakupu uz plaćanja naknade i to:
 Marko Marjanović – Caffe bar (1.5.2007. g.)
 NTL – trgovina (4.4.2013. g.)
- Poslovni prostor sale za svatove povremeno ne koristi se.
- Jedna prostorija na katu zgrade dana je na korištenje bez zaključenog ugovora i plaćanja
naknade: KUD Habjanovci.
k.č. 311, k.o. Habjanovci: opisana kao kuća i dvorište, Habjanovci, Školska 36, površine 2324
m², na kojoj je izgrađena obiteljska kuća Novoselić Staža, površine 60 m², a nekretninu je Općina
Bizovac naslijedila kao ošasnu imovinu.
k.č. 328, k.o. Habjanovci: (suvlasnički dio ¼) opisana kao kuća i dvorište, Habjanovci,
Kolodvorska 7, površine 1522 m², na kojoj je izgrađena obiteljska kuća Rešetar, površine 213 m²,
a suvlasnički dio Općina Bizovac naslijedila je kao ošasnu imovinu.
k.č. 261, k.o. Habjanovci: opisana kao zgrada za sport i rekreaciju, Habjanovci, Fiskulturna,
površine 27661 m², na kojoj je sagrađena zgrada, površine 163 m².
- prostor namijenjen za sport, te ga koristi bez ugovora i naknade NK Jadran Habjanovci.
k.č. 776, k.o. Habjanovci: opisana kao groblje, Habjanovci, površine 19446 m², na kojoj je
izgrađena zgrada mrtvačnice na groblju u Habjanovcima, površine __ m².
-










SAMATOVCI
 k.č. 2497/3, k.o. Petrijevci: opisana kao oranica, Samatovci, Pere Kovačevića 70, površine 1253
m², na kojoj je izgrađena obiteljska kuća AleksinIvan, površine 100 m², koja nije legalizirana, a
nekretninu je Općina Bizovac nasljedila kao ošasnu imovinu. Na nekretninu je upisana hipoteka
PBZ-a i RH.
 k.č. 2516, k.o. Samatovci: opisana kao groblje, Samatovci, površine 9600 m², na kojoj je
izgrađena zgrada mrtvačnice na groblju u Samatovcima.
 k.č. 2789, k.o. Petrijevci: opisana kao javna zgrada i zemljšte za sport i rekreaciju, Samatovci
Osječka 66, površine 19369 m², na kojoj je sagrađena zgrada svlačionice, površine 161 m².
- zgrade površine 161 m², prostor namijenjen za sport, te ga koristi bez ugovora i naknade
NK Sloga Samatovci.
 k.č. 2670/1, k.o. Petrijevci: opisana kao kuća i dvorište, Samatovci, Osječka 46, površine 1196
m², na kojoj je izgrađen zgrada Društvenog doma površine 500 m².
- u jednoj prostoriji, površine 12 m2 smještena je telefonska centrala, na temelju ugovora
bez plaćanja naknade.
- preostali poslovni prostor u zgradi ne koristi se
 k.č. 2670/2, k.o. Petrijevci: opisana kao kuća i dvorište, Samatovci, Osječka 46, površine 336
m², na kojoj je izgrađen zgrada Trgovine Samatovci površine 130 m².
- Poslovni prostori (1) dan je u zakup temeljem javnog natječaja, zaključen je ugovor o
zakupu uz plaćanja naknade i to:
NTL – trgovina (1.12.2015. g.)




k.č. 2516, k.o. Petrijevci: opisana kao groblje, Samatovci, površine 9600 m², na kojoj je
izgrađena zgrada mrtvačnice na groblju u Samatovcima, površine __ m².
k.č. 2429, k.o. Petrijevci: opisana kao oranica, Samatovci, Osječka 29, površine 11999 m², na
kojoj je izgrađena obiteljska kuća Vujnovac Josipa, površine 100 m² koja nije legalizirana, a koju
je nekretninu Općina Bizovac naslijedila (suvlasnički dio 1/3) kao ošasnu imovinu. Na nekretninu
nije upisana hipoteka, ali postoje obveze po kreditu prema PBZ-u.

VI.

PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U
VLASNIŠTVU OPĆINE BIZOVAC

Građevinska zemljišta u vlasništvu Općine Bizovac su:
NASELJE BIZOVAC
 k.č.br. 634/5
k.o. Bizovac pašnjak, 1196
 k.č.br. 634/6
k.o. Bizovac pašnjak, 1204
 k.č.br. 634/7
k.o. Bizovac pašnjak, 1211
 k.č.br. 634/8
k.o. Bizovac pašnjak, 1219
 k.č.br. 634/9
k.o. Bizovac pašnjak, 1227
 k.č.br. 634/10
k.o. Bizovac pašnjak, 1235
 k.č.br. 634/11
k.o. Bizovac pašnjak, 1242
 k.č.br. 634/12
k.o. Bizovac pašnjak, 1250
NASELJE HABJANOVCI
 k.č.br. 346/3
k.o. Habjanovci pašnjak, 640
 k.č.br. 346/4
k.o. Habjanovci pašnjak, 640
 k.č.br. 346/5
k.o. Habjanovci pašnjak, 640
 k.č.br. 346/6
k.o. Habjanovci pašnjak, 640
 k.č.br. 346/7
k.o. Habjanovci pašnjak, 640
 k.č.br. 346/8
k.o. Habjanovci pašnjak, 640
 k.č.br. 346/9
k.o. Habjanovci pašnjak, 640
NASELJE SAMATOVCI
 k.č.br. 2376/22
k.o. Petrijevci pašnjak 655
 k.č.br. 2376/25
k.o Petrijevci pašnjak 647
 k.č.br. 2376/26
k.o. Petrijevci pašnjak 648
 k.č.br. 2376/27
k.o. Petrijevci pašnjak 649
 k.č.br. 2376/28
k.o. Petrijevci pašnjak 650
 k.č.br. 2376/29
k.o. Petrijevci pašnjak 650
 k.č.br. 2376/30
k.o. Petrijevci pašnjak 651
 k.č.br. 2376/31
k.o. Petrijevci pašnjak 652
 k.č.br. 2376/32
k.o. Petrijevci pašnjak 653
 k.č.br. 2376/33
k.o. Petrijevci pašnjak 654
 k.č.br. 2376/34
k.o. Petrijevci pašnjak 654
 k.č.br. 2376/35
k.o. Petrijevci pašnjak 655
 k.č.br. 2376/36
k.o. Petrijevci pašnjak 655
 k.č.br. 2376/37
k.o. Petrijevci pašnjak 656
 k.č.br. 2376/38
k.o. Petrijevci pašnjak 656
 k.č.br. 2376/39
k.o. Petrijevci pašnjak 657
 k.č.br. 2376/40
k.o. Petrijevci pašnjak 658
 k.č.br. 2376/41
k.o. Petrijevci pašnjak 658
 k.č.br. 2376/42
k.o. Petrijevci pašnjak 659
 k.č.br. 2376/43
k.o. Petrijevci pašnjak 691

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

Uz zadaću procjene pri kraju je knjiženje vlasništva Općine – uspostavljen je registra imovine za što
učinkovitije upravljanje i raspolaganje građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine što
podrazumijeva i provođenje postupaka stavljanja tog zemljišta u funkciju: prodajom, osnivanjem
prava građenja i prava služnosti, rješavanjem zahtjeva razvrgnuća suvlasničke zajednice na zemljištu
u vlasništvu općine i drugih osoba, zatim provođenjem postupaka osnivanja založnog prava,
davanjem u zakup zemljišta, ako upravljanje i raspolaganje njima nije u nadležnosti nekog drugog
tijela.
Zakonski propisi kojima je uređeno upravljanje i raspolaganje građevinskim zemljištem u vlasništvu
Općine Bizovac:
1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne
novine«, broj 94/2013.),
2. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina
(»Narodne novine«, broj 80/2011),
U planiranju korištenja potencijala građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine u funkciji rasta i
razvoja, važnu ulogu ima i prostorno planiranje. Zakonom o prostornom uređenju (»Narodne novine«,
broj 153/2013.) propisano je da se neki prostorni planovi donose uz suglasnost Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja. Općina Bizovac smatra potrebnim osigurati aktivnije sudjelovanje
jedinice lokalne samouprave u procesu prostornog planiranja u suradnji s Republikom Hrvatskom,
posebno tamo gdje su planirane strateške investicije.
Slijedom navedenog, građevinsko zemljište u vlasništvu Općine prodavat će se ponajprije:
1. U postupku javnog nadmetanja ili javnog prikupljanja ponuda na temelju:
- prijedlog Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
- obrazloženog prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
2. Bez postupka javnog nadmetanja ili javnog prikupljanja ponuda na temelju:
- zamjene građevinskih parcela
Pravo građenja ograničeno je stvarno pravo na nečijem zemljištu koje ovlašćuje njegova nositelja da
na površini tog zemljišta ili ispod nje, izgradi ili ima vlastitu nekretninu. Izgrađena zgrada, ili ona
koja tek bude izgrađena, pripadnost je prava građenja kao da je ono ustvari zemljište.
Pravo služnosti jest ograničeno stvarno pravo na nečijoj nekretnini, gdje vlasnik ovlašćuje nositelja
da se na određeni način služi tom nekretninom, što je vlasnik te nekretnine dužan trpjeti ili zbog toga
nešto propuštati.
Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine osnivanjem prava građenja podrazumijeva visoku
razinu prostornog planiranja, do razine definiranog zahvata u prostoru
Tijekom slijedećeg razdoblja - planirane su sljedeće aktivnosti:
1. postupanje po postojećim zahtjevima za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine,
2. započinjanje postupanja po novo zaprimljenim zahtjevima za raspolaganje građevinskim
zemljištem u vlasništvu Općine
- zahtjevi i prijedlozi osoba javnog prava (primjerice Hrvatske autoceste, Hrvatske ceste,
Hrvatske vode i slično) za investicije razvoja javne infrastrukture,
- zahtjevi za razvrgnuće suvlasništva Općine i drugih osoba na zemljištu, ako je to u interesu
Općine Bizovac
- zahtjevi fizičkih osoba ako je njihov predmet od interesa za Općinu u smislu stvaranja uvjeta
za poboljšanje životnog standarda i socijalnih pitanja građana.
Plan provođenja postupaka procjene imovine u vlasništvu Općine Bizovac
Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine definirati će se
sljedeći ciljevi provođenja postupaka procjene imovine u vlasništvu Općine
1. Procjena potencijala imovine Općine koja se mora zasnivati na snimanju, popisu i ocjeni
realnog stanja.
2. Ocjena njezina razvojnog potencijala i procjena vrijednosti

Zakonski propisi, akti i dokumenti kojima je uređeno provođenje postupaka procjene imovine u
vlasništvu Republike Hrvatske:
1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/2000,
129/2000, 59/2001, 26/2003 – pročišćeni tekst, 82/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009,
153/2009, 49/2011, 144/2012, 153/2013, 147/14 i 36/15)
2. Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (»Narodne novine«, broj 107/14)
3. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«,
broj 153/09)
4. Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/2013)
Procjena potencijala (vrijednosti) imovine mora se zasnivati na snimanju, popisu i ocjeni realnog
stanja, a zatražiti će se od Porezne uprave ili ovlaštenog vještaka.
Plan upravljanja, odnosno tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Općine
Bizovac
U financijskom planu proračuna osigurati će se određena sredstva za plaćanje svih režijskih troškova,
ta za investicijsko održavanje ovih objekata, kako bi se priveli svrsi i bili prikladniji za korištenje.
Također će se, a u skladu s politikom energetske učinkovitosti i održivosti, provesti mjere energetske
obnove objekata na temelju izrađenih energetskih certifikata u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost. Ovim ulaganjima u energetsku obnovu, uštedjet će se i na tekućim
troškovima, a sredstva za te aktivnosti potrebno je planirati u financijskom planu.
Popis nekretnina: Registar imovine prilaže se ovom Planu i njegov je sastavni dio.
Plan postupaka vezanih uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup
informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Bizovac
1. Potrebno je registar imovine koji je objavljen na internet stranici općine konstantno ažurirati
2. Organizirati učinkovitije korištenje imovine u vlasništvu Općine, s ciljem stvaranja novih
vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi.
Zakonski propisi kojima je uređeno postupanje vezano uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
i pravo na pristup informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu
Republike Hrvatske:
1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne
novine«, broj 94/2013.)
2. Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/2013. i 85/15.)

Predsjednik Općinskog vijeća
Davor Torjanac, v.r.

TOČKA -7

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG AKTA

ODLUKA
o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru
u vlasništvu Općine Bizovac

Bizovac, _______ 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
Općinski načelnik
Bizovac, 8. veljača 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
n/r predsjednika Davora Torjanca
PREDMET: Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama
i dopunama Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Bizovac
U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Bizovac, na temelju članka 46. Statuta Općine Bizovac
(«Službeni glasnik Općine Bizovac 3/09 i 2/13), Općinski načelnik Općine Bizovac dana 8. veljače
2016. godine, donio je
ZAKLJUČAK
13. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru u
vlasništvu Općine Bizovac
14. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
15. Ovaj Zaključak proslijedit će se Općinskom vijeću Općine Bizovac, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Srećko Vuković, Općinski načelnik Općine Bizovac, Nediljko Pušić, pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela da sudjeluju u radu Općinskog vijeća po prijedlogu akta.
16. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković

Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96,
124/97, 174/04 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Bizovac (»Službeni glasnik Općine Bizovac« broj 3/09. i
2/13.), Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na ___ sjednici održanoj dana __. veljače 2016. godine

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru
u vlasništvu Općine Bizovac
Članak 1.
U Odluci o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Bizovac („Službeni glasnik“ Općine Bizovac broj
6/10.) u članku 3. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Poslovni prostori koje koriste sportske, kulturne i druge neprofitne udruge s područja Općine Bizovac daju se
na korištenje bez plaćanje zakupnine i bez javnog natječaja za obavljanje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
utvrđeni statutom udruge, uz zaključenje ugovora o zakupu kojim se uređuju prava i obveze korisnika
poslovnog prostora.“
Članak 2.
U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Javni natječaj za zakup poslovnog prostora objavljuje se na internet stranici i oglasnoj ploči Općine, a
obavijest o raspisanom javnom natječaju objavljuje se u dnevnom tisku.“
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Bizovac«.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 372-01/16-01/1
UR. BROJ: 2185/03-16-01
Predsjednik Općinskog vijeća
Davor Torjanac, v. r.

Bizovac, __. veljače 2016.
----------

ČLANCI KOJI SE MJENJAJU
Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96,
124/97, 174/04 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Bizovac (»Službeni glasnik Općine Bizovac« broj 3/09),
Općinsko vijeće Općine Bizovac, na sjednici održanoj dana 04. veljače 2010. godine donosi

ODLUKU
o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Bizovac

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se način upravljanja poslovnim prostorom u vlasništvu Općine Bizovac, opći
uvjeti za davanje poslovnog prostora u zakup, te način dodjele poslovnih prostora u zakup i zasnivanja
zakupnih odnosa.
II.

DONOŠENJE ODLUKA U SVEZI POSLOVNOG PROSTORA

Članak 2.
Poslovnim prostorom koji je u vlasništvu Općine Bizovac ( u daljem tekstu: Općina) upravlja Općinski
načelnik Općine Bizovac (u daljem tekstu: Općinski načelnik).
Članak 3.
Odluke u svezi poslovnih prostora donosi Općinski načelnik.
Općinski načelnik, posebnim aktom, imenuje stručno tijelo koje mu pomaže u postupku provođenja
natječaja i donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Članak 4.
U obavljanju poslova iz članka 3. ove Odluke, Općinski načelnik:
odlučuje o davanju poslovnog prostora u zakup,
odlučuje o namjeni poslovnog prostora,
odlučuje o promjeni ili proširenju namjene poslovnog prostora,
odlučuje o zamjeni lokacije poslovnog prostora,
raspisuje natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora,
određuje početni iznos zakupnine za poslovni prostor koji se daje na natječaj,
provodi postupak po raspisanom natječaju,
odobrava adaptaciju poslovnog prostora,
odlučuje o zajedničkom ulaganju sredstava zakupnika i zakupodavca u poslovni prostor,
odlučuje o povratu uloženih sredstava zakupnika,
odlučuje o prestanku zakupa poslovnog prostora,
sklapa novi ugovor o zakupu sa sadašnjim zakupnikom poslovnog prostora nakon isteka ugovora o
zakupu, sukladno odredbama zakona i ove Odluke,
odlučuje i o drugim pitanjima u svezi zakupa poslovnog prostora.

Članak 5.
Stručne i administrativne poslove za Općinskog načelnika iz članka 3. i članka 4. ove Odluke obavlja
Jedinstveni upravni odjel Općine.

III.

NAČIN DODJELE I ZASNIVANJA ZAKUPA

Članak 6.
Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj).
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji u potpunosti
izvršava obveze iz ugovora o zakupu, ponuditi će se sklapanje novog ugovora o zakupu najkasnije 60 dana
prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen.

Ponuda iz stavka 2. ovog članka dostaviti će se zakupniku pisanim putem.
Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 30 dana, raspisati će
se Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, u kojem će početni iznos zakupnine biti onaj koji je
ponuđen zakupniku iz stavka 2. ovoga članka.
Članak 7.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se na određeno vrijeme a najduže na rok do 10
godina.
Općinski načelnik određuje trajanje zakupa u odluci o raspisivanju Natječaja.
Članak 8.
Natječaj za zakup poslovnog prostora objavljuje se u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči Općine i na
web stranici Općine te sadrži:
Javni natječaj za zakup poslovnog prostora sadrži:
1. lokaciju, namjenu i površinu poslovnog prostora,
2. vrijeme za koje se poslovni prostor daje u zakup,
3. odredbu o tome da li se daje u zakup uređeni ili neuređeni poslovni prostor i da li ga je zakupnik dužan
urediti i privesti namjeni o svom trošku,
4. početni iznos mjesečne zakupnine,
5. odredbu o obvezi uplate garantnog pologa (jamčevine) u visini iznosa početne mjesečne zakupnine,
6. rok za podnošenje pismenih ponuda,
7. obvezu dostave osnovnih podataka o natjecatelju (prebivalište, državljanstvo za fizičke osobe, dokaz
o statusu natjecatelja koji ima pravo na zaključenje ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude i
podatke o registraciji za pravne osobe), te dokaz da natjecatelj ispunjava uvjete za obavljanje
djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora,
8. datum početka obavljanja djelatnosti u prostoru,
9. vrijeme u kojem se može pogledati poslovni prostor i izvršiti uvid u zapisnik s utvrđenim elementima
kvalitete i opremljenosti poslovnog prostora,
10. datum, mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda,
11. izjavu natjecatelja da prihvaća opće uvjete zakupa propisanih ovom odlukom te da je upoznat sa
stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup,
12. naznaku da se neće razmatrati ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja Natječaja
imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Općini,
13. odredbu da Općinski načelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere
najpovoljnijeg ponuđača.
14. odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava sukladno odredbi članka 23. stavka 2.
Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09),
a na trošak zakupnika.

TOČKA -8

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG AKTA

ODLUKA
o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji
na području Općine Bizovac

Bizovac, _______ 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
Općinski načelnik
Bizovac, 8. veljača 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
n/r predsjednika Davora Torjanca
PREDMET: Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o preventivnoj i
obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Općine
Bizovac
U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj
dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Općine Bizovac, na temelju članka 46. Statuta
Općine Bizovac («Službeni glasnik Općine Bizovac 3/09 i 2/13), Općinski načelnik Općine Bizovac
dana 8. veljače 2016. godine, donio je
ZAKLJUČAK
17. Utvrđuje se prijedlog Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i
deratizaciji na području Općine Bizovac.
18. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
19. Ovaj Zaključak proslijedit će se Općinskom vijeću Općine Bizovac, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Srećko Vuković, Općinski načelnik Općine Bizovac, Nediljko Pušić, pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela da sudjeluju u radu Općinskog vijeća po prijedlogu akta.
20. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" 79/07, 113/08
i 43/09) i članka 32. Statuta Općine Bizovac (Službeni glasnik Općine Bizovac broj 3/09. i 2/13), Općinsko
vijeće Općine Bizovac donijelo je na ___ sjednici održanoj _________ 2016. godine

ODLUKU
o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji
na području Općine Bizovac

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje provođenje preventivne i obvezno preventivne, dezinfekcije, dezinsekcije
i deratizacije (u daljnjem tekstu: DDD ) kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine
Bizovac.
Članak 2.
DDD mjere primjenjuju se na cjelokupnom području Općine Bizovac, a sukladno prijedlogu Programa
mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine
Bizovac kojeg predlaže Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, za svaku kalendarsku godinu.
Članak 3.
Godišnji program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje Republike Hrvatske donosi
ministar na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Na temelju programa iz stavka 1. ovoga članka, godišnji program mjera za zaštitu pučanstva od
zaraznih bolesti za područje Općine Bizovac, donosi općinski načelnik, a na prijedlog Zavoda za javno
zdravstvo Osječko-baranjske županije.
Članak 4.
Izbor ovlaštenog izvoditelja DDD mjera vrši se provedbom postupka sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
Program mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine Bizovac provodi se
kontinuirano tijekom cijele godine na cjelokupnom području Općine Bizovac.
Stručni nadzor provodi Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.
Inspekcijski nadzor obavlja nadležna sanitarna inspekcija.
Članak 5.
Sredstva za provedbu preventivnih i obveznih preventivnih mjera DDD kao posebnih mjera zaštite
pučanstva od zaraznih bolesti osiguravaju se u Proračunu Općine Bizovac za prvu deratizaciju, te po potrebi
za drugu, u koju su uključene:
- stambene i poslovne zgrade u vlasništvu Općine Bizovac,
- javne prometne površine u vlasništvu Općine Bizovac,
- napuštena domaćinstva (samo ako je vlasnik nepoznat),
- neuređena odlagališta otpada.
Članak 6.
Sredstva za provedbu preventivnih i obveznih preventivnih mjera DDD kao posebnih mjera zaštite
pučanstva od zaraznih bolesti stalno naseljenih stambenih jedinica (kuća i okućnica i zgrade u vlasništvu
fizičkih ili pravnih osoba, te poslovnih objekata), osiguravaju vlasnici, odnosno posjednici objekata ili iz
proračuna općine za tekuću godinu do visine planiranih sredstava.
Članak 7.
Sredstva za provedbu preventivnih i obveznih preventivnih mjera DDD kao posebnih mjera zaštite
pučanstva od zaraznih bolesti osiguravaju javna poduzeća ili ustanove ili trgovačka društva nadležne za:
- objekte komunalne infrastrukture,
- objekte prometne infrastrukture,
- objekte registrirane vodotoke i hidrotehničke objekte,
- objekte ustanove (škole, ambulante, socijalne ustanove i sl.),
Članak 8.

Sredstva za stručni nadzor nad provedbom preventivnih i obveznih preventivnih DDD kao posebnih
mjera iz članka 5., 6., i 7., osigurat će se u Proračunu Općine Bizovac za tekuću godinu.
Članak 9.
Izabrani ovlašteni izvršitelj DDD kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, mora
izvršiti povjereni posao u skladu sa važećim propisima, općim i posebnim uvjetima, te pravilima struke.
Članak 10.
Ova odluka stupa na snagu danom objave i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Bizovac.“
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 501-01/16-01/1
UR.BROJ: 2185/03-16-1
Predsjednik Općinskog vijeća
Davor Torjanac, v.r.

Bizovac, ______2016.
----------

Materijal pripremio:
- Jedinstveni pravni odjel

PRIJEDLOG ODLUKE
o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji
na području Općine Bizovac za period od 2016. do 2020. godine
Obrazloženje

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA
Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih
bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08 i 43/09) i članku 32. Statuta Općine Bizovac (Službeni glasnik Općine
Bizovac broj 3/09. i 2/13).
V.

OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU AKTOM
Člankom 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti određeno je kako su Republika Hrvatska,
županije, gradovi i općine obvezni osigurati provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti te
sredstva za njihovo provođenje, kao i stručni nadzor nad provođenjem mjera.
Ovom se Odlukom uređuje provođenje preventivne i obvezno preventivne, dezinfekcije, dezinsekcije
i deratizacije (u daljnjem tekstu: DDD ) kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine
Bizovac u periodu od 2016. do 2020. godine.
VI.

PRIKAZ STANJA I RAZLOZI DONOŠENJA AKTA
Općina Bizovac svake godine provodi obveznu deratizaciju na cijelom svom području kao mjeru zaštite
i to na način da iz sredstava općinskog proračuna plaća provođenje deratizacije i nadzor nad provođenjem za
fizičke i pravne osobe. Mjere dezinfekcije dezinsekcije provode se prema potrebi ali ne svake godine.
Na osnovi Odluke o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na
području Općine Bizovac, općinski načelnik donosi Godišnji program mjera za područje općine, a na prijedlog
nadležnog zavoda za javno zdravstvo.
VII.

VIII.

FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA
Za provedbu predložene Odluke potrebno je planirati financijska sredstva u Proračunu Općine
Bizovac. U proračunu za 2016. godinu planirana su sredstva u visini od 50.000,00 kuna i to za provođenje
jedne preventivne deratizacije za cijelo područje općine.
Slijedom naprijed navedenom, predlaže se da Općinsko vijeće donese Odluku o preventivnoj i
obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Općine Bizovac u predloženom tekstu.

Stručna obrada: Nediljko Pušić

TOČKA -9

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG AKTA

PROVEDBENI PLAN
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE
BIZOVAC ZA 2016. GODINU

Bizovac, _______ 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
Općinski načelnik
Bizovac, veljača 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
n/r predsjednika Davora Torjanca

Na temelju članka 46. stavka 3. podstavka 1. Statuta Općine Bizovac (Službeni glasnik Općine
Bizovac br. 3/09 i 2/13.) prosljeđujem Općinskom vijeću Općine Bizovac na razmatranje i usvajanje

PROVEDBENI PLAN
unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bizovac
za 2016. godinu

OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10.) i članka 32. Statuta
Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 3/09. i 2/13.), Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija Općine Bizovac KLASA: 214-02/13-01/05 , URBROJ: 2185/03-13-6, od 26. rujna 2013.
godine ), Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na __ sjednici održanoj _______ 2016. godine

PROVEDBENI PLAN
unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bizovac
za 2016. godinu

Članak 1.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Bizovac potrebno je u 2016. godini provesti
sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:
1. Organizacijske mjere
1.1. Vatrogasne postrojbe
a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjeni ugroženosti od požara za općinu Bizovac
potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac, pravne osobe
b) U središnjem DVD-u Bizovac organizirati pasivna vatrogasna dežurstva tako da se osigura djelotvorna i
pravodobna operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovita prostorna pokrivenost općine u slučaju
požara. Osigurati funkcioniranje stalnog dežurstva i dojave požara na telefonski broj 193 i 112. u suradnji
s Vatrogasnom zajednicom Grada Valpova za područje cijele Općine.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac, pravne osobe, Vatrogasna zajednica Općine Bizovac, DVD-i na
području Općine Bizovac, Vatrogasna zajednica Grada Valpova.
c) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih
vatrogasnih društava na području Općine Bizovac.
Izvršitelj zadatka: Zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Bizovac
d) Proračunom Općine Bizovac planirati financijska sredstva za redovito funkcioniranje, opremanje
osposobljavanje vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Općine Bizovac.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac

i

1.2. Normativni ustroj zaštite od požara
a) Općina Bizovac ima organiziranu dimnjačarsku službu na svom području sukladno važećim zakonskim
propisima. Izvršiti ispitivanje stanja dimovodnih kanala i njihovo održavanje.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac u suradnji s dimnjačarom koji je dobio koncesiju.
b) Općina Bizovac ima organiziranu dimnjačarsku službu na svom području sukladno važećim zakonskim
propisima. Izvršiti ispitivanje stanja dimovodnih kanala i njihovo održavanje.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac u suradnji s dimnjačarom koji je dobio koncesiju.
2.

Tehničke mjere

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
2.1.1. Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima. Za potrebe vatrogasnih postrojbi
osigurati odgovarajuća spremišta za vatrogasna vozila i tehniku sa zagrijavanjem prostora ili vozila.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac, Vatrogasna zajednica Općine Bizovac
2.1.2.Izvršiti nadzor nad provedbom zadataka navedenih u točki 2. podtočki 2.1.1. ovoga Provedbenog plana.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Bizovac, Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni
ured Osijek

2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja
Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka intervencije do lokaliziranja
i gašenja požara, potrebno je, sukladno pravilima vatrogasne struke, osigurati dovoljan broj stabilnih, mobilnih
i prijenosnih radio uređaja za potrebe vatrogasnih postrojbi. Također je potrebno u tehničkom smislu u
Vatrogasnom operativnom centru osigurati trajno i učinkovito funkcioniranje vatrodojave i sustava za
uzbunjivanje operativnih vatrogasaca
Izvršitelj zadatka: općina, pravne osobe koje imaju vatrogasne postrojbe, Vatrogasna zajednica Općine
Bizovac
3.

Urbanističke mjere

3.1.
U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o razini
prostornih planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac
3.2.
U svim naseljima na području općine sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne
površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba osigurati
stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.
Izvršitelj zadatka: pravne osobe koje upravljaju javnim cestama sukladno važećim propisima, Općina Bizovac,
pravne osobe koje su vlasnici većih proizvodnih kompleksa
3.3.
Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak
Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i tlak u
hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: općina, pravne osobe koje se bave djelatnošću javne vodoopskrbe
3.4.
Hidrantska mreža za gašenje požara
Hidrantsku mrežu nužno je u potpunosti uskladiti s važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: općina, pravne osobe koje se bave djelatnošću javne vodoopskrbe
3.5.
Ostali izvori vode za gašenje požara
Nužno je urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću udovoljavaju
potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe gašenja požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac, Hrvatske vode
4. Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada
Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 94/13) sva odlagališta otpada
koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i
uvjetima rada za odlagališta otpada ("Narodne novine", broj 114/15), potrebno je sanirati i zatvoriti.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac
5. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru
a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je urediti okvire
ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac
b) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, letci i slično), sustavno i redovito
obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Bizovac, Općina Bizovac
c) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od požara, a
prvenstveno: vlasnicima šumskih površina, vlasnicima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta, stanovnicima
naselja seoskog karaktera koji se pretežito bave poljoprivrednom djelatnošću, šumarskim i poljoprivrednim
inspektorima, te inspektorima zaštite od požara PU Osječko-baranjske, u cilju poduzimanja potrebnih mjera,
kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru.
Izvršitelj zadatka: općina, Vatrogasna zajednica općine Bizovac

d) Nužno je propisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala sukladno
važećim propisima, te nadzirati njihovo provođenje.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac
e) Obvezno je redovito čišćenje melioracijskih kanala od biljnog i komunalnog otpada.
Izvršitelj zadatka: Hrvatske vode za regulacijske i zaštitne vodne građevine te za građevine za osnovnu
melioracijsku odvodnju, a za građevine za detaljnu melioracijsku odvodnju Županija Osječko-baranjska, te
Općina Bizovac za takve kanale u svojoj nadležnosti
f) Zdenci i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru moraju
se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati prohodnima.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac, pravne osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost, fizičke i pravne osobe
koje su vlasnici zemljišta na kojem se nalaze pričuve vode za gašenje požara
g) Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu.
Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja
nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih
tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati požar, omogućiti ili olakšati njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste Osječkobaranjske županije i Općina Bizovac.
h) Obvezno je nadzirati i čistiti pojas uz željezničku prugu. Zemljišni pojas uz prugu mora biti čist i pregledan
kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno
čišćenje zemljišnog pojasa uz prugu od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati požar,
omogućiti ili olakšati njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Hrvatske željeznice
i) Obvezno je na svim objektima koji posjeduju plinske instalacije obvezno je redovito ispitivati njihovu
ispravnost, sukladno važećim propisima..
Izvršitelj zadatka: pravne i fizičke osobe koji su vlasnici objekata s plinskim instalacijama
Članak 2.
Općina Bizovac upoznat će sa sadržajem ovoga Provedbenog plana sve pravne subjekte koji su istim
predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.
Članak 3.
Sredstva za provedbu obveza koje proizlaze iz ovoga Provedbenog plana, osiguravaju su u Proračunima
izvršitelja zadatka.
Članak 4.
Općina Bizovac jednom godišnje razmatra izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana.
Članak 5.
Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Bizovac“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 214-02/16-01/1
URBROJ: 2185/03-16-2
Bizovac, __ veljače 2016. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Davor Torjanac, v.r.

TOČKA -10

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG AKTA

ODLUKA
o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za sklapanje ugovora
o konverziji kredita

Bizovac, _______ 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
Općinski načelnik
Bizovac, veljača 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
n/r predsjednika Davora Torjanca

PREDMET:

Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju ovlaštenja
općinskom načelniku za sklapanje ugovora o konverziji kredita

U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluke o davanju ovlaštenja općinskom načelniku
za sklapanje ugovora o konverziji kredita, na temelju članka 46. Statuta Općine Bizovac («Službeni
glasnik Općine Bizovac 3/09 i 2/13), Općinski načelnik Općine Bizovac dana 22. veljače 2016.
godine, donio je
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za sklapanje ugovora o
konverziji kredita.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Općinskom vijeću Općine Bizovac, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Srećko Vuković, Općinski načelnik Općine Bizovac, Nediljko Pušić, pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela da sudjeluju u radu Općinskog vijeća po prijedlogu akta.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 5. 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, 19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta
Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac broj 3/09 i 2/13), Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo
je na __ sjednici ___2016. godine
ODLUKU
o davanju ovlaštenja općinskom načelniku Općine Bizovac
za sklapanje ugovora o konverziji kredita

I.
Općina Bizovac naslijedila je kao ošasnu imovinu, nekretninu k.č.br. 391/34, upisanu u z.k.ul. broj 2129,
k.o. Bizovac, koja je na temalju zaključenog ugovora o kreditu s OTP bankom d.d. Zadar, opretećena
hipotekarslim kreditom broj 061106103045 s valutnom klauzulom u CHF.
Ovlašćuje se Srećko Vuković, općinski načelnik Općine Bizovac da u postupku izračuna konverzije
kredita s valutnom klauzulom u CHF, sklopi ugovora o konverziji kredita broj 061106103045, sa OTP bankom
d.d. iz Zadra.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA :
URBROJ :

700-01/12-01/05
2185/03-02-16-2

Bizovac,

_____ 2016.

Predsjednik Općinskog vijeća
Davor Torjanac, v.r.
----------

