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ZAPISNIK 
s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 26. rujna 2013. godine u općinskoj 
vijećnici Općine Bizovac. 

Početak sjednice u 18,00 sati 
Sjednici su bili nazočni : 

- Vijećnici : Alan Bošnjak, Darko Bošnjak, Marinko Dragić, Tomica Glavaš, Veljko Gudelj, 
Boris Katančić, Marin Lacković, Nenad Sudar, Davor Tavić, Marko Teskera, Davor 

Torjanac i Josip Šincek 
- Sjednici nije nazočan izabrani vijećnik Slavko Magečić, koji je svoj nedolazak opravdao. 
- Općinski načelnik Srećko Vuković i zamjenica Općinskog načelnika Tanja Tavić, 
- pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić, voditelj 

komunalnog pogona Željko Franjić,  Katica Sršić 
- direktor poduzeća Dvorac d.o.o. Valpovo g. Mate Pušić 
- vlasnik samostalne dimnjačarske radnje Tiborjanci g. Nikola Novoselić 
- predstavnik Policijska postaja Valpovo g. Božo Zelić 

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 provedenog glasovanja utvrđuje da je predloženi dnevni red prihvaćen jednoglasno. 
 
DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika 2 i 3. sjednice Općinskog vijeća 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Općine Bizovac za razdoblje I-XII 

2012. godine 

4. DVORAC d.o.o. Valpovo 
a) Razmatranje  Godišnjeg financijskog izvješća o financijskom poslovanju 

društva DVORAC d.o.o. Valpovo 
b) Razmatranje prijedloga Odluke o naknadi za razvoj sustava javne 

vodoopskrbe 
c) Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na 

sustav javne vodoopskrbe 

5. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2013.- 
30.06.2013. godine 

6. Razmatranje Izvješća o izvršenju proračuna Općine Bizovac za razdoblje 01.01.2013-
30.06.2013. godine 

7. Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna za razdoblje 01.01.2013-
30.06.2013. godine 



8. Razmatranje Izvješća o provođenju Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na 
području Općine Bizovac 

9. Plan zaštite od požara Općine Bizovac 
a) Razmatranje Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Bizovac 
b) Razmatranje Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Bizovac 

 
 
RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 
 
Ad-1. Usvajanje zapisnika 2 i 3. sjednice Općinskog vijeća 
 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je usvajanje zapisnika 2. i 3. sjednice Općinskog 
vijeća i otvorio raspravu. Budući da nije bilo primjedbe na zapisnik, predsjednik vijeća dao je 
zapisnike na usvajanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnike 2. i 3. sjednice. 

 
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 
Darko Bošnjak: Da li postoji  mogućnost financiranja mliječne kuhinje u školi djeci roditelja koji 
su socijalni slučajevi? 
Srećko Vuković: Do sada nije bila planirana takva stavka u proračunu općine. Poznato mi je da 

ima oko 20 socijalnih slučajeva u školi. Financira se škola određenim sredstvima. Trebamo 
planirati tu stavku u proračunu za 2014. godinu. 
Marko Teskera:  Zanima me koji su projekti realizirani u četiri protekle godine od 2009.-2013.. 
Srećko Vuković: Odgovor ću uputiti u pisanom obliku a i odmah ću odgovoriti u kraćem obliku. 
Marko Teskera: Što se tiče fondova EU bojim se da od tih sredstava neće biti ništa. Moramo 
uložiti određena sredstva da bi dobili. Ispred prošle vlasti i HDZ-a u općini je ostavljeno na 
računu nepotrošenih 1.600.000,00 kuna. U što su ta sredstva potrošena? 
Srećko Vuković: Ostalo je 1.000.000,00 kuna a ne navedeni iznos. U tom sastavu poglavarstva 
su bili ljudi koji nisu imali ideje. Mi smo ta sredstva utrošili u ulicu dr. Franje Tuđmana u 
Izgradnju Cvjetne ulice uz pomoć sredstava EIB –a 2. 
Marin Lacković: Na prošloj sjednici smo spomenuli viseća rasvjetna tijela u Brođancima 7-8 
komada. Imamo sada lokaciju. 
Alan Bošnjak: Što će biti dalje sa radovima u Habjanovcima? Dokle smo stigli? Cesta Cret-
Habjanovci, brzo se vozi, da li postoji prilika za postavljanje ležećih policajaca. Što je sa 
ulegnućem na navedenoj cesti? 
Srećko Vuković: Cesta Cret-Habjanovci je županijska cesta i oni su odgovorni. Vidjet ćemo sa 
njima  da li postoji mogućnost za signalizaciju. Što se tiče radova u Habjanovcima, završeno je 
rukometno igralište. Trebaju klupe i klasične svjetiljke da to osvijetle.  Klupe se rade u općini. 

Za uređenje društvenog doma moramo raspisati natječaj. Ulegnuće na cesti će vidjeti izvođači 
radova poduzeće Gradnja iz Osijeka i da li će to priznati. Radovi su još u tijeku. 
Boris Katančić: Da li je nešto poduzeto za postavljanje solarnih panela  na zgradama u 
vlasništvu općine Bizovac? 
Srećko Vuković: Na nekim zgradama postoji mogućnost da se postave solarni paneli. Kada 
budu svi objekti sposobni raspisat  će se natječaj. Objekti su pri kraju legalizacije. 

Davor Tavić: Da li se sastajao odbor za EU fondove i proračun? 
Srećko Vuković: Bila je sezona godišnjih odmora . Sastat će se ove jeseni i raditi kontinuirano. 
Darko Bošnjak: Da li vlasnik benzinske pumpe u Bizovcu plaća neku naknadu općini Bizovac. 
Srećko Vuković: Plaća Hrvatskim cestama jer je na njihovom zemljištu. 
Tanja Tavić: Predlažem da stručne službe Općine Bizovac dostave podatke o kojem broju djece 
se radi za sufinanciranje mliječne kuhinje. Korisnici socijalne pomoći koji imaju pravo na pomoć 
imaju pravo na besplatnu mliječnu kuhinju za djecu. Iznos je 100 kuna po djetetu mjesečno. 
 



 
 
 
Ad-3 Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Općine Bizovac za 
razdoblje I-XII 2012. godine 
 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je Izvješće o stanju sigurnosti na području 
Općine Bizovac za razdoblje I-XII 2012. godine i riječ dao g. Boži Zelić predstavniku PP 
Valpovo. 
Gospodin Božo Zelić pozdravio je sve prisutne i ispričao načelnika PP Valpovo g. Zlatka Štulca 
zbog nedolaska na sjednicu vijeća jer je morao otići u Zagreb na proslavu dana policije. 
Upoznao je vijećnike sa Izvješćem o stanju sigurnosti na području Općine Bizovac za razdoblje 
I-XII 2012. godine kako je vidljivo u materijalu za sjednicu koje je dostavila MUP-Policijska 
uprava OBŽ, Policijska postaja Valpovo. U vremenu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine na 
području Općine Bizovac zabilježena su 57 kaznena djela. U 27 slučaja počinitelji su 
razotkriveni i procesuirani. U istom vremenskom periodu bilježe se 13 prekršaja iz Zakona o 

prekršajima protiv javnog reda i mira dok se iz ostalih zakona bilježe 33 prekršaja. Na području 
Općine Bizovac u 2012. godini dogodile su se 33 prometne nesreće u kojima nije bilo poginulih 
osoba. Na području Općine Bizovac poslove obnaša kontakt policajac koji ima obvezu 
kontaktirati sa svim službenicima i odgovornim osobama kao i građanima općine a u cilju 
rješavanja svih aktualnih problema. Gospodin Zelić upozorio je da se po mjestima skuplja 
sekundarni otpad po kućama i treba paziti da mještani ne budu pokradeni. Ako netko od 
sakupljača bude sumnjiv treba odmah prijaviti policiji. Sakupljači otpada moraju imati dozvolu 
Ministarstva da se bavi tom djelatnošću. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik Općinskog vijeća g. Davor Torjanac zahvalio se g. Boži 
Zeliću na iscrpnom izvješću i Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Bizovac za 
razdoblje I-XII 2012. godine dao na usvajanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći  

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće prima na znanje Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Bizovac za 
razdoblje I-XII mjeseci 2012. godine  
 
Ad-4 DVORAC d.o.o. Valpovo 

a) Razmatranja Godišnjeg financijskog izvješća o financijskom poslovanju društva DVORAC 

d.o.o. Valpovo 
b) Razmatranje prijedloga Odluke o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe 
c) Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na sustav javne 

vodoopskrbe 
a) Razmatranje Godišnjeg financijskog izvješća o financijskom poslovanju društva 

DVORAC d.o.o. Valpovo 

Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je Godišnje financijsko izvješće o financijskom 
poslovanju društva DVORAC d.o.o. Valpovo i riječ dao predstavniku društva DVORAC d.o.o. 
Valpovo g. Mati Pušiću. Direktor društva DVORAC d.o.o. Valpovo g. Mate Pušić upoznao je 
vijećnike s Godišnjim financijskim izvješće o poslovanju društva DVORAC d.o.o. Valpovo kako 
je i vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. 
U uvodnom dijelu upoznao je vijećnike s podjelom poduzeća  u 2013. godini. Društvo Dvorac 
d.o.o. Valpovo i komunalno poduzeće Urbanizam d.o.o. Dvorac d.o.o. se bavi sa vodom i 
odvodnjom a Urbanizam sa komunalnim djelatnostima. Vodocrpilište Jarčevac je u manjku oko 
40 milijuna kuna . Eksperimentiralo se na kemikalijama da bi se dobila voda za piće. Ugašena 
je RJ Trgovina zbog gubitaka. Odjel za geodetske poslove je ostvario gubitke i zbog toga je 
suvišan. Direktor  društva Dvorac d.o.o. Valpovo g. Mate Pušić naglasio je, sve što zanima 
vijećnike može se dobiti odgovor pisanim putem. Vlada RH donijela je na sjednici održanoj 
02.06. 2011. godine Odluku o donošenju Plana rješavanja obveza JLS ili komunalnih trgovačkih 
društava po osnovi korištenih kredita za sanaciju, obnovu i izgradnju vodno gospodarske 



infrastrukture kojom se, sukladno omjerima iz Plana, mijenja Ugovor o otplati kredita tako da 
se ugovorom preuzeta obveza otplate za krajnje korisnike smanji sa 70% na 30%. Projekt 
rekonstrukcije i dogradnje vodocrpilišta Jarčevac radi povećanja kapaciteta na 40 l/s prema 
izvršenom javnom nadmetanju za radove iznosi 10.820.729,00 kn, gdje je izvoditelj 
Vodotehnika d.d. Zagreb, a za izvršitelja usluge stručnog nadzora najpovoljniji je Hidroprojekt-
ing d.o.o. Zagreb sa iznosom od 240.000,00 kuna. Sa Hrvatskim vodama Zagreb potpisan je 
ugovor o sufinanciranju radova na vodocrpilištu Jarčevac. Prema financijskom planu Hrvatskih 
voda Zagreb za 2013. godinu planiran je završetak radova sa iznosom od 10.228.857,00 kuna, 
a od čega će uz postotak sufinanciranja  90%/10% Hrvatske vode osigurati 9.205.971.,30 
kuna, a Dvorac d.o.o. Valpovo (JLS) preostali iznos od 1.022.885,70 kn. Iznos koji treba 
podmiriti Dvorac d.o.o. Valpovo moguće je financirati kroz naknadu za razvoj u cijeni vode. 
Predlaže se da Grad Valpovo, Općina Bizovac i Općina Petrijevci donesu izmjene u Odlukama o 
naknadi za razvoj sustava vodoopskrbe ,gdje će definirati predloženi postotak korištenja 
prikupljenih sredstava naknade za razvoj 30% za otplatu glavnice i kamata kredita podignutog 
za izgradnju vodoopskrbnih objekata, a 70% za financiranje izgradnje vodnih građevina  javne 
vodoopskrbe tj. Jarčevac. 

Prikupljena sredstva naknade prihod su isporučitelja vodne usluge, a koristiti će se u slijedećim 
omjerima: 

- 30% naplaćenog iznosa za otplatu kredita i kamata podignutog za izgradnju 
vodoopskrbnih objekata 

- 70% naplaćenog iznosa za financiranje izgradnje vodnih objekata javne vodoopskrbe ( 
vodocrpilište JARČEVAC,  i druge građevine u vlasništvu DVORCA d.o.o. Valpovo). 

Marin Lacković: Na području Općine Bizovac ima ukupno 1.300 priključaka na vodu. Dolazimo 
do cifre da smo tri puta pretplatili dug. Mislim da dug koji se stalno spominje ne postoji. Općina 
Bizovac je plaćala kredite za Valpovo i  Petrijevce. 
Mate Pušić: Sredstva su sukcesivno uložena u otplatu kredita. Kod Hrvatskih voda sredstva su 
bila djelomično nepovratna. Kod knjiženja se strogo vodilo  da se sredstvima Bizovca otplaćuje 
kredit za Bizovac a ostali su dizali kredite za sebe.  
Davor Torjanac: Predlažem da materijale pripreme stručne službe Općine Bizovac i usklade sa 
Dvorcem d.o.o. u Valpovu.  
Veljko Gudelj: U proteklom vijeću imali smo sličnu odluku u sklopu razgovora. Posjetiti Dvorac  
d.o.o. Valpovo gdje treba riješiti koje su to obveze Općine Bizovac. Cjelovitije razgovarati. 
Moramo naći zajedničko rješenje. 
Marin Lacković: Kada bi mogla profunkcionirati kanalizacija? 

Mate Pušić: Ovom dinamikom financiranja neće biti gotova za narednih 20 godina, ali postoji 
mogućnost dobivanja sredstava iz EU za što se mora postići zajednički dogovor svih općina i 
gradova. 
Vijećnik Nenad Sudar u 19,40 odlazi sa sjednice vijeća. 
Davor Torjanac: Kada ćemo imati pitku vodu? Neriješena je sanacija ćuprija poslije izvođenja 
radova na odvodnji. 

Mate Pušić:  Na način na koji se do sada radilo nije ispravno. Radit ćemo drugačije na sanaciji 
poslije izvođenja radova na odvodnji. Obveza je ostala a novac smo potrošili. Pokušavamo sve 
dovesti u prethodno stanje. Moramo napraviti zapisnik kod obilaska terena i doraditi ako je 
potrebno. Uložena sredstva u Jarčevac su ogromna. Rađen je reaktor za ozon koji će vezati i 
ubiti sve životinjice od bušotine prema gore. Planira se da bi do kraja 2014. godine trebali imati 
vodu kakva treba biti. Voda se muti zbog hidrauličkog udara koji muti vodu. Kod konstantnog 
tlaka ne bi trebalo biti tako a to je 12 l/s. Bizovac će se nadopuniti iz Velimirovca.  
Darko Bošnjak: Kome se obratiti za sanaciju ćuprija? 
Mate Pušić: Meni direktoru. 
Tanja Tavić: Na našoj sjednici smo glasali protiv razdvajanja Dvorca d.o.o. Valpovo. Molim da 
nam se dostavi Izvješće revizorske tvrtke. Mora nas se kandidirati za radna mjesta u Dvorcu 
d.o.o. Valpovo a ne kao do sada. 
Mate Pušić: Nerealno je napravljeno kod zapošljavanja u suvlasništvu. 
Darko Bošnjak: Što se čini da bi se otpad sakupljao po zakonu o sakupljanju otpada, selektivno 



razdvajanje. 
Mate Pušić: To je zajednički problem. Radimo planove selektivnog razdvajanja otpada. 
Naplaćivanje po težini. To će biti od 1.1. 2014. godine.     
      
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće prihvaća Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Dvorca d.o.o. Valpovo za 
2012. godinu. 
 

b) Razmatranje prijedloga Odluke o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe 
 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće prihvaća prijedlog Odluke o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe. 
 

c) Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na sustav javne 

vodoopskrbe 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće  prihvaća prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na sustav javne 
vodoopskrbe. 
 
Ad-5 Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2013.-
30.06.2013. godine 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je Izvješće o radu Općinskog načelnika za 
razdoblje 01.01.2013.-30.06.2013. godine i riječ dao g. Načelniku Srećku Vukoviću. 
Općinski načelnik g. Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o radu općinskog 
načelnika Općine Bizovac za razdoblje I-VI mjesec 2013. godine kako je vidljivo u materijalima 
za ovu sjednicu. 
Budući da nije bilo pitanja, predsjednik vijeća Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje 
01.01.2013.-30.06.2013. godine dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2013.-

30.06.2013. godine. 
 
Ad-6 Razmatranje Izvješća o izvršenju proračuna Općine Bizovac za razdoblje 
01.01.2013.-30.06.2013. godine 
 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je Izvješće o izvršenju proračuna Općine Bizovac 

za razdoblje 01.01.2013.-30.06.2013. godine kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu i 
riječ dao g. načelniku. 
Od planiranih prihoda poslovanja 5.368.858,00 kn ostvareno je 2.751.712,21 kn ili 51,25%, a 
od planiranih prihoda od nefinancijske imovine 803.500,00 kn ostvareno je 184.007,30 kn ili 
22,90% ili ukupni prihodi su 2.935.719,51 kn ili 47,56%. 
Od planiranih rashoda poslovanja 4.930.358,00 kn ostvareno je 3.119.700,02 kn ili 63,28%, a 
od planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine 1.242.000,00 kn ostvareno je 
744.540,92 kn ili 59,95 %, ili ukupno planirani rashodi su ostvareni u iznosu 3.864.240,94 kn 
ili 62,61%. U 2013. godini za prvih 6 mjeseci ostvareni rashodi veći su od prihoda 928.521,43 
kn što sa manjkom iz 2012. iznosi 1.066.724,96 kn. 
Marko Teskera: Da li neke udruge radom opravdavaju svoje ciljeve i postojanje? 
Srećko Vuković: Ne opravdavaju. 
Veljko Gudelj: Predlažem da što prije idemo u rebalans proračuna. 
  



Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 
ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o izvršenju proračuna Općine Bizovac za razdoblje 
01.01.2013.-30.06.2023. godine. 
 
Ad-7 Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna za razdoblje 
01.01.2013.-30.06.2013. godine 
 
Predsjednik vijeća predložio je Izvješće o korištenju tekuće rezerve proračuna za razdoblje 
01.01.2013.-30.06.2013. godine kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu i riječ dao g. 
načelniku. 
Načelnik Općine Bizovac g. Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o korištenju 
tekuće rezerve proračuna.   
Budući da nije bilo primjedbi, predsjednik vijeća g. Davor Torjanac Izvješće o korištenju tekuće 
rezerve za razdoblje 01.01.2013. godine dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o korištenju tekuće rezerve proračuna Općine Bizovac za 
razdoblje 01.01.2013.-30.06.2013 godine. 
 
Ad-8  Razmatranje Izvješća o provođenju Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
na području Općine Bizovac 
 
Vijećnik Marin Lacković u 20,14 sati odlazi sa sjednice vijeća. 
Predsjednik vijeća predložio je Izvješće o provođenju Odluke o obavljanju dimnjačarskih 
poslova na području Općine Bizovac i riječ dao g. Željku Franjiću.  
Željko Franjić upoznao je vijećnike s Izvješćem o provođenju Odluke o obavljanju 
dimnjačarskih poslova na području Općine Bizovac. 
Nikola Novoselić vlasnik poduzeća za obavljanje dimnjačarskih poslova iz Tiborjanaca izvijestio 
je vijećnike na koji način obavlja dimnjačarske poslove na području Općine Bizovac u skladu sa 
Zakonskim propisima. Upoznao je vijećnike sa kojim problemima se susreće na terenu i kako ih 
zajedno uz pomoć općinske službe pokušati riješiti. 
Marinko Dragić: Ima dosta primjedbi na rad dimnjačara. Nastup kod dolaska neprimjeren. 
Ostavlja obavijest upozorenja mještanima. 

Nikola Novoselić: U svibnju ove godine smo krenuli sa radom i susrećemo se sa puno poteškoća 
u radu i suradnjom mještana. Što se tiče kulture i nekulture dimnjačara ne znam ali ću 
razgovarati sa mojim djelatnikom i skrenuti pažnju. Dimnjačar korisnika mora na bilo koji način 
naći kod kuće kako bi obavio bar jedno čišćenje godišnje što nam zakon nalaže.  
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće priman na znanje Izvješće o provođenju Odluke o obavljanju dimnjačarskih 
poslova na području Općine Bizovac. 
 
Ad-9 Plan zaštite od požara Općine Bizovac 
 
a) Razmatranje Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Bizovac 
 
b) Razmatranje Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Bizovac 
 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je Plan zaštite od požara Općine Bizovac i riječ 
dao g. Nediljku Pušiću. 
Pročelnik Općine Bizovac g. Nediljko Pušić upoznao je vijećnike s Planom zaštite od požara 
Općine Bizovac. Općina Bizovac ima izrađenu Procjenu ugroženosti od požara i usvojen Plan 
zaštite od požara iz 2000. godine. Inspektorat zaštite od požara i eksploziva, Inspektorat 



unutarnjih poslova Policijske uprave Osječko-baranjske županije povodom provedbe Zakona o 
zaštiti od požara donijelo je Rješenje da Općina Bizovac mora izraditi Procjenu ugroženosti od 
požara za svoje područje, od strane ovlaštene ustanove i usvojiti Plan zaštite od požara 
temeljem izrađene procjene.  
Poslove izrade revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i revizije Plana 
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Bizovac povjereni su Zorislavu Petrijevčaninu 
vlasniku uslužnog obrta PRUDENS, Vijenac A. Cesarca 7 , Osijek.   
Nakon proveden rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći. 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće prihvaća reviziju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan 
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Bizovac. 
 
 
 
Završeno u 21,30 sati. 
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Predsjednik Općinskog vijeća 
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