
  

ISSN  1845-8998  

  
 

OPĆINSKI GLASNIK     

               SLUŽBENO GLASILO OPĆINE BIZOVAC   
 

 Godina XVII,   Bizovac  16. travnja 2012.  Broj  1.  

 

SADRŽAJ 
 
1. AKTI  OPĆINSKOG VIJEĆA  

 
413. Plan rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2012. godinu ................................................. 780 

414. Odluka o izmjenama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 
u vlasništvu države za područje Općine Bizovac ..................................................................... 789 

415. Odluka o prijenosu vlasništva zgrade područne škole u Brođancima na Osnovnu školu 
Bratoljuba Klaića Bizovac ........................................................................................................ 790 

416. Odluka o prijenosu vlasništva zgrade područne škole u Habjanovcima na Osnovnu školu 
Bratoljuba Klaića Bizovac ......................................................................................................... 791 

417. Odluka o pokretanju postupka za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova 
Općinskog Savjeta mladih Općine Bizovac  ............................................................................. 791 

418. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o korištenju nekretnina u vlasništvu  
Općine Bizovac ……………………………………………………………………………………….. 792 

419. Odluka o utvrđivanju popisa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Bizovac ......................... 793 

420. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju sigurnosti na području Općine Bizovac za 
I – XII mjesec 2011. godine ..................................................................................................... 794 

421. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 
Bizovac za 2011. godinu ......................................................................................................... 794 

422. Odluku o prodaji stambeno poslovne zgrade i dvorišta u Bizovcu...........................................  795 

423. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Bizovac .................................................................... 795 

424. Zaključak povodom razmatranja Informacije o provođenju javnih radova na području  

Općine Bizovac u 2012. godini ................................................................................................ 797 

425. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Bizovac ............... 797 

426. Zaključak o predlaganju kandidata za imenovanje mrtvozornika za područje  
Grada Valpova, Grada Belišća, Općine Bizovac i Općine Petrijevci ........................................ 798 

 

2. AKTI  OPĆINSKOG NAČELNIKA  

 
427. Odluka o darovanju nekretnine ..............................................................................................   799 

428. Odluka o visini osnovice za utvrđivanje prava na podmirenje troškova stanovanja .............. 800 

429. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Bizovac za 2011. godinu ........... 800 

430. Odluka o dodjeli zahvalnice Općine Bizovac .......................................................................... 801 

 



BROJ 1 -  STRANICA  780  OPĆINSKI GLASNIK  16. TRAVNJA  2012. 

OPĆINE BIZOVAC 

413. 
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.), Općinsko 
vijeće Općine Bizovac donijelo je na 24. sjednici  21. veljače 2012. godine  

 
 

P L A N   R A D A 
Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2012. godinu 

 
 

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

tijekom 2012. 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 2012. godinu; 

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :   Predsjednik Općinskog vijeća 
Rok :    veljača  2012. godine 
Na temelju članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća («Službeni glasnik Općine Bizovac» broj 3/09.) 
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 člankom 28. Poslovnika Općinskog vijeća, 
planom rada utvrdit će se teme koje će vijeće razmatrati tijekom 2012. godine. 
 

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja državnim 
poljoprivrednim zemljištem na području Općine Bizovac; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel,  
Predlagatelj :   Općinski načelnik 
Rok :    veljača 2012. godine 
Na temelju članka 30. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (''NN'', br. 152/08., 25/09., 153/09., 
21/10., 39/11. – Odluka Ustavnog suda RH i 63/11.) predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave donosi  odluku o izmjenama i dopunama programa raspolaganja državnim 
poljoprivrednim zemljištem. 
 

3. Odluka o pokretanju postupka o izboru članova savjeta mladih općinskog vijeća Općine 
Bizovac 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :   Općinski načelnik 
Rok :    veljača  2012. godine 
Izbori članova Savjeta mladih Općine Bizovac provode se u skladu sa Zakonom o savjetima 
mladih («Narodne novine» broj 23/07.) i Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Bizovac 
(«Službeni glasnik Općine Bizovac» broj 1/08.). Članove savjeta mladih tajnim glasanjem bira 
Općinsko vijeće. Predsjednika i zamjenika bira Savjet mladih.  
 

4. Razmatranje Izvješća o korištenju nekretnina u vlasništvu Općine Bizovac 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :   Općinski načelnik  
Rok :    veljača  2012. godine 
Člankom 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br. 91/96, 68/98, 
73/00 i 114/01 ) 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.  
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5. Razmatranje Izvješća o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2011. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :   Općinski načelnik 
Rok :    ožujak 2012. godine 
Prema članku 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08.), 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 2011. godini; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2012. godine 
Prema članku 57. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08.), 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 2011. godinu; 
Stručna obrada :  Općinski načelnik 
Predlagatelj :   Općinski načelnik 
Rok :    ožujak 2012. godine 
Na temelju članka 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 
br. 33/01, 129/05, 109/07. i 125/08.) i članku 48.  Statuta Općine Bizovac  («Službeni glasnik 
općine Bizovac» broj 3/09.), 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 financijskom poslovanju Turističke zajednice Općine Bizovac u 
2011.godini ; 
Stručna obrada :  Turistički ured 
Predlagatelj :  TZ Općine Bizovac 
Rok :   travanj 2012. godine 
Polazeći od obaveza koje proizlaze iz Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog 
turizma («Narodne novine» broj 30/94.), Općinsko vijeće će razmatrati Izvješće o radu i 
financijskom poslovanju turističke zajednice općine Bizovac u 2009. godini kao i Program rada i 
financijskog poslovanja za 2012. godinu. 
 
 

TRAVANJ - LIPANJ 
 
9. Razmatranje Informacije o provođenju  sustavne deratizacije u 2012. godini; 

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :   Općinski načelnik 
Rok :    travanj 2012. godine 
Sukladno članku 23. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti («Narodne novine» broj 
79/07.) 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.   

 
10. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Bizovac u 2011. godini; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :   Općinski načelnik 
Rok :    travanj 2012. godine 
Sukladno članku 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine»  broj 26/03.- 
pročišćeni tekst,  82/04., 110/04.) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, dužno je za 
svaku kalendarsku godinu u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja donijeti 
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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 ostvarivanju financijskog plana i programa rada Vatrogasne 
zajednice Općine Bizovac za 2011. godinu; 
Stručna obrada :  Vatrogasna zajednica Općine Bizovac 
Predlagatelj :   Vatrogasna zajednica Općine Bizovac 
Rok :    travanj  2012. 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.)  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. 
 

12. Razmatranje programa protupožarne zaštite na području Općine Bizovac u sezoni 2012. 
godine; 
Stručna obrada :  Vatrogasna zajednica Općine Bizovac 
Predlagatelj :   Općinski načelnik 
Rok :    travanj 2012. godine 
Polazeći od obveza koje proizlaze iz Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine» broj 
58/93.,100/04. i 33/05. ) i Zakona o vatrogastvu («Narodne novine» broj 106/99.,117/01., 36/02. 
96/03., 139/04.- pročišćeni tekst i 174/04.)  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.   
 

13. Informacija o provođenju Programa javnih potreba u kulturi i športu na području Općine 
Bizovac; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :   Općinski načelnik 
Rok :    svibanj 2012. godine 
Zakonom o financiranju javnih potreba u športu («Narodne novine» broj  71/06. i 33/05. ) 
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. )  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. 
 

14. Usvajanje Plana zaštite stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području Općine 
Bizovac 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :   Općinski načelnik 
Rok :    svibanj 2012. godine 
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u 
reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih 
snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i 
posljedica katastrofa i velikih nesreća. 
Temeljem odredbe čl. 28 do 29. b. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04. i 79/07), jedinice 
lokalne i područne ( regionalne samouprave ) nakon što izrade za svoje područje procjenu 
ugroženosti donose plan zaštite i spašavanja. 
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15. Razmatranje informacije o provođenju odluke o stipendijama Općine Bizovac u 2011./2012. 
godini 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :   Općinski načelnik 
Rok :    svibanj 2012. 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. 
 

16. Razmatranje informacije o stanju u gospodarstvu na području Općine Bizovac. 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   svibanj 2012. godine 
Informacija će sadržavati prikaz stanja u gospodarstvu na području Općine Bizovac.   
 

17. Razmatranje informacije o izgradnji zona male privrede na području Općine Bizovac. 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :   Općinski načelnik 
Rok :    lipanj 2012. godine 
Sukladno članku 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03.-
pročišćeni tekst,  82/04., 110/04.) 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 2011. 
godini 
Stručna obrada :  Dvorac d.o.o. Valpovo 
Predlagatelj :   Općinski načelnik 
Rok :    lipanj 2012. godine 
Sukladno članku 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03.-
pročišćeni tekst,  82/04., 178/04.) 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 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 2012. godine 
Sukladno članku 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03.-
pročišćeni tekst,  82/04., 178/04., 37/09.), 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. 
 

20. Razmatranje Informacije o stanju vodoopskrbe na području Općine Bizovac 
Stručna obrada :  Dvorac d.o.o. Valpovo 
Predlagatelj :   Općinski načelnik 
Rok :    lipanj 2012. godine 
Sukladno članku 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03.-
pročišćeni tekst,  82/04., 178/04.), 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. 
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21. Razmatranje  prijedloga Programa završetka gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Bizovac 
Stručna obrada :  Dvorac d.o.o. Valpovo  
Predlagatelj :   Općinski načelnik 
Rok :    lipanj 2012. godine 
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03. 
– pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04. i 37/09.) i članka 32. Statuta Općine Bizovac (Službeni glasnik 
Općine BIzovac br. 309.) Općinsko vijeće na temelju Programa mjera za unaprjeđenje stanja u 
prostoru i potrebe uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja kao 
i u skladu s Planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, donosi 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu.  
 

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  2012. 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 2012. godine 

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj:   Općinski načelnik 
Rok :    rujan 2012. godine 
Prema članku 109. stavka 1. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08.), upravni odjel 
podnosi Općinskom načelniku polugodišnje izvješće 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 2012. godine; 
Stručna obrada :  Općinski načelnik  
Predlagatelj :   Općinski načelnik 
Rok :    rujan 2012. godine 
Na temelju članka 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 
br. 33/01, 129/05, 109/07. i 125/08.) i članku 48.  Statuta Općine Bizovac  («Službeni glasnik 
općine Bizovac» broj 3/09.), 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 2011. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :   Općinski načelnik 
Rok :    rujan  2012. godine 
Prema članku 60. stavku 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave («Narodne 
novine» broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02. i 147/03.)  
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 2011/2012. godinu; 
Stručna obrada :  Hrvatski radio Valpovština 
Predlagatelj :   Općinski načelnik  
Rok :    rujan 2012. 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.  
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27. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju na području Općine Bizovac; 

Stručna obrada :  Zavod za zapošljavanje Valpovo 
Predlagatelj :   Općinski načelnik  
Rok :    rujan 2012. godine 
Na temelju članka 9. Statuta Općine Bizovac («Službeni glasnik Općine Bizovac» broj 2/01.) 
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 2012. godine 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu u članku 2. stavku 2. («Narodne novine» broj 26/03.-
pročišćeni tekst,  82/04., 110/04.) 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 2012 godine; 
Stručna obrada :  Vatrogasna zajednica Općine Bizovac 
Predlagatelj :   Općinski načelnik 
Rok :    rujan  2011. godine 
Polazeći od obveza koje proizlaze iz Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine» broj 58/93. i 
33/05) 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  2012. godine 
Prema članku 9. stavku 1. Zakona o policiji («Narodne novine» broj 129/00. ) 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  2011/2012. godini 
Stručna obrada :  OŠ Bratoljuba Klaića  
Predlagatelj :   Ravnatelj škole 
Rok :    listopad  2012. 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 2012. 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 
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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 2012. godine 
Prema članku 29. stavku 1. točki 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave («Narodne 
novine» broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02. i 147/03.)  
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 2012. godine 
Prema odredbi članka 7. stavka 1.  Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 73/97. i 
27/01. 59/01. 82/01 i 103/03. )  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. 

 
 

STUDENI - PROSINAC 
 

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 :    studeni 2012. godine 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03.-pročišćeni tekst,  82/04., 
178/04.) propisano je da jedinice lokalne samouprave, za svaku kalendarsku godinu u skladu s 
predviđenim sredstvima i izvorima financiranja donose Program zimskog održavanja nerazvrstanih 
cesta. 
 

36. Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2012. godini.  
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac 
u 2013. godini.   
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :   Općinski načelnik 
Rok :    prosinac 2012. godine 
Jedinice lokalne ( regionalne ) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i 
zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje. 
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04 i 79/07) 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, donoseći 
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 2012. godini; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :   Općinski načelnik 
Rok :    prosinac 2012 godine 
Polazeći od prava i obveza općine koja proizlaze iz  Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» 
broj 73/97.,  27/01., 59/01. 82/01. i 103/03. ), općinsko vijeće donijet će program javnih potreba u 
djelatnosti socijalne skrbi na području općine Bizovac za sljedeću godinu. 
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38. Utvrđivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :   Općinski načelnik 
Rok :    prosinac 2012. godine 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03.-pročišćeni tekst,  82/04., 
178/04.) 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 2013. godinu; 

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :   Općinski načelnik 
Rok :    prosinac 2012. godine 
Zakonom o financiranju javnih potreba u športu («Narodne novine» broj 71/06. ) 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 2013. godinu; 

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :   Općinski načelnik 
Rok :    prosinac 2012. godine 
Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90. i 27/93. ) 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. Program rada i Financijski plan Općinskog savjeta mladih Općine Bizovac za 2013. godinu 
Stručna obrada :  Općinski savjet mladih Općine Bizovac 
Predlagatelj :   Predsjednik savjeta mladih 
Rok :    prosinac 2012. godine 
Odredbom članka 16. Zakona o savjetima mladih ( NN br. 23/07. ), Općinski savjet mladih donosi 
program rada za svaku kalendarsku godinu. Sukladno članku 16. st. 5. i čl. 17. st. 2. toga Zakona, 
godišnji program rada savjeta mladih podnosi se na potvrdu Općinskom vijeću. Sredstva za rad 
savjeta mladih osiguravaju se u proračunu općine. Stoga će Općinsko vijeće razmatrati program 
rada i Financijski plan novoosnovanog savjeta mladih za sljedeću godinu. 
 

42. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Bizovac za 2013. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :   Općinsko poglavarstvo 
Rok :    prosinac 2012. godine 
Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08.), 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 2013. godinu; 

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :   Općinski načelnik 
Rok :    prosinac 2012. godine 
Prema članku 14. stavka 1. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08.), uz proračun 
općine donosi se i odluka o izvršavanju proračuna. Odlukom se uređuje struktura prihoda i 
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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 2012. godinu; 

Stručan obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :   Općinski načelnik 
Rok :    prema potrebi 
Prema članku 43. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08.), 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 zakup i prodaju državnog poljoprivrednog 

zemljišta; 
Stručna obrada :  Povjerenstvo za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem 
Predlagatelj :   Općinski načelnik 
Rok :    prema potrebi 
Na osnovi članka 32. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” br. 
152/08.), Općinsko vijeće Općine Bizovac  donosi odluku o najpovoljnijim ponudama u svezi 
provođenja programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. 
 

46. 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, 73/00 i 114/01 ) 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. 
 

47. 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.) 
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. 
 

48. Izvješće o korištenju sredstava tekuće rezerve Proračuna Općine Bizovac za 2012. godinu: 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :   Općinski načelnik 
Rok :    polugodišnje 
Prema članku 47. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08..), Općinski načelnik je 
dužan polugodišnje izvijestiti Vijeće o korištenju sredstava proračunske zalihe.  

 
49. Rješenja o imenovanju i razrješenju; 

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :   Odbor za izbor i imenovanja 
Rok :    prema potrebi 
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Temeljem zakonskih propisa Općinsko vijeće će donositi rješenja o imenovanju i razrješenju iz 
svoje nadležnosti. 

 
50. Pitanja i prijedlozi vijećnika ; 

Prema članku 45. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine 
Bizovac” broj  3/09.),  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 : 021-05/12-01/01 
URBROJ : 2185/03-1-12-1 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac,  21. veljače 2012.                  Veljko Gudelj, v.r. 

----------- 

 

 

414.  
Na osnovi članka 30. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 152/08, 
21/10 i 63/11) i članka 32.  Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 3/09. ), 
Općinsko vijeće Općine Bizovac na 24. sjednici održanoj 21. veljače 2012. godine donijelo je 
 
 
 

ODLUKU O IZMJENAMA  
PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM 

U VLASNIŠTVU DRŽAVE ZA PODRUČJE OPĆINE BIZOVAC 
 
 

Članak 1. 
U Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje Općine 

Bizovac («Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 1/03,  ) , u članku 9. Točke VII.  popis čestica 
namijenjenih za zakup mijenja se kako slijedi: 

 u k.o. Brođanci brišu se čestice: 
- k.č.br. 584 Slakovac-pašnjak, površine  42,2607 ha 
- k.č.br. 585 Slakovac-pašnjak, površine      2,3770 ha 
- k.č.br. 585 NPL-zemljište, površine     0,1697 ha 

te se na stranici 16 istog stavka mijenja ukupna površina čestica u k.o. Brođanci, tako da umjesto 
riječi:  «k.o. Brođanci 108,2261 » dolaze riječi «k.o. Brođanci 64,4187». 
 

Članak 3. 
U članku 10. točke VIII. Popis površina izdvojene od poljoprivredne proizvodnje mijenja se kako slijedi:  

 u k.o. Brođanci dodaju se čestice: 
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- k.č.br. 584 Slakovac-pašnjak, površine  42,2607 ha 
- k.č.br. 585 Slakovac-pašnjak, površine      2,5467 ha 

 mijenja se ukupna površina čestica u k.o. Brođanci, tako da dolaze riječi «k.o. Brođanci 44,8074 
ha  

 mijenja se ukupna površina čestica izdvojenih od poljoprivredne proizvodnje Općine Bizovac tako 
da umjesto riječi Općina Bizovac 164,4221 dolaze riječi Općina Bizovac 208,2295«. 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 
Bizovac” uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA : 320-01/11-01/08 
URBROJ: 2185/03-12-04 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 21. veljače 2012.       Veljko Gudelj, v.r. 

 
------------ 

 

415.  
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06.) i članka 32. stavka 1. podstavka 7. Statuta Općine 
Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 3/09.) Općinsko vijeće Općine Bizovac na 24. sjednici 
održanoj  21. veljače 2012. d o n o s i 
 

 
ODLUKU 

o prijenosu vlasništva zgrade područne škole u Brođancima na  
Osnovnu školu Bratoljuba Klaića Bizovac  

 
 
 

I. 
Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 1160 , k.o. Brođanci , a koja se sastoji od k.č.br. 262/1, 

osnovna škola i dvor, površine 4374 m
2
, s Općine Bizovac kao dosadašnjeg vlasnika prelazi u 

vlasništvo Osnovne škole Bratoljuba Klaića Bizovac,  kao stjecatelja. 
 

 
II. 

Između Općine Bizovac i Osnovne škole Bratoljuba Klaića Bizovac zaključit će se Ugovor o 
darovanju kojim će nekretnina iz točke I. ove Odluke prijeći u vlasništvo s Općine Bizovac na Osnovnu 
školu Bratoljuba Klaića Bizovac, a ugovor o darovanju potpisat će u ime Općine Bizovac općinski 
načelnik. 
 

 
III. 

Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku općine Bizovac”. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA: 940-03/12-01/01 
URBROJ: 2185/03-01-12-03 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 21. veljače 2012.       Veljko Gudelj, v.r. 

 
------------ 
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416.   
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06.) i članka 32. stavka 1. podstavka 7. Statuta Općine 
Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 3/09.) Općinsko vijeće Općine Bizovac na 24. sjednici 
održanoj  21. veljače 2012. d o n o s i 
 

 
ODLUKU 

o prijenosu vlasništva zgrade područne škole u Habjanovcima na  
Osnovnu školu Bratoljuba Klaića Bizovac  

 
 
 

I. 
Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 1092 , k.o. Habjanovci koja se sastoji od k.č.br. 322, osnovna 

škola
 
, površine od 4308 m

2
, s Općine Bizovac kao dosadašnjeg vlasnika prelazi u vlasništvo Osnovne 

škole Bratoljuba Klaića Bizovac,  kao stjecatelja. 
 
 

II. 
Između Općine Bizovac i Osnovne škole Bratoljuba Klaića Bizovac zaključit će se Ugovor o 

darovanju kojim će nekretnina iz točke I. ove Odluke prijeći u vlasništvo s Općine Bizovac na Osnovnu 
školu Bratoljuba Klaića Bizovac, a ugovor o darovanju potpisat će u ime Općine Bizovac općinski 
načelnik. 
 
 

III. 
Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku općine Bizovac”. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA: 940-03/12-01/01 
URBROJ: 2185/03-01-12-03 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 21. veljače 2012.       Veljko Gudelj, v.r. 

 
----------- 

 

 

 
417.  
Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 3/09.), 
Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 24. sjednici 21. veljače 2012. godine  
 

 
O D L U KU 

o pokretanju postupka za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova  
Općinskog Savjeta mladih Općine Bizovac  

 
 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom pokreće se postupak za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova 
Općinskog Savjeta mladih Općine Bizovac ( dalje: Savjet mladih ) Javnim pozivom za predlaganje 
kandidata na članove savjeta ( dalje: Javni poziv ). 
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Članak 2. 
Od dana objave javnog poziva do dana izbora članova savjeta mladih ne može proći manje od 

30 niti više od 60 dana. 
 

 
Članak 3. 

Javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči Općine Bizovac i mjesnih odbora, na Internet 
stranici Općine Bizovac u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 
 

 
Članak 4. 

Članove Savjeta mladih tajnim glasanjem bira Općinsko vijeće Općine Bizovac. 
 

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine 
Bizovac». 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA : 026-01/12-01/01 
URBROJ: 2185/03-11-2 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 21. veljače 2012.                  Veljko Gudelj, v.r.  

 
-----------  

 
 
418. 
Na temelju članka 32. točke 18. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 
3/09.), Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 24. sjednici održanoj  21.02. 2012. godine  
 
 

 
ZAKLJUČAK 

povodom razmatranja Izvješća o korištenju nekretnina  
u vlasništvu Općine Bizovac 

 
 

I. 
Općinsko vijeće Općine Bizovac usvaja Izvješća o korištenju nekretnina u vlasništvu 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 :    406-01/12-01/01  
URBROJ:  2185/03-12-03 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac,  21. veljače 2012.       Veljko Gudelj, v.r. 
 

------------ 
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419. 
Na temelju članka 35.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06.) i članka 32. stavka 1. podstavka 7. Statuta Općine 
Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 3/09.), a u svezi s člankom 33. stavkom 4. Zakona o 
zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“NN” broj 125/11) Općinsko vijeće Općine Bizovac na 24. 
sjednici održanoj  21. veljače 2012. godine donosi 
 

 
 

ODLUKU 
o utvrđivanju popisa poslovnih prostora u vlasništvu  

Općine Bizovac koji će biti predmet kupoprodaje  
 

 
 

I. 
1. Utvrđuje se POPIS poslovnih prostora u vlasništvu Općine Bizovac koji nisu predmet 

prodaje. 
 

red. 
br. 

ADRESA površina 
m2 

naziv zakupoprimca 

1. MJESNI URED, Bizovac, Kralja Tomislava 136 28 nije dano u zakup 

2. DRUŠTVENI DOM, Cret Bizovački, M. Gupca 90 50 MOBOT-TRADE d.o.o. 

3. DRUŠTVENI DOM, Brođanci, Trg 2 137 Vidaković Željko 

4. DRUŠTVENI DOM, Brođanci, Trg 2 80 Magušić Mario 

5. DRUŠTVENI DOM, Habjanovci, Školska 1 32 Marjanović Marko 

6. DRUŠTVENI DOM, Habjanovci, Školska 1 100 MOBOT-TRADE d.o.o. 

7. DRUŠTVENI DOM, Novaki Bizovački, Imotska 24 48 BILJEMERKANT d.o.o. 

8. DRUŠTVENI DOM, Samatovci, Osječka 46 130 nije dano u zakup 

 
 
2. Utvrđuje se POPIS poslovnih prostora u vlasništvu Općine Bizovac koji će biti prodani:  
 

red. 
br. 

ADRESA površina 
m2 

naziv zakupoprimca 

1. POLJ. APOTEKA, Bizovac, Kralja Tomislava 143 78,80 nije dano u zakup 

 
 
 

II. 
Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku» Općine Bizovac. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 

 
 
KLASA: 940-03/12-01/02 
URBROJ: 2185/03-01-12-03 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 21. veljače 2012.        Veljko Gudelj, v.r. 

 
------------   
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420. 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 3/09.), 
Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 25. sjednici 13. travnja 2012. godine  
 
 

ZAKLJUČAK 

povodom razmatranja Izvješća o stanju sigurnosti na području  

Općine Bizovac za I – XII mjesec 2011. godine 
 
 

I. 

Prima se na znanje Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Bizovac za I – XII mjesec 

2011. godine kojeg je izradila policijska postaja Valpovo. 
Općinsko vijeće Općine Bizovac ocijenjuje da je sigurnosno stanje na području Općine 

Bizovac u 2011. godini bilo zadovoljavajuće.  

 
 

II. 
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Bizovac». 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
 
KLASA : 212-01/12-01/01 
URBROj: 2185/03-12-3 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 13. travnja 2012.                  Veljko Gudelj, v.r. 
 

------------ 

 
 
421. 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 3/09.), 
Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 25. sjednici 13. travnja 2012. godine  
 
 

ZAKLJUČAK 
povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom  

Općine Bizovac za 2011. godinu 
 
 

I. 
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Bizovac za 2011. godinu. 

 
II. 

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Bizovac». 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
 
KLASA : 351-01/12-01/01 
URBROJ: 2185/03-12-3 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 13. travnja 2012.       Veljko Gudelj, v.r. 

 
------------  
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422. 
Na temelju članka 32. stavka 1. podstavka 7. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine 
Bizovac" broj 3/09.) i članka 16. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, 
osnivanje prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta ("Službeni glasnik Općine 
Bizovac" broj 5/09.), Općinsko vijeće Općine Bizovac, na 25. sjednici  13. travnja 2012. godine 
donijelo je  
 
 

ODLUKU 
o prodaji stambeno poslovne zgrade i dvorišta u Bizovcu   

 
 

I. 
Prihvaća se ponuda Srđana Igali iz Bizovca, Kralja Tomislava 143, vlasnika Obrta za trgovinu 

na malo «ELEKTROPREMA», kao najpovoljnija ponuda iz javnog natječaja od 1. ožujka 2012. godine 
za prodaju stambeno poslovne zgrade i dvorišta u Bizovcu. 

Nekretnina upisana u z.k.ul. br. 541, k.o. Bizovac, označena kao k.č.br. 325/2 , 2. ETAŽA, 
poslovni prostor 2, površine 78,80 m

2
, vlasništvo Općine Bizovac, prodaje se Srđanu Igali iz Bizovca, 

Kralja Tomislava 143,  po cijeni od 130.500,00 kuna. 
S najpovoljnijim ponuđačem općinski načelnik zaključit će se ugovor o prodaji.  

 
II. 

Ova Odluka bit će objavljena u "Službenom glasniku Općine Bizovac". 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 

KLASA :   940-03/12-01/02 
URBROJ : 2185/03-12-06 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 13. travnja 2012.        Veljko Gudelj, v.r. 

 
-----------  

 
 
 
423. 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac broj: 3/09.), te članka 
31. Odluke o javnim priznanjima Općine Bizovac («Službeni glasnik Općine Bizovac” broj5/09.), 
Općinsko vijeće Općine Bizovac na 25. sjednici, održanoj, 13. travnja 2012. godine, donijelo je 
 

 
 

O D L U K U 
o dodjeli javnih priznanja Općine Bizovac 

 
 

Članak 1. 
U povodu Dana Općine, 17. travnja, dodjeljuju se javna priznanja Općine Bizovac i to kako slijedi: 

 
 
 

1. NAGRADA OPĆINE BIZOVAC, za iznimna postignuća na području književnog stvaralaštva i 
doprinosa očuvanju tradicijske i kulturne baštine bizovačkog kraja dodjeljuje se:  

 
ŽELJKU ERIĆU 

 
Željko Erić rođen je 17. svibnja 1956. godine u Bizovcu gdje i danas živi. Dragovoljac je Domovinskog 
rata i ratni vojni invalid, a danas je u invalidskoj mirovini.  
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Umjetničko djelovanje Željka Erića počelo je  u djetinjstvu, odnosno za vrijeme osnovne škole 
objavljeni su mu prvi literarni radovi. Prva pripovijetka objavljena mu je u poznatom katoličkom 
časopisu „Veritas“. Od tada svoje tekstove, crtice i pripovijesti objavljuje u raznim časopisima i 
novinama, ali uvijek pod raznim pseudonimima. Tako da je danas izuzetno teško ući u trag tim 
njegovim rukopisima i naći gdje su točno objavljeni. Po njegovom priznanju neke pripovijetke su mu 
izlazile u Večernjem listu, Glasu Slavonije te raznim drugim časopisima. 
Nakon duže pauze u njegovom književnom radu, u vrijeme pokretanja časopisa „Matko“, čiji je i sam 
bio inicijator, počeo je ponovno pisati. U tom časopisu, u devet godina izlaženja, objavio je dvadeset 
pripovijedaka te niz drugih priloga. Dio pripovijedaka objavljenih u Matku, 2005. godine kompiliran je u 
njegovu prvu zbirku pripovijedaka pod nazivom „Kod klena“.  
Kvaliteta Erićevog stvaralaštva vidljiva je već i po tome što su jednu od pripovijedaka pod nazivom 
„Priča o Rubiju“ prije nekoliko godina Goran Rem i Helena Sabljić Tomić uvrstili u antologiju slavonske 
proze pod nazivom „Šokačka čitanka“. Na ovaj način Erićevo djelo našlo se rame uz rame s 
književnim veličinama kakvi su Josip Kozarac, Stanko Andrić i Julijana Matanović. Ovo je velika 
potvrda i priznanje kvalitete za jednog lokalnog autora. Evo što je za Erićevo stvaralaštvo rekao jedan 
književni kritičar. U kontekstu današnje hrvatske prozne produkcije, zbirka „Kod klena“ je velika u 
svojoj skromnosti, hrabra u svojoj pitomosti i bogata u svojoj minijaturnosti. Čitanjem ovih 
pripovijedaka vraća nam se naša privatna praprošlost koju ste fragmentarno pronalazili u podrumu ili 
na tavanu svojih obiteljskih kuća, u fotografskim albumima, sačuvanim službenim dokumentima svojih 
predaka i nekim preživjelim ostacima njihovih osobnih uspomena. U svojim pripovijetkama Erić opisuje 
povijest svoga kraja, njegove su pripovijetke umjetnička interpretacija povijesti starog Bizovca. 
U gotovo svim svojim jednostavno i ponekad bajkovito iznesenim pripovijetkama o svakodnevici i 
zgodama bizovačkih seljaka, Erić je na papir prenio ono što se nekada prenosilo s koljena na koljeno, 
a izumiranjem stanovništva postepeno se i zaboravljalo. Zato treba cijeniti njegovo stvaralaštvo. 
Njegove priče i njegove knjige važne su jer trajno bilježe odavno zaboravljenu prošlost našeg kraja.  
U 2011. godini izašla mu je i druga zbirka pripovijedaka, koja je kao i prva zbirka naišla na odličan 
odaziv čitatelja.  
Knjige Željka Erića čitaju se i traže u knjižnicama širom Hrvatske.  
 
 

2. NAGRADA OPĆINE BIZOVAC, povodom 40. obljetnice rada i postojanja, te iznimna 
postignuća na očuvanju tradicijskih vrijednosti i promicanju kulturne baštine na regionalnoj, 
državnoj i međunarodnoj razini, dodjeljuje se:  

 
OLIMPIJADI STARIH ŠPORTOVA BROĐANCI 

 
Olimpijada starih športova Brođanci prvi puta je organizirana 27. kolovoza 1972. godine na inicijativu 
grupe građana iz Brođanaca, Osijeka i Valpova, a glavni pokretač je bio gosp. Josip Cvetković – Jođa.  
Osnivačka skupština Olimpijade starih športova, na kojoj je prvi put prihvaćen naziv, znak, pravila i 
program održana je u prostorijama Osnovne škole u Brođancima 25. veljače 1973. godine. 
Od 1972. godine Olimpijada je okupljala mnoge generacije koje su se natjecale u disciplinama staroga 
športa i do današnjeg dana ta natjecanja se odvijaju u 22 discipline i to u kategoriji pionira, seniorki i 
seniora.  
Ove godine Olimpijada starih športova Brođanci obilježava 40. jubilej svog djelovanja i rada, a kroz 
natjecanja u starim športovima prošlo je na tisuće natjecatelja, a program je pratilo više stotina tisuća 
gledatelja.  
Pored izvornih starih športova koji čine primarni dio programa svake manifestacije, Olimpijada starih 
športova obogaćena je nizom manifestacija koje sadržajno obogaćuju programe olimpijada. 
Do sada je na olimpijadama sudjelovalo više od 220 umjetnika i kipara, a olimpijadi u Brođancima 
poklonjeno je više od 180 slika i kipova. 
Nastupi KUD-ova iz zemlje i inozemstva također su sastavni dio programa svake olimpijade. Do sada 
je na olimpijadama nastupilo više od  140 kulturno-umjetničkih društava iz svih krajeva Republike 
Hrvatske, te iz drugih država (Mađarske, Austrije, Makedonije, Slovačke, BiH, Srbije i SAD-a).  
Cilj manifestacije je prvenstveno očuvanje i razvoj starih športova iz svih krajeva Lijepe naše, te 
vraćanje iz zaborava izvornog narodnog blaga i bogate narodne baštine. 
U ovih 40. godina djelovanja i rada na Olimpijadi starih športova Brođanci su sudjelovali mnogi visoki 
športski gosti (Vladimir Beara, Mate Parlov, Miroslav Cerar, Katica Ileš, Krešimir Ćosić, Matija Ljubek i 
dr.), te ugledni političari (Stjepan Mesić, Mate Granić, Branimir Glavaš, Zlatko Tomčić i dr.) koji su 
svojom nazočnošću dali doprinos u popularizaciji i njegovanju Olimpijade starih športova.  
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Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u “Službenom glasniku 
Općine Bizovac”. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA: 061-02/12-01/01 
URBROJ: 2185/03-12-09.  

Predsjednik općinskog vijeća 
Bizovac, 13. travnja 2012.        Veljko Gudelj, v.r. 
 

------------ 
 
 
 
424. 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 3/09.), 
Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 25. sjednici 13. travnja 2012. godine  
 

ZAKLJUČAK 

povodom razmatranja Informacije o provođenju  

Javnih radova na području Općine Bizovac u 2012. godini 
 
 

I. 

Prima se na znanje informacija o provođenju javnih radova na području Općine Bizovac u 

2012.godini kojeg je izradio Jedinstveni upravni odjel Općine Bizovac. 
 

II. 
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Bizovac». 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 

 
KLASA : 103-05/12-01/01 
URBROJ: 2185/03-12-3 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 13. travnja 2012.                  Veljko Gudelj, v.r.  
 

------------  
 
 
 
425. 
Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine”, broj 174/04. 79/07.),  
članka 4., 5. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i članka  
32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” br. 3/09.)  Općinsko vijeće Općine 
Bizovac na 25. sjednici  13. travnja 2012. godine donosi 

 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja  

Općine Bizovac 
 
 

I. 
Razrješuju se dužnosti člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Bizovac: 
1. Silvana Pirić i 
2. Slavko Andraković 
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II. 
Za članove Stožera zaštite i spašavanja Općine Bizovac  imenuju se:  
1. Krešimir Erk , službenik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Osijek  i 
2. Mario Baban, zapovjednik postrojbe Civilne zaštite opće namjene Općine Bizovac .   
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u “Službenom glasniku Općine 

Bizovac”. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
             
KLASA : 832-06/12-01/01 
URBROJ: 2185/03-1-12-3 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac,   13. travnja 2012.        Veljko Gudelj, v.r 
 

------------ 
 
 
 
426. 
Na temelju članka 32. stavka 3. podstavka 20. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine 
Bizovac" broj 3/09.), Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 22. sjednici održanoj  2. prosinca 
2011. godine  
 
 

ZAKLJUČAK 
o predlaganju kandidata za imenovanje mrtvozornika  

za područje Grada Valpova, Grada Belišća, Općine Bizovac i Općine Petrijevci 
 
 

I. 
Za mrtvozornike za područje Grada Valpovo, Grada Belišća, Općine Bizovac i Općine Petrijevci 

predlažu se zdravstveni djelatnici prema prijedlogu ravnateljice Doma zdravlja Valpovo kako slijedi: 

1. Katica Majnarić Prinčevac, dr. med.,  
Belišće, A. Šenoe 14,  

2. Željko Maravić, dr. med., spec. obiteljske med.,  
Belišće, M. Gupca 42, 

3. Milan Zamaklar, medicinski tehničar,  
Belišće Borik 21 

4. Vlasta Salajić, dr. med.,  
Belišće, J. B. Jelačića 81 

5. Kata Bekina, dr. med., spec. obiteljske med.,  
Bizovac, V. Nazora 26 

6. Krešimir Galić, dr. med., spec. opće med.,   
Petrijevci, Republike 112 A 

7. Dubravka Holjevac, dr. med., spec. obiteljske med.,  
Valpovo, A. Starčevića 119 

8. Željko Pritišanac, dr. med., spec. obiteljske med.,  
Valpovo, J. Kozarca 53 

9. Zdenka Turalija, dr. med., spec. obiteljske med.,   
Valpovo, E. Kvaternika 124 

10. Filip Klješčik, medicinski tehničar,  
Belišće, A. G. Matoša 1 A 

11. Dinko Užar, medicinski tehničar,  
Belišće, Vj. S. H. Gutmanna 14 

12. Ljiljana Vurdelja, prvostupnica sestrinstva,  
Belišće, Lj. Posavskog 1 

13. Branka Poštić, medicinska sestra,  
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Valpovo, A. Starčevića 90 
14. Maja Stanić, medicinska sestra,  

Valpovo, A. Šenoe 26 
 

III. 
Ovaj Zaključak bit će objavljen u “Službenom glasniku Općine Bizovac”. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 

 
KLASA :   500-02/12-01/01  
URBROJ: 2185/03-12-03 
          Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac,13. travnja 2012.        Veljko Gudelj, v.r. 
 

------------ 
 
 
427. 

          
        REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
 
              OPĆINA BIZOVAC 
              Općinski načelnik 
 
Na temelju članka 391. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« 
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i  članka  46. 
stavka 3. podstavka 5. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” br. 3/09.)  Općinski 
načelnik Općine Bizovac donosi 
 

 
ODLUKU 

o darovanju nekretnina 
 

 
I. 

Za potrebe rekonstrukcije lokalne ceste oznake L 44053 (dionica Cret – Habjanovci), Općina 
Bizovac darovat će nekretnine u svom vlasništvu u korist javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvo 
Republike Hrvatske, a na upravljanje Upravi za ceste Osječko-baranjske županije označene kao: 
- k.č.br. 1152/2, neplodno zemljište u mjestu, površine 363 m2  upisana u ZK uložak broj 2297 
- k.č.br. 1177/2, oranica Gajić, površine 1441 m2  upisana u ZK uložak broj 2386 
- k.č.br. 1178/2, oranica Gajić, površine   234 m2  upisana u ZK uložak broj 2386 
- k.č.br. 1179/2, oranica Gajić, površine   600 m2  upisana u ZK uložak broj 2389 

 
II. 

Na temelju ove Odluke sklopit će se ugovor o darovanju. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku općine 

Bizovac«. 
 
 
KLASA :  340-03/12-01/02 
URBROJ:  2185/03-12-05 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Bizovac,    27. veljače  2012.           Srećko Vuković, v.r.  
 

------------ 
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428. 

                       
        REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
 
               OPĆINA BIZOVAC 
               Općinski načelnik 
                     
KLASA :     022-01/12-01/01 
URBROJ :   2185/03-12-01 
Bizovac,  12. ožujka 2012.  
 
Na temelju članka 46. Statuta Općine Bizovac («Službeni glasnik» općine Bizovac br. 3/09.)  i članka 
5. Odluke o pomoći za podmirenje troškova stanovanja (Službeni glasnik Općine Bizovac br. 1/04.) 
općinski načelnik Općine Bizovac donio je 
 

 
ODLUKU  

o utvrđivanju osnovice za ostvarivanje prava po osnovi Odluke o pomoći  
za podmirenje troškova stanovanja 

 
 

Članak 1. 
Ovom odlukom određuje se osnovica na temelju koje se ostvaruju prava ustanovljena 

Odlukom o pomoći za podmirenje troškova stanovanja. 
Visina osnovice utvrđuje se u iznosu od 600,00 kuna i primjenjuje se od 01. 01. 2012. godine. 

 
Članak 2. 

Ova odluka objavit će se u "Službenom glasniku" Općine Bizovac. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Srećko Vuković, v.r. 

------------ 

 

 

 

429. 

Općinski načelnik Općine Bizovac, na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu („Narodne 

novine“, br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09.), podnosi slijedeće 

 

I Z V J E Š Ć E 

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Bizovac za 2011. godinu 

 

 

1.  Obuhvaćenost stanovništva, podaci o skupljačima otpada, način skupljanja, odlagalište: 

- organiziranim skupljanjem i odvozom otpada obuhvaćena su sva naselja općine Bizovac, čime 

su obuhvaćene sve fizičke i pravne osobe. 

- koncesiju za sakupljanje i odvoz otpada na cijelom području općine Bizovac ima poduzeće 

„Draiva“ d.o.o. iz Petrijevaca. 

- otpad se skuplja u 80 litarske kante kod fizičkih osoba, a kod pravnih osoba u kontejnere. 

- sav otpad se odvozi na deponiju u Belišće. 

 

2.   Mjere odvojenog skupljanja otpada: 

- u 2011. godini općina Bizovac nije provodila mjere odvojenog skupljanja otpada, a koje se    

odnose na posebne kontejnere i posude za odvojeno prikupljanje posebnih kategorija otpada ( 

papir, staklo, PET ambalaža, metalna ambalaža i dr.)  
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- na području općine Bizovac nemamo izgrađeno reciklažno dvorište, kao niti kompostanu, 

pretovarne stanice, posebne lokacije za prihvat građevinskog otpada, kao niti rashladne 

kontejnere  za prikupljanje otpada životinjskog podrijetla. 

 

3.   Mjere za upravljanje i nadzor rada odlagališta: 

- kako se odlagalište nalazi na području grada Belišća, a njime upravlja komunalno poduzeće 

„Kombel „ d.o.o. iz Belišća, upravljanje i nadzor rada odlagališta provodi navedeno poduzeće.      

 

4.   Količine skupljenog i odloženog otpada: 

- ukupna količina skupljenog i odloženog otpada s područja općine Bizovac u 2011. godini 

iznosi 760 tona. 

 

5.   Sanacija odlagališta i smetlišta: 

- tijekom 2011. godine za sanaciju „divljih“ odlagališta na području općine Bizovac, iz proračuna 

općine Bizovac utrošeno je ukupno 57.731,28 kuna. 

 

 

KLASA: 351-01/12-01/01 

URBROJ: 2185/03-12-01  

OPĆINSKI NAČELNIK 

Bizovac, 28. ožujka 2012.        Srećko Vuković, v.r. 

 
------------ 

 
 
430. 

          
        REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
 
            OPĆINA BIZOVAC 

  Općinski načelnik 
 
KLASA:  061-02/12-01/03 
URBROJ:  2185/03-12-10 
Bizovac,  13. travnja 2011. 
 
Na temelju članka 46. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac broj: 3/09.), te članka 
15. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Općine Bizovac («Službeni glasnik Općine Bizovac” broj: 
1/10.),   Općinski načelnik Općine Bizovac 15. travnja 2011. godine, donio je 
 

 
O D L U K U 

o dodjeli zahvalnice Općine Bizovac 
 

Članak 1. 
U povodu Dana Općine, 17. travnja dodjeljuje se Zahvalnica Općine Bizovac: 

 
 

1. ZAHVALNICA OPĆINE BIZOVAC dodjeljuje se:  
 

NOGOMETNOM KLUBU „JADRAN“ HABJANOVCI, povodom obilježavanja 80. obljetnice rada i 
postojanja, te ostvarena iznimna sportska postignuća i razvoj nogometnog sporta na lokalnoj 
razini  
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2. ZAHVALNICA OPĆINE BIZOVAC dodjeljuje se:  
 

LOVAČKOM DRUŠTVU „LUG“ HABJANOVCI, povodom obilježavanja 75. obljetnice rada i 
postojanja, te iznimno vrijedna postignuća na očuvanju prirodne baštine i razvoj lovstva na 
lokalnoj razini  

 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u “Službenom glasniku 

Općine Bizovac”. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Srećko Vuković, v.r. 

------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdaje : Općinsko vijeće Općine Bizovac 
Odgovorni urednik  : Nediljko Pušić,  dipl. iur.  
Uredništvo i uprava : Jedinstveni upravni odjel, Kralja Tomislava 89.  
Cijena godišnje pretplate iznosi 100,00 kuna. 

 

 


