
Na temelju članka 40. točke 3. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 3/09. i 2/13.), i 
članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 3/09. i2/13.), Općinsko vijeće 
Općine Bizovac donijelo je na 6. sjednici 31. siječnja 2018. godine  

 
 
 

P L A N   R A D A 
Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2018. godinu 

 
 

I. 
Ovim Planom određuje se raspored održavanja sjednica Općinskog Vijeća Općine Bizovac tijekom 

2018. 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 2018. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Predsjednik Općinskog vijeća 
Rok :   veljača  2018. 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 2018. godine. 
 

2. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bizovac 
Stručna obrada :  Dvorac d.o.o. Valpovo 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   veljača 2018. godine 
Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13. 73/17.) utvrđeno je da je obveza jedinice 
lokalne samouprave na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada 
i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i 
tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. 
 

3. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada 
i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bizovac 
Stručna obrada :  Dvorac d.o.o. Valpovo 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   veljača 2018. godine 
Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13. 73/17.) predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave svojom odlukom dodjeljuje obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog 
komunalnog otpada za svoje područje. 
 

4. Razmatranje prijedloga provedbenog Plana zaštite od požara na području Općine Bizovac za 
2018. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   veljača 2018. 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. 
 

5. Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji proračuna Općine Bizovac za 2016. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   veljača 2018. 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, 
100/15 i 115/16)  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. 
 

6. Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji gospodarenja državnim poljoprivrednim 
zemljištem; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   veljača 2018. 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, 
100/15 i 115/16)  nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava obavlja predstavničko tijelo jedinice 
lokalne samouprave samostalno i Državni ured za reviziju. Općinski načelnik mora izvještaj o obavljenoj 
reviziji državnog ureda za reviziju dostaviti Općinskom vijeću. 
 

7. Razmatranje Izvješća o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2017. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2018. 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. 
 

8. Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna Općine Bizovac u 2017. godini; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2018. godine 
Prema članku 57. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15), te Odluke o 
izvršavanju proračuna Općinski načelnik je dužan polugodišnje izvijestiti Vijeće o korištenju sredstava 
proračunske zalihe. 
 

9. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za  razdoblje VI-XII mjesec za 
2017. godinu; 
Stručna obrada :  Općinski načelnik 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2018. 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. 
 

10. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Bizovac u 2017. godini; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2018. godine 
Sukladno članku 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 153/13, 
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.  
 



11. Razmatranje Izvješća o provođenju Programa javnih potreba u kulturi i športu na području 
Općine Bizovac; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2018. godine 
Zakonom o športu («Narodne novine» broj  71/06.,150/08.,124/11, 86/12, 94/13, 85/15. i 19/16) 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, kulturno-
umjetničkih 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. 
 

12. Razmatranje izvješća o realizaciji Programa trošenja sredstava od prodaje i zakupa državnog 
poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak  2018. 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, 100/15 
i 115/16.)  nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava obavlja predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave samostalno i Državni ured za reviziju.  
 

13. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bizovac; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2018. 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. 
 

14. Razmatranje izvješća o održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Bizovac za 2017. 
godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak  2018. 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, 100/15 
i 115/16)  nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava obavlja predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave samostalno i Državni ured za reviziju.  
 

15. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Bizovac; 
Stručna obrada :  Povjerenstvo za javna priznanja 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2018. 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. 
 

16. Razmatranje Informacije o provođenju  sustavne deratizacije; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2018. 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.   



 
 

TRAVANJ - LIPANJ 
 
 
17. Razmatranje Izvješća o ostvarivanju financijskog plana i programa rada Vatrogasne zajednice 

Općine Bizovac za 2017. godinu; 
Stručna obrada :  Vatrogasna zajednica Općine Bizovac 
Predlagatelj :  Vatrogasna zajednica Općine Bizovac 
Rok :   lipanj  2018. 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. 
 

18. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Bizovac; 
Stručna obrada :  Vatrogasna zajednica Općine Bizovac 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   lipanj 2018. 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.   
 

19. Razmatranje izvješća o financijskom poslovanju Turističke zajednice Općine Bizovac u 2017. 
godini ; 
Stručna obrada :  Turistički ured 
Predlagatelj :  TZ Općine Bizovac 
Rok :   lipanj 2018. 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. 
 

20. Razmatranje informacije o provođenju odluke o stipendijama Općine Bizovac u 2017./2018. 
godini 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   lipanj 2018. 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. 
 

21. Razmatranje informacije o izgradnji zona male privrede na području Općine Bizovac. 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   lipanj 2018. godine 
Sukladno članku 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/2009, 49/11, 144/12, 
153/13, 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.   
 
 



22. Razmatranje Informacije o radu i financijskom poslovanju Dvorca d.o.o. Valpovo u 2017. godini 
Stručna obrada :  Dvorac d.o.o. Valpovo 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   lipanj 2018 godine 
Sukladno članku 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/2009, 49/11, 144/12, 
153/13, 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.  
 

23. Razmatranje Informacije o radu i financijskom poslovanju Urbanizma d.o.o. Valpovo u 2017. 
godini 
Stručna obrada :  Urbanizam d.o.o. Valpovo 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   lipanj 2018 godine 
Sukladno članku 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/2009, 49/11, 144/12, 
153/13, 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.  
 

24. Razmatranje Informacije o stanju vodoopskrbe na području Općine Bizovac 
Stručna obrada :  Dvorac d.o.o. Valpovo 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   lipanj 2018. godine 
Sukladno članku 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 153/13, 
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. 
 
 
 

RUJAN - LISTOPAD 
 
25. Izvješće o izvršavanju proračuna Općine Bizovac za razdoblje  I – VI mjesec 2018. godine 

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj:  Općinski načelnik 
Rok :   rujan 2018. 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. 
 

26. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika za  razdoblje I-VI mjesec 2018. godine; 
Stručna obrada :  Općinski načelnik  
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   rujan 2018. 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. 
 

27. Informacija o poslovanju Hrvatskog radija Valpovština  za 2017. godinu; 
Stručna obrada :  Hrvatski radio Valpovština 
Predlagatelj :  Općinski načelnik  
Rok :   rujan 2018. 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.  
 

28. Razmatranje Izvješće o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području Općine Bizovac; 
Stručna obrada :  Zavod za zapošljavanje Valpovo 
Predlagatelj :  Općinski načelnik  
Rok :   rujan 2018. 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. 
 

29. Razmatranje informacije o provođenju Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti na području Općine 
Bizovac; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel  
Predlagatelj :  Općinski načelnik  
Rok :   rujan 2018. godine 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu u članku 2. stavku 2.  (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 153/13, 
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. 
 

30. Izvješće o provedenim mjerama protupožarne zaštite u sezoni žetve 2018. godine; 
Stručna obrada :  Vatrogasna zajednica Općine Bizovac 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   rujan  2018. 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. 
 

31. 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  2018. godine 
Prema članku 9. stavku 1. Zakona o policiji («Narodne novine» broj 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15 i 
121/16) 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. 
 

32. Informacija o uspjehu učenika i radu OŠ Bratoljuba Klaića u školskoj  2018/2019. godini 
Stručna obrada :  OŠ Bratoljuba Klaića  
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   listopad  2018. 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.  
 

33. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Općine 
Bizovac; 
Stručna obrada :  Dječji vrtić “Maslačak” Belišće 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   listopad 2018. 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. 
 

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 2018. godine 
Prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16 )  
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 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   listopad 2018. godine 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 
59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 153/13, 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 2018. godini.  
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 
2019. godini.   
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2018. 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 2019. godini; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2018. godine 
Polazeći od prava i obveza općine koja proizlaze iz  Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 
157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), 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 2019. godini; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2018. godine 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 
59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 153/13, 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 2019. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2018. 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 2019. godinu; 

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2018. 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 programa trošenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog 
zemljišta za 2019. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2018. 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, 100/15 
i 115/16)  nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava obavlja predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave samostalno i Državni ured za reviziju. Program donosi Općinsko vijeće na prijedlog 
Općinskog načelnika, zajedno s godišnjim proračunom. 
 

42. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Bizovac za 2019. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2018. 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. 

 
43. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju proračuna za 2019. godinu; 

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2018. 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 
 
44. Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bizovac za 2018. 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. 



 
45. 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, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 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. 
 

46. 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. 
 

47. Izvješće o korištenju sredstava tekuće rezerve Proračuna Općine Bizovac za 2018. 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.  

 
48. 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. 

 
49. 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 : 021-05/18-01/2 
URBROJ : 2185/03-1-18-1 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 31. siječnja 2018.                  Milan Kranjčević 
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