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325. 
Na temelju članka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 152/08.) i članka 32. 
Statuta Općine Bizovac („Službeni glasnik Općine Bizovac“, broj 3/09.) Općinsko vijeće Općine Bizovac, na  
14. sjednici održanoj dana 24. studenoga 2010. godine, donijelo je: 

 
 
 
 

O D L U K U 
o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i 

održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Bizovac 
 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom se utvrđuju agrotehničke mjere u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i mjere za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Bizovac (dalje u tekstu: Općina) u 
slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu te onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu 
proizvodnju. 
 

Članak 2. 
Poljoprivrednim zemljištem sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu smatraju se poljoprivredne 

površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo 
zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji. 

Poljoprivredno zemljište mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju. 
Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju smatra se 

sprečavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem. 
Poljoprivredno zemljište čestice unutar građevinskog područja površine preko 1000 m i zemljište 

izvan građevinskog zemljišta planirano dokumentima prostornog uređenja za izgradnju koje su u Katastru 
označene kao poljoprivredna kultura, mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i u tu svrhu 
koristiti do konačnosti akta kojim se odobrava gradnja. 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati sukladno 
agrotehničkim mjerama ne umanjujući njegovu vrijednost. 

 
 
II. AGROTEHNIČKE MJERE 
 

Članak 3. 
Pod agrotehničkim mjerama u smislu ove odluke smatraju se sljedeće mjere: 

1. zaštita od erozije, 
2. sprečavanje zakorovljenosti, 
3. zabrana odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području, 
4. suzbijanje biljnih bolesti i štetočina, 
5. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka. 
 

1. Zaštita od erozije 
 

Članak 4. 
Agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije razumijeva se: 

1. ograničenje ili potpuna zabrana siječe dugogodišnjih nasada, osim siječe iz agrotehničkih razloga, 
2. ograničavanje iskorištavanja pašnjaka propisivanjem vrsta i broja stoke te vremena i načina ispaše, 
3. zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog zemljišta,  
4. zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih 

kultura. 
Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati dugogodišnje nasade i 

višegodišnje kulture podignute radi zaštite od erozije na tom zemljištu. 
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2. Sprečavanje zakorovljenosti 
 

Članak 5. 
U cilju sprečavanja zakorovljenosti, vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta obvezni 

su pridržavati se osnovnih agrotehničkih mjera obrade zemljišta prema kulturi zemljišta. 
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su redovito kositi travu i korov, posebno 

u blizini međa, kako ne bi došlo do ometanja razvoja kultura na susjednom zemljištu, te spriječiti širenje 
zakorovljenosti na susjedne parcele. 
 

3. Zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području 
 

Članak 6. 
Zabranjeno je svako pošumljavanje poljoprivrednog zemljišta iz članka 2. stavak 1. ove odluke, kao i 

sadnja drvoreda na istom, naročito uz poljske putove. 
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji iz opravdanih razloga napuste uzgoj 

pojedinih kultura (žitarice, povrtlarske kulture i sl.) dužni su poljoprivredno zemljište zatraviti 
odgovarajućim travnim smjesama i isto nadalje održavati. 
 

Članak 7. 
Agrotehnička mjera obveze uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području provodi se na 

marginalnom poljoprivrednom zemljištu male proizvodne sposobnosti (uz vodotoke, na područjima s visokom 
razinom podzemne vode, na pješčanim područjima). 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su saditi vrbu ili drugu vrstu brzorastućeg drveća 
u mjeri potrebnoj za zaštitu zemljišta od erozije. 
 

4. Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina 
 

Članak 8. 
U cilju suzbijanja biljnih bolesti i štetočina obvezna je primjena zaštitnih sredstava na način određen 

pozitivnim propisima, kao i korištenje zaštitnim sredstava dozvoljenih osnovnim standardima proizvodnje 
zdravstveno ispravne hrane. 
 

5. Korištenje i uništavanje biljnih otpadaka 
 

Članak 9. 
Mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju: 

1. komposiranje korisnih biljnih otpadaka, 
2. obvezno uklanjanje biljnih ostataka na poljoprivrednom zemljištu nakon žetve u roku od 15 dana od 

završetka žetve. 
3. obvezno uklanjanje suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima, 

najkasnije do 01. lipnja tekuće godine, 
4. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom 

zemljištu koje graniči s poljoprivrednim zemljištem. 
Slamu koja ostaje nakon žetve, ako ne treba za prostirku, treba usitniti, te zajedno sa dodanim 

dušikom, koji može biti iz organskih gnojiva ili uree, odmah zaorati. 
Spaljivanje biljnih otpadaka i korova može se obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih 

mjera zaštite od požara, što podrazumijeva i obvezno ishođenje dozvole nadležnog vatrogasnog društva i 
njegov nadzor. 
 

Članak 10. 
U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta zabranjeno je nasipati poljoprivredno zemljište 

građevinskim otpadom i drugim materijalom bez posebnog odobrenja. 
 
 

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA 
 

Članak 11. 
Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisuje se: 

1. održavanje živica i međa, 
2. održavanje poljskih putova, 
3. uređivanje i održavanje kanala, 
4. sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica i 
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1. Održavanje živica i međa 

 
Članak 12. 

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu, dužni su je redovito 
održavati i orezivati. 

Živice uz poljoprivredno zemljište moraju se održavati tako da svojom širinom i visinom ne 
zasjenjuju susjedne parcele, odnosno ometaju njihovo iskorištavanje. 

Podizanje ograda mora se izvesti na dovoljnoj udaljenosti od međe tako da se omogući nesmetano 
korištenje susjedne parcele. 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su iskrčiti živice na međama između obradivih 
površina, kao i na površinama koje su pogodne za poljoprivrednu proizvodnju. 

Vlasnički odnosi glede živica posebno su propisani Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. 
Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje međa. 
Održavanje i uređenje zemljišnih međa i zelenih ograda provodi se tako da budu vidljivo označene i 

očišćene od korova i raslinja. 
Zabranjena je sadnja stablašica u živicama, odnosno međama. 

 
2. Održavanje poljskih puteva 

 
Članak 13. 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati poljske putove koje koriste, 
najmanje u opsegu potrebnim za uobičajeni prijevoz poljoprivrednim vozilima i strojevima. 

Poljske puteve utvrđene u mreži nerazvrstanih cesta Općine održava se u skladu s odredbama 
posebnih propisa. 

Pod održavanjem poljskih puteva naročito se podrazumijeva: 
- nasipanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim kamenim materijalom, 
- čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i sistema odvodnje i otjecanja obornih voda, 
- sprečavanje širenja živica i drugog raslinja uz puteve, 
- sječa pojedinih stabala ili grana koji otežavaju korištenje puta, 
- sprečavanje oštećivanja puteva njihovim nepravilnim korištenjem (preopterećenje, vuča trupaca, 
- neovlašteni građevinski zahvati, nasipanje otpadnim materijalom i sl.), 
- sprečavanje uzurpacije puteva i zemljišta u njihovom zaštitnom pojasu. 

Zabranjeno je skretanje oborinskih i dugih voda na poljske puteve. 
Zabranjeno je podizanje ograde, postavljanje stogova slame, kukuruzovine i poduzimanje drugih 

radnji koje ometaju prohodnost puta na udaljenosti manjoj od 1 m od granice puta. 
 

Članak 14. 
Prijedlog programa održavanja puteva te praćenja održavanja istih provodi Jedinstveni upravni odjel 

Općine koji je također dužan organizirati vlasnike i ovlaštenike poljoprivrednog zemljišta koji koriste puteve 
radi poduzimanja zajedničkih postupaka u održavanju puteva. 

Za održavnje puteva u privatnom vlasništvu ( putevi služnosti) odgovorni su njihovi vlasnici odnosno 
ovlaštenici naknade. 
 

3. Uređivanje i održavnje kanala 
 

Članak 15. 
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta kroz koje prolaze prirodni ili umjetni kanali 

oborinskih voda, odnosno vlasnici ili ovlaštenici tih kanala, u slučajevima kada su ti kanali građeni kao 
zasebni objekti, obvezni su iste čišćenjem održavati u stanju funkcionalne sposobnosti, kako bi se omogućilo 
prirodno otjecanje oborinskih voda. 
 

4. Sprečavanje zasjenjivanje susjednih čestica 
 

Članak 16. 
Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednigh parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja, 

zabranjuje se sadnja visokog raslinja uz međe. 
U protivnom oštećeni vlasnici poljoprivrednih parcela mogu poduzinmati radnje za nadoknadu štete 

sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. 
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Članak 17. 
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta obvezni su provoditi mjere propisane ovom 

odlukom te se pridržavati zabrana i ograničena utvrđenih ovom odlukom. 
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji sami ne poduzmu odgovarajuće 

agrotehničke mjere na svom zemljištu, dužni su to omogućiti ovlaštenim pravnim osobama. 
 
 

IV. NADZOR 
 

Članak 18. 
Nadzor nad provođenjem ove Odluke u prvom stupnju obavlja komunalno redarstvo Općine Bizovac, 

te poljoprivredni inspektori Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Sektor Inspekcija u 
poljoprivredi, Odjel - Područna jedinica poljoprivredne inspekcije Osijek, Ispostava Valpovo, a u drugom 
stupnju posebno povjerenstvo Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. 

 
 

V. KAZNENE ODREDBE 
 

Članak 19. 
Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba, novčanom kaznom od 

2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i pravna osoba ako postupi protivno 
odredbama iz ove Odluke. 
 

Članak 20. 
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kazniti će se pravna osoba – vlasnik ili 

ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta za prekršaj počinjen neizvršenjem mjera propisanih ovom odlukom, a za 
koje sankcije nisu propisane Zakonom. 

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kazniti će se i dogovorna osoba u pravnoj osobi kaznom u 
iznosu 100,00 i 300,00 kuna. 
 

Članak 21. 
Nadležni redar može na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu od fizičkih osoba u iznosu od 400,00 

kuna za prekršaje iz ove Odluke. 
Protiv osoba koje su platile novčanu kaznu na licu mjesta ili u roku od 8 dana neće se pokretati 

prekršajni postupak, a protiv osoba koje nisu platile novčanu kaznu u navedenom roku nadležni redar izdati 
će obvezni prekršajni nalog s novčanom kaznom sukladno prethodnom članku. 

 
 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 22. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerama korištenja poljoprivrednog 

zemljišta u Općini Bizovac („Službeni glasnik Općine Bizovac“, br. 2/02, i 2/03.). 
 

Članak 23. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bizovac“ 

 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA:320-02/10-01/17 
URBROJ:2185/03-10-3 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac , 24. studenoga 2010.       Veljko Gudelj, v.r.  

 
----------- 
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326. 
Na temelju članka 8. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 138/06 i 43/09) i članka 32. 
Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik općine Bizovac" 3/09), Općinsko vijeće Općine Bizovac na 14. 
sjednici 24. studenoga 2010. donijelo je 
 

 
 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 

 
 
 

Članak 1. 
U Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službeni glasnik općine Bizovac” broj 2/07) u članku 5. stavku 

1. riječi: "Poglavarstvo općine" zamjenjuju se riječima: "Općinski načelnik ". 
 

 
Članak 2. 

U članku 6. u stavku 1. riječi: "Poglavarstvo općine" zamjenjuju se riječima: " Općinski načelnik ". 
 

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku općine Bizovac”. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 

 
KLASA:335-02/10-01/03 
URBROJ:2185/03-10-3 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac , 24. studenoga 2010.       Veljko Gudelj, v.r.  

 
--------- 

 
 
 
 
327. 
Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima ("Narodne novine", broj 54/88), i članka 32. Statuta 
Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac, broj 3/09.) Općinsko vijeće Općine Bizovac, na 14. 
sjednici održanoj dana 24. studenoga 2010. godine, donijelo je 

 
 

ODLUKU 
o određivanju naziva poslovne zone na području Općine Bizovac 

 
 

Članak 1. 
Zoni malog gospodarstva u Bizovcu, koja se nalazi na lijevoj strani ulaza u naselje Bizovac iz pravca 

Osijeka, a koja obuhvaća zemljišne čestice ( k.č.broj 431/7, k.č.broj 431/8, k.č.broj 431/9,  k.č. broj 431/10, 
k.č.broj 431/11, k.č.broj 431/13 k.č.broj 431/14, k.č.br. 431//16, k.č.broj 431/18, k.č.broj 431/20, k.č.broj 
431/21, k.č.broj 431/22, k.č.broj 431/23, k.č.broj 431/27, k.č.broj 431/28, k.č.broj 431/29, k.č.broj 431/30 i 
k.č.broj 431/32 u K.O. Bizovac), , daje se naziv  «Zona malog gospodarstva Sajmište Bizovac». 

 
Članak 2.  

Pribavljanje i postavljanje ploča s imenom zone, te pločica kojima se zgrade obilježavaju brojevima, 
povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bizovac. 

Troškove nastale pribavljanjem i postavljanjem pločica iz stavka 1. snosit će vlasnici izgrađenih 
poslovnih objekata. 
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Članak 3.  
Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Osijek, Ispostava Valpovo izvršit će upis 

imena  Zone malog gospodarstva sajmište Bizovac, za naselje Bizovac, u evidenciju imena  naselja ulica i 
trgova. 

 
Članak 4.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Bizovac”.  
Grafički prikaz ulice iz članka 1. ove Odluke, sastavni je dio Odluke i nije predmet objave.  

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA: 015-08/10-01/01 
URBROJ:2185/03-10-2 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 24. studenoga 2010. godine      Veljko Gudelj, v.r. 

 
---------- 

 
 
 
 
328. 
Na temelju članka 24. točke 18. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 3/09.), 
Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 14. sjednici održanoj  24. studenoga 2010. godine  
 
 

 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju izvješća o obavljenom uvidu Državnog ureda za reviziju  

u proračun i financijske izvještaje Općine Bizovac za 2009. godinu 
 
 
 

I. 
Općinsko vijeće Općine Bizovac prihvaća Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Osijek, o 
obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Bizovac za 2009. godinu. 
 

 
II. 

Ovaj zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku Općine Bizovac". 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 

KLASA :041-01/10-01/01 
URBROJ:2185/03-10-03 
        Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 24. studenoga  2010.      Veljko Gudelj, v.r.  

 
---------- 
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OPĆINE BIZOVAC 

 
329. 
Na temelju članka 24. točke 18. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 3/09.), 
Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 14. sjednici održanoj  24. studenoga 2010. godine  
 
 

ZAKLJUČAK 
povodom razmatranja Izvješća o stanju nezaposlenosti  

na području Općine Bizovac 
 
 

I. 
Usvaja se  Izvješće o stanju nezaposlenosti na području Općine Bizovac, kojeg je pripremio 

Jedinstveni upravni odjel Općine Bizovac. 
 

 
II. 

Ovaj zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku Općine Bizovac". 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA :102-01/10-01/01 
URBROJ:2185/03-10-03 
        Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 24. studenoga 2010.      Veljko Gudelj, v.r.  

 
---------- 

 
 
 
330. 
Na temelju članka 24. točke 18. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 3/09.), 
Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 14. sjednici održanoj  24. studenoga 2010. godine  
 
 

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju operativnog programa radova na održavanju nerazvrstanih cesta  
u zimskom razdoblju 2010/2011. godine  

 
I. 

Općinsko vijeće Općine Bizovac prihvaća Operativni programa radova na održavanju nerazvrstanih 
cesta u zimskom razdoblju 2010/2011. godinu kojeg je napravio Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti 
Valpovo. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik za sklapanje ugovora o obavljanju zimske na području Općine 
Bizovac. 
 

 
II. 

Ovaj zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku Općine Bizovac". 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 

 
KLASA :363-01/10-01/27 
URBROJ:2185/03-10-02 
        Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 24. studenoga 2010.      Veljko Gudelj, v.r.  

 
----------- 
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OPĆINE BIZOVAC 

 
331. 
Na temelju članka 24. točke 18. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 3/09.), 
Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 14. sjednici održanoj  24. studenoga 2010. godine  
 
 

ZAKLJUČAK 
povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba  

u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Bizovac u 2009. godini 
 
 

I. 
Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva na 

području Općine Bizovac u 2009. godini, kojeg je pripremio Jedinstveni upravni odjel Općine Bizovac. 
 

 
II. 

Ovaj zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku Općine Bizovac". 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 

 
KLASA :550-01/10-01/06 
URBROJ:2185/03-10-03 
        Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 24. studenoga 2010.      Veljko Gudelj, v.r.  
 

---------- 
 
 
 
 
 
332. 
Na temelju članka 32. stavka 1. podstavka 20. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" 
broj 3/09.), Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 14. sjednici održanoj  24. studenoga 2010. godine  
 
 

ZAKLJUČAK 
povodom razmatranja Informacije o stanju i problematici  

predškolskog odgoja na području Općine Bizovac 
 
 

I. 
Općinsko vijeće prihvaća Informaciju o stanju i problematici predškolskog odgoja na području Općine 

Bizovac, koju je izradio ravnatelj Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće. 
 

 
II. 

Ovaj zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku Općine Bizovac". 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 

 
KLASA :601-01/10-01/01 
URBROJ:2185/03-10-03 
        Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 24. studenoga 2010.      Veljko Gudelj, v.r. 
 

---------- 
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333. 
Na temelju članka 32. stavka 1. podstavka 20. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" 
broj 3/09.), Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 14. sjednici održanoj 24. studenoga 2010. godine  
 
 

ZAKLJUČAK 
povodom razmatranja Informacije o uspjehu učenika i radu 

OŠ Bratoljuba Klaića iz Bizovca u 2009. godini 
 
 

I. 
Općinsko vijeće prihvaća  Informaciju o uspjehu učenika i radu OŠ Bratoljuba Klaića iz Bizovca u 

2009. godini, koju je pripremio ravnatelj OŠ Bratoljuba Klaića iz Bizovca. 
 

 
II. 

Ovaj zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku Općine Bizovac". 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA :602-02/10-01/02 
URBROJ:2185/03-10-03 
        Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 24. studenoga 2010.      Veljko Gudelj, v.r.  

----------- 

 
 
 
334. 
Na temelju članka 32. stavka 1. podstavka 20. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" 
broj 3/09.), Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 14. sjednici održanoj  24. studenoga 2010. godine  
 
 

ZAKLJUČAK 
povodom razmatranja Informacije o općem stanju sigurnosti, kriminalitetu,  

sigurnosti u prometu i javnom redu i  miru na području Općine Bizovac 
 
 
 

I. 
Općinsko vijeće prihvaća Informaciju o općem stanju sigurnosti, kriminalitetu, sigurnosti u prometu i 

javnom redu i  miru na području Općine Bizovac za razdoblje 01. 01. 2010. do 30. 09. 2010. godine. 
 

 
II. 

Ovaj zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku Općine Bizovac". 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 

 
KLASA :210-01/10-01/01 
URBROJ:2185/03-10-02 
        Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 24. studenoga 2010.      Veljko Gudelj, v.r. 

 
---------- 


