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505. 
Na temelju članka 32. točke 16. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” br. 3/09. i 2/13), 
Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 1. konstituirajućoj sjednici 18. lipnja 2013. godine 
 
 

RJEŠENJE 
o izboru članova Mandatnog povjerenstva 

 
 

I. 
Za članove Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Bizovac biraju se : 

1. Boris Katančić,  predsjednik 
2. Slavko Magečić, član 
3. Marko Teskera, član 

 
II. 

Mandat imenovanih osoba iz točke I. traje do raspuštanja Općinskog vijeća. 
 

III. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Općine 

Bizovac”. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
Klasa : 021-05/13-01/06 
Ur.broj : 2185/03-13-02       Predsjedavajući Općinskog vijeća 
Bizovac,  18. lipnja 2013.                   Srđan Igali, v.r. 

---------- 

 
 
 
506. 
Na temelju članka 44. stavka 1. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 3/09.2/13.), 
Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Bizovac na  1. konstituirajućoj  sjednici održanoj 18. lipnja 
2013. godine podnosi slijedeće 
 

 
IZVJEŠĆE  

o provedenim lokalnim izborima 
za članove Općinskog vijeća Općine Bizovac 

 
 

I. 
Na temelju izvješća Općinskog izbornog povjerenstva Općine Bizovac od 20. svibnja 2013. godine, 

kojim su utvrđeni rezultati glasovanja za članove Općinskog vijeća Općine Bizovac izabranih na lokalnim 
izborima održanim 19. svibnja 2013. godine, Mandatno povjerenstvo izvješćuje o rezultatima izbora kako 
slijedi:: 

 
LISTA 

1. HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB dobila je 7 mjesta te su s te 
liste izabrani:  

1. SRĐAN IGALI  
2. DARKO BOŠNJAK  
3. BORIS KATANČIĆ  
4. SLAVKO MAGEČIĆ  
5. ALAN BOŠNJAK  
6. DAVOR TORJANAC i 
7. MARIN LACKOVIĆ  

 
ZAJEDNIČKA LISTA 

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ  
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HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS, dobila je 3 mjesta te su s te liste 
izabrani:  

1. MARKO TESKERA 
2. IVAN ZADRAVEC i 
3. JOSIP ŠINCEK  

 
3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:  

1. TOMICA GLAVAŠ  
 
ZAJEDNIČKA LISTA 

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP  
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS  
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:  

1. VELJKO GUDELJ 
 
LISTA 

5. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:  
1. NENAD SUDAR 

 
II. 

Slijedom navedenog, Mandatno povjerenstvo konstatira da će dužnost vijećnika Općinskog vijeća 
Općine Bizovac obavljati : 
 

1. ALAN BOŠNJAK  Habjanovci, Školska 18  
2. DARKO BOŠNJAK  Bizovac, Kralja Tomislava 38 
3. TOMICA GLAVAŠ  Bizovac, K. A. Stepinca 6 
4. VELJKO GUDELJ  Novaki Bizovački, Imotska 5 
5. SRĐAN IGALI  Bizovac, Kralja Tomislava 143 
6. BORIS KATANČIĆ  Bizovac, Braće Radić 44 
7. MARIN LACKOVIĆ  Brođanci, Braće Radića 3 
8. SLAVKO MAGEČIĆ  Cret Bizovački, Habjanovačka 6 
9. NENAD SUDAR  Bizovac, Kralja Tomislava 119 

10. JOSIP ŠINCEK  Bizovac, Kralja Tomislava 248 
11. MARKO TESKERA Bizovac, Valpovačka 67 
12. DAVOR TORJANAC Samatovci, Pere Kovačevića 45 
13. IVAN ZADRAVEC  Bizovac, Ante Starčevića 21 

 
V. 

Ovo izvješće bit će objavljeno u Službenom glasniku Općine Bizovac. 
 
KLASA : 021-03/13-01/06 
URBROJ: 2185/03-13-03 

Predsjednik Mandatnog povjerenstva  
Bizovac, 18.  lipnja 2013       Boris Katančić, v.r. 

---------- 

 
 
 
507. 
Na temelju članka 32. stavka 1. točke 16. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 
3/09. i 2/13.),  Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 1. konstituirajućoj  sjednici  18. lipnja 2013. 
godine 
 

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva  
 
 

I. 
Općinsko vijeće prima na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim lokalnim izborima 

za izbor članova općinskog vijeća Općine Bizovac održanim 19. svibnja 2013. godine i verificira mandate 
izabranih članova Općinskog vijeća,. 
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II. 
Ovaj zaključak  i Izvješće Mandatnog povjerenstva objavit će se u  “Službenom glasniku Općine 

Bizovac”.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA :    013-03/13-01/06 
UR.BROJ :  2185/03-13-04 
                                                                                               Predsjedavajući općinskog vijeća 
Bizovac,  18. lipnja 2013.                                                               Srđan Igali v.r. 

----------  
 

 
 
508. 
Na temelju članka 32. točke 16. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” br. 3/09. i 2/13.), 
Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 1. Konstituirajućoj sjednici 18. lipnja 2013. godine 
 
 

RJEŠENJE 
o izboru članova Povjerenstva za izbor i imenovanja 

 
 

I. 
Za članove Povjerenstva za izbor i imenovanja  Općinskog vijeća Općine Bizovac biraju se:  

1. Darko Bošnjak, za predsjednika 
2. Marin Lacković, član 
3. Veljko Gudelj, član 

 
II. 

Mandat imenovanih osoba iz točke I. traje do raspuštanja općinskog vijeća. 
 

III. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Općine 

Bizovac”. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA : 021-05/13-01/06 
UR.BROJ : 2185/03-13-5      Predsjedavajući Općinskog vijeća 
Bizovac, 18. lipnja 2013.                 Srđan Igali, v.r. 

----------   

 
 
 
509. 
Na temelju članka 32. točke 15. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 3/09. i 2/13.) 
Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 1. sjednici održanoj  18. lipnja 2013. godine 
 

 
RJEŠENJE 

o izboru predsjednika Općinskog vijeća 
Općine Bizovac 

 
 

Članak 1. 
Davor Torjanac, bira se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Bizovac. 
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Članak 2. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Općine 

Bizovac”. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA: 021-05/13-01/06 
URBROJ: 2183/03-13-6 

Predsjedavajući Općinskog vijeća 
Bizovac, 18. lipnja  2013.      Srđan Igali, v.r. 

----------  
 

 
 
510. 
Na temelju članka 32. točke 15. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 3/09. i 2/13.) 
Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 1. sjednici održanoj  18. lipnja 2013. godine 
 

 
RJEŠENJE 

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 
Općine Bizovac 

 
 

Članak 1. 
1. Veljko Gudelj, bira se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bizovac. 
2. Marin Lacković, bira se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bizovac. 

 
 

Članak 2. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Općine 

Bizovac”. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA: 021-05/13-01/06 
URBROJ: 2183/03-13-7 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 18. lipnja  2013.                 Davor Torjanac, v.r. 

----------   
 
 

 
511. 
Na temelju članka 4. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 
3/09.i 2/13.), Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Bizovac na  2.  sjednici održanoj 28. lipnja 
2013. godine podnosi slijedeće 
 

 
IZVJEŠĆE 

Mandatnog povjerenstva 
 
 

I. 
Mandatno povjerenstvo konstatira da je Srđan Igali vijećnik u Općinskom vijeću Općine Bizovac, 

izabran s liste Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje - HDSSB-a, u skladu sa člankom 79. 
stavkom 6. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12.), dostavio  19. lipnja 2013. godine 
pisanu obavijest o stavljanju svog mandata člana Općinskog vijeća Općine Bizovac u mirovanje iz osobnih 
razloga. 

Prema članku 81. stavku 2. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine» broj 144/12.) Hrvatski 
demokratski savez Slavonije i Baranje – HDSSB, kao predlagatelj kandidacijske liste odredio je zamjenika 
koji će obnašati dužnost vijećnika, tako da dužnost  vijećnika preuzima Marinko Dragić. 
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II. 
Mandatno povjerenstvo konstatira da je Ivan Zadravec vijećnik u Općinskom vijeću Općine Bizovac, 

izabran s zajedničke liste Hrvatske demokratske zajednice - HDZ, Hrvatske stranke prava Ante Starčević - 
HSP AS, u skladu sa člankom 79. stavkom 6. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12.), 
dostavio  19. lipnja 2013. godine pisanu obavijest o stavljanju svog mandata člana Općinskog vijeća Općine 
Bizovac u mirovanje iz osobnih razloga. 

Prema članku 81. stavku 3. Zakona o lokalnim izborima, Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević - 
HSP AS, na temelju sklopljenog koalicijskog dogovora, kao predlagatelj kandidacijske liste odredila je 
zamjenika navedenom članu koji će početi obnašati dužnost vijećnika, tako da dužnost vijećnika preuzima 
Davor Tavić. 
 

III. 
Ovo izvješće bit će objavljeno u Službenom glasniku Općine Bizovac. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 

 
KLASA: 021-05/13-01/07 
URBROJ: 2185/03-13-02 

Predsjednik Mandatnog povjerenstva 
Bizovac, 28. lipnja 2013.       Boris Katančić, v.r. 

---------- 
 
 
 
512. 
Na temelju članka 32. stavka 1. točke 16. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 
3/09. i 2/13.),  Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 2. sjednici  28. lipnja 2013. godine 
 

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva  
 

 
I. 

Općinsko vijeće prima na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva o zamjeni članova općinskog 
vijeća Općine Bizovac i verificira mandate zamjenika članova Općinskog vijeća,. 
 

II. 
Ovaj zaključak  i Izvješće Mandatnog povjerenstva objavit će se u  “Službenom glasniku Općine 

Bizovac”.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA :    013-03/13-01/07 
UR.BROJ :  2185/03-13-03 
                                                                                               Predsjednik općinskog vijeća 
Bizovac,  28. lipnja 2013.                                                           Davor Torjanac, v.r. 

----------  
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513. 
Na temelju članka 32. i 45. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac», broj 3/09.i 2/13), 
Općinsko vijeće općine Općine Bizovac na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2013. godine, donijelo je 
 

 
O D L U K U 

o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Bizovac  
  
 

Članak 1. 
Radi proučavanja i razmatranja pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i 

drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća, 
ovom odlukom osnivaju se radna tijela Općinskog vijeća. 

Radna tijela Općinskog vijeća, nakon provedene rasprave zauzimaju stajališta, odnosno utvrđuju 
prijedloge akata i o tome izvješćuju općinsko vijeće. 
 

Članak 2. 
Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom Općine Bizovac su: 

1. Mandatno povjerenstvo, 
2. Povjerenstvo za izbor i imenovanja, 
3. Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost. 

Pored radnih tijela navedenih u stavku 1. ovoga članka, ovom odlukom osnivaju se radna tijela i to:  
1. Povjerenstvo za proračun i financije 
2. Povjerenstvo za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja 
3. Povjerenstvo za predstavke i pritužbe građana 
4. Komisija za dodjelu javnih priznanja Općine Bizovac 
5. Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Bizovac 
6. Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu 

Općine Bizovac 
7. Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
8. Povjerenstvo za zaštitu potrošača 

 
Članak 3. 

Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i 
drugi javnih osoba, na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja, uz prethodni poziv političkim strankama 
koje imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge. 

O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove radnih tijela glasuje se u cjelini.  
 

Članak 4. 
Mandatno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana. 
Mandatno povjerenstvo  bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća  iz redova vijećnika. 
 

Članak 5. 
Mandatno povjerenstvo: 

- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i 
imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o 
provedenim izborima, 

- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika 
koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz 
osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji 
umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika, 
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i 

obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika. 
 

Članak 6. 
Povjerenstvo za izbor i imenovanja, čine predsjednik i dva člana. 
Povjerenstvo za izbor i imenovanja bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova 

vijećnika Općinskog vijeća. 
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Članak 7. 
Povjerenstvo za izbor i imenovanja, predlaže: 

- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, 
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća, 
- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća, 
- propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskog vijeću. 
 

Članak 8. 
Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost, čine predsjednik i četiri člana.  
Predsjednik Odbora se bira iz redova vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i drugi javnih 

osoba. 
 

Članak 9. 
Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost: 

- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća, 
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća, 
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove 

usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i 
prijedloge Općinskom vijeću, 

- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom. 
 

Članak 10. 
Povjerenstvo za proračun i financije, ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda članova 

Vijeća i iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. 
Povjerenstvo za proračun i financije: 

- razmatra sustav financiranja javnih potreba u Općini Bizovac, 
- razmatra prijedlog proračuna, odluku o izvršavanju proračuna i izvješća o izvršenju proračuna Općine 

Bizovac 
- razmatra druga pitanja proračuna i financija Općine Bizovac, 
- obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Vijeća. 

 
Članak 11. 

Povjerenstvo za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja , ima predsjednika i četiri člana 
koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. 

Povjerenstvo za gospodarstvo i poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja:  
- prati stanje i odnose u gospodarstvu, poduzetništvu i obrtništvu 
- daje prijedloge općinskom vijeću radi poduzimanja mjera za razvoj gospodarstva, poduzetništvu, 

obrtništvu i ulaganja, 
- potiče i podupire ideje i projekte za oživljavanja gospodarstva, a naročito proizvodnih i turističkih 

aktivnosti  
- predlaže osiguravanje uvjeta za kapitalna ulaganja te radi na unapređenju gospodarskih odnosa s 

imozemstvom, 
- prati provedbu i predlaže mjere koje se odnose na program gospodarenja imovinom Općine Bizovac  
- raspravlja i predlaže mjere koje će gospodarstvenicima na području Općine Bizovac olakšavati 

poslovanje, moguće investicije od strane Općine Bizovac, te puteve i mogućnosti povlačenja finacijskih 
sredstava iz županijskog ili državnog proračuna te strukturnih fondova EU. 
 

Članak 12. 
Povjerenstvo za predstavke i pritužbe građana sastoji se od predsjednika i dva člana koji se biraju iz 

redova vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija i udruga građana, te iz redova 
znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika. 
  

Članak 13. 
Povjerenstvo za predstavke i pritužbe: 

- raspravlja o predstavkama i pritužbama građana i neposredno poduzima odgovarajuće mjere, 
- proučava predstavke i pritužbe građana radi iznalaženja uzroka zbog kojih se predstavke i pritužbe 

podnose, 
- obavještava nadležna tijela Općinskog vijeća o problemima i predlaže im poduzimanje odgovarajućih 

mjera, 
- ispituje, preko odgovarajućih organa i službi, predstavke i pritužbe koje se odnose na pojedinačne 

predmete i o tome izvješćuje podnositelja predstavke.   
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Članak 14. 
Komisija za dodjelu priznanja sastoji se od predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz redova 

vijećnika. 
 

Članak 15. 
Komisija za dodjelu priznanja sukladno Odluci o priznanjima Općine Bizovac razmatra prijedloge za 

dodjelu priznanja koje podnose ovlašteni predlagatelji, sastavlja konačan prijedlog s obrazloženjem za 
svakog kandidata i upućuje ga Općinskom vijeću. 

 
Članak 16. 

Povjerenstvo za dodjelu stipendija sastoji se od predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz redova 
vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija i udruga građana, te iz redova 
znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika. 

 
Članak 17. 

Povjerenstvo za dodjelu stipendija u postupku dodjele općinskih stipendija prikuplja zahtjeve za 
dodjelu stipendija, razmatra ih, boduje i utvrđuje listu kandidata. 

 
Članak 18. 

Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Općine Bizovac 
sastoji se od predsjednika i dva člana, koji se biraju iz redova vijećnika i predstavnika tijela općinske 
uprave. 

 
Članak 19. 

Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Općine 
Bizovac utvrđuje da li je natječaj pravilno objavljen, otvara ponude, a po zaključenju natječaja utvrđuje listu 
redosljeda između prispjelih ponuda te predlaže Općinskom načelniku najpovoljnijeg ponuđača. 

 
Članak 20. 

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda sastoji se od predsjednika i četiri člana, 
koji se biraju iz redova vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija, trgovačkih 
društava i udruga građana te iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika. 
  

Članak 21. 
Povjerenstvo utvrđuje štete na poljoprivrednim i drugim dobrima od elementarnih nepogoda, 

sastavlja konačna izvješća i dostavlja nadležnim tijelima. 
 

Članak 22. 
Povjerenstvo za zaštitu potrošača sastoji se od predsjednika i dva člana, koji se biraju iz redova 

vijećnika, predstavnika tijela općinske uprave, raznih organizacija, trgovačkih društava i udruga građana te 
iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika. 

 
Članak 23. 

O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog vijeća, vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela, 
obavještavaju se putem oglasne ploče Općinskog vijeća i objavom na web stranici Općine Bizovac. 

U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Općinskog vijeće, a odnosi se na djelokrug rada 
radnog tijela. 

 
Članak 24. 

           Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine 
Bizovac". 
  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 

KLASA:021-05/13-01/07 
URBROJ:2185/03-01-13-02 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 28. lipnja 2013.             Davor Torjanac, v.r. 

----------  
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514. 
Na temelju članka 35. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine “ br. 
33/01.), te članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” br. 3/09.i 2/13), Općinsko 
vijeće Općine Bizovac donijelo je na 2. sjednici 28. lipnja  2013. godine 
 

 
RJEŠENJE 

o izboru članova Odbora za statut i poslovnik i normativnu djelatnost 
 

I. 
Za članove Odbora za statut i poslovnik i normativnu djelatnost  Općinskog vijeća Općine Bizovac 

biraju se : 
1. Marinko Dragić, predsjednik 
2. Veljko Gudelj, član 
3. Boris Katančić, član 
4. Nediljko Pušić, član 
5. Srećko Vuković, član 
 

II. 
Mandat imenovanih osoba iz točke I. traje do raspuštanja općinskog vijeća. 

 
III. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Općine 
Bizovac”. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 

KLASA : 021-05/13-01/07 
UR.BROJ : 2185/03-13-03      Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 28. lipnja 2013.                        Davor Torjanac, v.r. 

---------- 
 
 
 
515. 
Na osnovi članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” br.  3/09. i 2/13.) Općinsko 
vijeće Općine Bizovac na 2. sjednici 28. lipnja 2013. godine donijelo je  
 

 
RJEŠENJE 

o izboru članova Povjerenstva za finacije  
i proračun Općine Bizovac 

 
 

I. 
Za članove Povjerenstva za finacije i proračun Općine Bizovac biraju se: 

1. Davor Torjanac, predsjednik 
2. Darko Bošnjak, član 
3. Veljko Gudelj, član 
4. Srđan Igali, član 
5. Marin Lacković, član 

 
II. 

Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku Općine Bizovac”. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
Klasa: 021-05/13-01/07 
Urbroj: 2185/03-13-04 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac,  28. lipnja 2013.        Davor Torjanac, v.r. 

----------  
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516. 
Na osnovi članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” br.  3/09. i 2/13.) Općinsko 
vijeće Općine Bizovac na 2. sjednici 28. lipnja 2013. godine donijelo je  
 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju članova Povjerenstva za gospodarstvo,  
poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja Općine Bizovac 

 
 

I. 
Za članove Povjerenstva za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja Općine Bizovac 
biraju se: 

1. Tanja Tavić, predsjednik 
2. Marinko Dragić, član 
3. Srđan Igali, član 
4. Josip Stipić, član 
5. Vladimir Varoščić, član 

 
II. 

Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku Općine Bizovac”. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
Klasa: 021-05/13-01/07 
Urbroj: 2185/03-13-05 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac,  28. lipnja 2013.        Davor Torjanac, v.r. 

----------   
 
 
 
517. 
Na temelju članka 32. točke 16. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” br. 3/09 i 2/13.), 
Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 2. sjednici  28. lipnja 2013. godine 
 
 

RJEŠENJE 
o izboru članova Povjerenstva za predstavke i pritužbe građana 

 
I. 

Za članove Povjerenstva za predstavke i pritužbe građana biraju se : 
1. Davor Tavić, predsjednik 
2. Slavko Magečić, član 
3. Josip Šincek, član 

 
II. 

Mandat imenovanih osoba iz točke I. traje četiri godine 
 

III. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Općine 

Bizovac”. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA : 021-05/13-01/07 
UR.BROJ : 2185/03-13-06      Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 28. lipnja 2013.                          Davor Torjanac, v.r. 

---------- 
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518. 
Na temelju članka 18. Odluke o javnim priznanjima Općine Bizovac (“Službeni glasnik općine Bizovac“ br. 
5/09.), i članka 32.  Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” br. 3/09.i 2/13.), Općinsko 
vijeće Općine Bizovac donijelo je na 2. sjednici  28. lipnja 2013. godine 
 
 

RJEŠENJE 
o izboru članova Komisije za dodjelu priznanja Općine Bizovac 

 
 

I. 
Osniva se Komisija za dodjelu javnih priznanja Općine Bizovac ( dalje u tekstu: Komisija).  
Komisija je stručno tijelo koje pruža stručnu pomoć, provodi postupak i predlaže nadležnim tijelima 

prijedloge odluka o dodjeli javnih priznanja. 
Za članove Komisije biraju se : 

1. Srećko Vuković, predsjednik     
2. Davor Blažević, član    
3. Ivana Kuić, član  
4. Mihael Novoselec, član 
5. Davor Tavić, član        

     
II. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Općine 
Bizovac “. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA : 021-05/13-01/07 
UR.BROJ : 2185/03-13-07        

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 28. lipnja 2013.       Davor Torjanac, v.r. 

----------  
 
 
 
519. 
Na osnovi članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” br.  3/09. i 2/13.) Općinsko 
vijeće Općine Bizovac na 2. sjednici 28. lipnja 2013. godine donijelo je  
 
 

RJEŠENJE 
o izboru članova povjerenstva za provođenje natječaja 

za dodjelu stipendija Općine Bizovac 
 

I. 
Za članove Povjerenstva za provođenje natječaja za dodjelu stipendija Općine Bizovac biraju se: 

1. Tanja Tavić, predsjednik 
2. Marina Arambašić, član 
3. Mario Fišer, član 
4. Nenad Sudar, član 
5. Marko Teskera, član 

 
II. 

Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku Općine Bizovac”. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA: 021-05/13-01/07 
URBROJ: 2185/03-13-08 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac,  28. lipnja 2013.        Davor Torjanac, v.r. 

----------  
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520. 
Na osnovi članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” br.  3/09.) Općinsko vijeće 
Općine Bizovac na 2. sjednici 28. lipnja  2013. godine donijelo je  
 

 
RJEŠENJE 

o izboru članova povjerenstva za provođenje natječaja  
i raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine Bizovac 

 
 

I. 
Za članove Povjerenstva za provođenje natječaja i raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine 

Bizovac biraju se: 
1. Davor Torjanac, predsjednik 
2. Marin Lacković, član 
3. Srećko Vuković, član 

 
II. 

Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku Općine Bizovac”. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA: 406-01/13-01/07 
URBROj: 2185/03-13-09 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac,  28. lipnja 2013.        Davor Torjanac, v.r. 

----------  
 
 
 
521. 
Na temelju članka 27. stavak 4.  Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine “ br. 73/97.) i 
članka 32. točke 16. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” br. 3/09. i 2/13), Općinsko 
vijeće Općine Bizovac donijelo je na 2 sjednici  28. lipnja 2013. godine 
 

 
RJEŠENJE 

o izboru članova Povjerenstva  
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

 
I. 

Za članove Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općinskog vijeća Općine 
Bizovac biraju se : 

1. Mario Fišer, predsjednik  
2. Alan Bošnjak, član   
3. Domagoj Blažević, član  
4. Alen Glavašić, član   
5. Nikola Lacković, član    

 
II. 

Mandat imenovanih osoba iz točke I. traje četiri godine 
 

III. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Općine 

Bizovac”. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA : 021-05/13-01/07 
UR.BROJ : 2185/03-13-10                      Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 28. lipnja 2013.                Davor Torjanac, v.r. 

----------  
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522. 
Na osnovi članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” br.  3/09. i 2/13.) Općinsko 
vijeće Općine Bizovac na 2. sjednici 28. lipnja 2013. godine donijelo je  
 

 
RJEŠENJE 

o izboru članova Povjerenstva za zaštitu potrošača 
 
 

I. 
U Povjerenstvo za zaštitu potrošača Općine Bizovac imenuju se: 

1. Darko Bošnjak, predsjednik 
2. Boris Katančić, član 
3. Davor Tavić, član 

 
III. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Općine 
Bizovac”. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA: 021-05/13-01/07 
URBROJ: 2185/03-13-11 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 2. lipnja  2013.                           Davor Torjanac, v.r. 

----------  
 
 
 
523. 
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. i 2/13.)  Općinsko vijeće Općine Bizovac na 2. 
sjednici od 28. lipnja  2013. godine donosi 

 
 

ODLUKU 
o  imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Bizovac 

 
 

I. 
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i 

priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi općinski načelnik. 
 
 

II. 
U Stožer zaštite i spašavanja Općine Bizovac imenuju se:  
1. Tanja Tavić, zamjenica općinskog načelnika - načelnica stožera,   
2. Biserka Buljan, PPK Valpovo - RJ Ratarstvo Brođanci - članica 
3. Ljubomir Vidaković, zapovjednik Vatrogasne zajednice općine Bizovac - član 
4. Krešimir Erak, službenik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Osijek - član 
5. Zlatko Štulac,zapovjednik Policijske  postaje Valpovo - član 
6. dr. Kata Bekina, lječnica opće prakse - članica 
7. Mario Baban, zapovjednik postrojbe civilne zaštite opće namjene - član 

 
 

III. 
Pozivanje i aktiviranje Stožera zaštite i spašavanja nalaže općinski načelnik. 
Članovi Stožera pozivat će se u pravilu, putem nadležnog Županijskog centra 112. 
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IV. 
Administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavlja Jedinstveni upravni 

odjel općine. 
 

 
V. 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o  imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 
općine Bizovac (“Službeni glasnik općine Bizovac” broj 3/08, 2/09, 1/12.) . 

 
 

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

Bizovac”. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
              
KLASA :  832-06/13-01/01 
UR.BROJ:  2185/03-3-13-01 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac,    28. lipnja 2013. godine                    Davor Torjanac v.r. 

---------- 
 
 
 

524. 
Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj:  26/03 – 
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 32. Statuta 
općine Bizovac („Službeni glasnik općine Bizovac“, br. 3/09.) Općinsko vijeće općine Bizovac, na svojoj 2. 
sjednici održanoj 28. lipnja 2013. godine, donosi 
 

 
ODLUKU 

o povjeravanju poslova komunalne djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području 
Općine Bizovac poduzeću URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo 

 
 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom Općina Bizovac povjerava poslove skupljanja i odvoza komunalnog otpada sa svog 
područja, poduzeću URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo, M. A. Reljkovića 
16, OIB: 43639618908. 
 

Članak 2. 
Na području Općine Bizovac poslovi skupljanja i odvoza komunalnog otpada povjeravaju se  

poduzeću URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo, M. A. Reljkovića 16, OIB: 
43639618908. 

Predmetni poslovi povjerit će se temeljem Ugovora koji će zajednički potpisati Općina Bizovac i 
URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku “Općine 

Bizovac". 
  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA: 363-02/13-01/01                                                      
URBROJ: 2185/03-01-13-03 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 28. lipnja 2013.                Davor Torjanac, v.r. 

----------  
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525. 
Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj:  26/03 – pročišćeni 
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), te članka 46. Statuta Općine 
Bizovac (,,Službeni glasnik Općine Bizovac'' broj: 3/09. i 2/13.) Općinski načelnik Općine Bizovac daje 

 
 
 

PRETHODNU SUGLASNOST 
na Cjenik usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada 

tvrtke URBANIZAM d.o.o. Valpovo, M. A. Reljkovića 16 

 
 

Članak 1. 
Općinski načelnik Općine Bizovac daje prethodnu suglasnost tvrtki URBANIZAM d.o.o. za komunalne 

djelatnosti i graditeljstvo Valpovo, M. A. Reljkovića 16, na Cjenik usluga skupljanja i odvoza komunalnog 
otpada s područja Općine Bizovac. 

 
 

Članak 2. 
Prethodna suglasnost daje se na Cjenik kako slijedi: 

 
I. CIJENA ZA DOMAĆINSTVA I PRAVNE OSOBE -  odvoz jednom tjedno 

Kategorija 
korisnika 

TIP posude Osnovna cijena 
PDV CIJENA kn/mj 

DOMAĆINSTVA 120 l 31,99 7,99 39,98 

PRAVNE OSOBE 120 l 62,56 15,64 78,20 

 1100 l 582,85 145,71 728,56 

 
 
II. CIJENA USLUGE SKUPLJANJA I ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA S EKO-OTOKA 

KONTEJNER 
kn 

bez PDV-a 
kn 

s PDV-om 

jednom mjesečno 
 

86,66 
 

108,33 

 
Navedene usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada podrazumijevaju i skupljanje, odvoz i 

zbrinjavanje:  
 glomaznog otpada iz kućanstava  -  jednom mjesečno 
 komunalnog otpada sa svih grobalja Općine   -   jednom tjedno 
 papira namijenjenog recikliranju i oporabi  -  jednom mjesečno 

 
 

Članak 3. 
Ova prethodna suglasnost stupa na snagu danom objave u ,,Službenom glasniku Općine Bizovac" a 

primjenjivat će se od 01. srpnja 2013. godine. 
 
 
KLASA: 363-02/13-01/01 
URBROJ:2185/03-02-13-04  

OPĆINSKI NAČELNIK 
Bizovac, 28. lipnja 2013.       Srećko Vuković, v.r. 

---------- 
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526. 
Na temelju članka 46. stavka 3. podstavka 5. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" 
broj 3/09. i 2/13) 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.), Općinski 
načelnik Općine Bizovac 25. travnja 2013. godine donio je  
 

 
ODLUKU 

o prodaji građevinskog zemljišta u Bizovcu  
 
 

I. 
Prihvaća se ponuda Daria Jurišića iz Nize, Kolodvorska 57 kao najpovoljnija ponuda iz javnog 

natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Bizovcu za k.č.br. 634/4 , k.o. Bizovac. 
Nekretnina upisana u z.k.ul. br. 755,  k.o. Bizovac, označena kao k.č.br. 634/4, pašnjak u Ulici 

Vladimira Nazora, površine 1189 m
2
, vlasništvo Općine Bizovac,  prodaje se Dariu Jurišiću iz Nize 

Kolodvorska 57,  po cijeni od 51.127,00 kuna. 
S najpovoljnijim ponuđačem zaključit će se ugovor o prodaji.  
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za provođenje ove odluke. 

 
II. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC 
 

KLASA :   944-02/13-01/01 
URBROJ : 2185/03-12-02 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Bizovac, 25. travnja 2013. godine      Srećko Vuković, v.r. 

---------- 
 
 
 
527. 
Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („NN“, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12.), 
članka 46. Statuta općine Bizovac („Službeni glasnik općine Bizovac“, br. 3/09.), dana 05.07.2013. godine, 
Općinski načelnik donosi sljedeći 
 
 

 
ZAKLJUČAK 

O UTVRĐIVANJU KONAČNOG PRIJEDLOGA 
IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 

OPĆINE BIZOVAC 
 

 
Članak 1. 

 Prihvaćaju se Nacrt konačnog prijedloga Plana, Izvješće o javnoj raspravi i mišljenja opisana u 
članku 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji i utvrđuje Konačni prijedlog Prostornog plana. 
 

Članak 2. 
 Konačni prijedlog Plana dostavit će se Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Osječko-
baranjske županije, radi davanja mišljenja. 
 

Članak 3. 
 Nakon dobivanog mišljenja, Konačni prijedlog Plana dostavit će se Županu, radi davanja suglasnosti. 
 

Članak 4. 
 Po pribavljenoj suglasnosti Župana, Konačni prijedlog Plana dostavit će se Općinskom vijeću općine 
Bizovac na usvajanje. 
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Članak 5. 
 Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine Bizovac. 
 

Članak 6. 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku općine 
Bizovac“. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA: 350-01/12-01/04 
URBROJ: 2185/03-13-09 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Bizovac, 05.07.2013.         Srećko Vuković, v.r. 

----------  
 

    
 

528. 
Na temelju članka 8. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10.) i članka 46. Statuta 
Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac", broj 3/09. i 2/13.), Općinski načelnik Općine Bizovac  
donosi 
 

 
P R O G R A M 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 
od interesa za područje Općine Bizovac u 2013. godini 

 
 
I.  UVOD 
Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku u 2013. godini („Narodne novine“ broj 43/2013.), kojega je donijela Vlada Republike Hrvatske, 
proizlaze određene obveze za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
Sagledavajući obveze iz Programa, kao i prosudbe ugroženosti od požara našeg područja, ovim Programom 
daje se osnovni naglasak na preventivne mjere zaštite od požara u predžetvenom i žetvenom razdoblju. 
 
 
II.  MJERE I ZADACI, NOSITELJI I ROKOVI U PREDŽETVENOM RAZDOBLJU 
 
a) Mjere i zadaci : 

1. tehniku i mehanizaciju s kojom će se sudjelovati u žetvenim radovima dovesti u stanje ispravnosti, 
2. osoblje koje će sudjelovati u žetvenim radovima obučiti za preventivno i represivno djelovanje glede 

zaštite od požara, 
3. izraditi planove rasporeda ljudstva i ustroja motrilačko - dojavne službe od svojih djelatnika za 

vrijeme žetve i vršidbe (pravni subjekti iz oblasti poljodjelstva), 
4. izraditi planove ustroja dežurstva vatrogasaca od članova svojih vatrogasnih postrojbi, kao i dovesti 

u mobilno i tehnički ispravno stanje raspoloživu vatrogasnu opremu pri dobrovoljnim vatrogasnim 
društvima, 

5. u naseljima gdje postoje vučne vatrogasne cisterne osigurati vozila za vuču, 
6. u svim naseljima osigurati traktore s plugovima za eventualno zaoravanje gorućih površina žitarica, 
7. izvršiti informativno - propagandno djelovanje putem lokalnog radija u cilju zaštite od požara u 

predžetvenom i žetvenom razdoblju. 
 
b) Nositelji zadataka : 

1. pravni subjekti iz oblasti poljodjelstva te individualni vlasnici mehanizacije, 
2. dobrovoljna vatrogasna društva u suradnji s mjesnim odborima, 
3. vatrogasna zajednica općine. 

 
c) Rokovi : 

Za sve mjere do 10. lipnja 2013. godine. 
 
 
III.  MJERE I ZADACI, NOSITELJI I ROKOVI U ŽETVENOM RAZDOBLJU 
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a) Mjere i zadaci 

Posebnu pozornost u razdoblju od početka pa do završetka žetve potrebno je posvetiti: 
1. dežurstvima pri vatrogasnim društvima u mjesnim odborima, 
2. motrilačko-dojavnoj službi organiziranoj po mjesnim odborima i pravnim subjektima u oblasti 

poljodjelstva, 
3. ostvariti koordinaciju ukupnog preventivnog djelovanja u cilju zaštite od požara svih subjekata, 
4. dnevno operativno djelovanje motrilačko - dojavne službe planirati (izraditi) na temelju svakodnevne 

procjene. 
 
b) Nositelji zadataka : 

1. dobrovoljna vatrogasna društva, 
2. pravni subjekti u oblasti poljodjelstva, 
3. mjesni odbori. 

 
1.  DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA I VZ OPĆINE BIZOVAC 

a. Vatrogasna zajednica Općine Bizovac 
Predsjednik: Stjepan Sršić, Mob: 099/ 2144477 
Zapovjednik: Ljubomir Vidaković, Mob: 098/ 534975 
Zamjenik zapovjednika: Emil Kramarić, Mob: 091/ 5938475 

b. Dobrovoljno vatrogasno društvo Bizovac 
Zapovjednik: Božidar Glavaš, Mob: 091/ 5694479 
Zamjenik zapovjednika: Roberto Jurković, Mob: 098/9226850 

c. Dobrovoljno vatrogasno društvo Brođanci 
Zapovjednik: Martin Sabo, Mob:091/ 5988867 

d. Dobrovoljno vatrogasno društvo Habjanovci 
Zapovjednik: Emil Kramarić, Mob:091/ 5938475 

e. Dobrovoljno vatrogasno društvo Cret Bizovački 
Zapovjednik: Josip Cvetković, Mob:099/ 3091989 

 
2.  PRAVNI SUBJEKTI U OBLASTI POLJODJELSTVA 

a. PPK Valpovo  d.o.o.  
Buljan Biserka, Tel-posao:676-018, Mob:099/2106770 

b. EUROPLANTAŽE d.d. Brođanci, 
Josip Ivanović, Tel-posao: 676-008, Mob:091/ 4373700 

c. Veći OPG-i s područja općine 
 
3.  MJESNI ODBORI 

a. Mjesni odbor Bizovac 
Predsjednik MO  

b. Mjesni odbor Brođanci 
Predsjednik MO : Vladimir Varoščić, Mob:098/ 1603846 

c. Mjesni odbor Cret Bizovački 
Predsjednik MO : Slavko Magečić, Mob:091/ 7634547 

d. Mjesni odbor Habjanovci 
Predsjednik MO : Antun Lovrić, Mob:091/3676099 

e. Mjesni odbor Novaki Bizovački 
Predsjednik MO : Saša Vidaković, Mob:091/ 7851763 

f. Mjesni odbor Samatovci 
Predsjednik MO : Davor Torjanac, Mob: 098/ 597605 

 
c) Rokovi: 
- od početka do završetka žetve. 
Pored navedenih mjera, radnji i obveza u preventivnom djelovanju u zaštiti od požara u predžetvenom i 
žetvenom razdoblju potrebno je upozoriti i na pojačano preventivno djelovanje ostalih subjekata i svih žitelja 
u zaštiti objekata, dobara i površina (šume). 
 
IV.  ZAKLJUČAK 
Mjere i aktivnosti iz ovog Programa Vatrogasna zajednica Bizovac, Dobrovoljna vatrogasna društva i mjesni 
odbori s područja Općine Bizovac provest će u okviru odobrenih sredstava iz Proračuna Općine Bizovac za 
rad u 2013. godini, a pravni subjekti iz oblasti poljodjelstva i šumarstva vlastitim sredstvima. 
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V.  Ovaj Program biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Bizovac". 
 
 
KLASA : 214-02/13-01/01 
URBROJ : 2185/03-13- 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Bizovac, 17. svibnja 2013.      Srećko Vuković, v. r 

---------- 
 
 
 
529. 
Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10.)  i članka 46. Statuta Općine 
Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 3/09.), a u svezi točke 3. Programa aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2013.godini ("Narodne novine", broj 43/13.) Općinski 
načelnik Općine Bizovac  d o n o s i 
 

 
P L A N 

operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera  
zaštite od požara na području Općine Bizovac u 2013. godini 

 
 
 

A) PLANSKA DOKUMENTACIJA 
 
IZRAĐENI DOKUMENTI: 
 
1. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Bizovac – izradio "Zavod za zaštitu i 

unapređenje sigurnosti" d.o.o. Osijek, Trg L. Mirskog 1., 1998. godine,  te je Općinsko vijeće usvojilo na 
svojoj 6. sjednici održanoj 29. siječnja 1998. godine.  

2. Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Bizovac – izradio "Zavod za zaštitu i unapređenje 
sigurnosti" d.o.o. Osijek, Trg L. Mirskog 1, 1998. godine, dobiveno je pozitivno mišljenje Ministarstva 
unutarnjih poslova, Policijska uprava Osječko-baranjska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne 
zaštite, Inspektorat unutarnjih poslova Osijek, te je Općinsko vijeće Općine Bizovac usvojilo na svojoj 6. 
sjednici održanoj 29. siječnja 1998. godine. Općina je izvršila usklađivanje svih podataka iz važećeg 
plana zaštite od požara. 

3. Plan gospodarenja otpadom na području Općine Bizovac za razdoblje 2007. – 2014. godine – izradio 
Jedinstveni upravni odjel, usvojen na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Bizovac od 28. lipnja 2007. 
godine i objavljeno u "Službenom glasniku Općine Bizovac", broj 3/07. 

4. Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina na području Općine Bizovac – izradio Jedinstveni upravni odjel, usvojena na 17. sjednici 
Općinskog vijeća Općine Bizovac od 24. studenoga 2010. godine i objavljena u "Službenom glasniku 
Općine Bizovac", broj 7/10. 

5. Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara usvojilo je Općinsko vijeće na 21. 
sjednici 06. listopada 2011. godine.  

 
DOKUMENTI U IZRADI: 
 
1. Općinski načelnik donio je odluku 21. ožujka 2013. godini o izradi revizije Procjene ugroženosti od 

požara i tehnoloških eksplozija Općine Bizovac, te je zaključen ugovor o izradi s izvoditeljem PRUDENS 
– Obrt za usluge, vlasnika Zorislava Petrijevčanina.  

2. Općinski načelnik donio je odluku 21. ožujka 2013. godini o izradi revizije Plana zaštite od požara i 
tehnoloških eksplozija Općine Bizovac, te je zaključen ugovor o izradi s izvoditeljem PRUDENS – Obrt 
za usluge, vlasnika Zorislava Petrijevčanina.  

 
 

B) OPERATIVNA PROVEDBA – TERENSKI DIO 
 

1. IZVRŠITI KOREKCIJU POSTOJEĆEG ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBI 
Prema dosadašnjem ustroju imamo: 
Stožer civilne zaštite od 9 članova. 
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Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Općinu Bizovac koja je 
izrađena, i za koju je ishođena suglasnost DUZIS - e i nadležnog Ministarstva, popunjeno je postojeće 
zapovjedništvo postrojbe u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i 
postrojbi za uzbunjivanje ("Narodne novine", broj 111/07.). 
Prema Pravilniku na razini općine formirana je postrojba civilne zaštite opće namjene koji se sastoji od 3-5 
ekipa sa 3-5 pripadnika. Točan broj odredio je Općinski načelnik Općine Bizovac Odlukom o osnivanju 
postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Bizovac od  11. listopada  2010. godine (“Službeni glasnik 
Općine Bizovac” broj 2/11.). 
Postrojbu civilne zaštite opće namjene općine Bizovac čini tim civilne zaštite opće namjene od 33 pripadnika 

Struktura postrojbe je slijedeća: 
- Ekipa se sastoji od 3 pripadnika, 
- Skupina se sastoji od 3 ekipe i zapovjednika skupine, 
- Tim se sastoji od 3 skupine, zapovjednika, zamjenika zapovjednika i bolničara. 

Materijalna popuna postrojbe opće namjene oslanja se na resurse udruga građana čijim članovima se 
popunjavaju te na resurse Općine Bizovac. 

Zborna mjesta okupljanja: 
- Zgrada Općine Bizovac, 
- Školsko dvorište OŠ , 
- Ambulanta Bizovac. 

Prema članku 9., stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", broj 174/04., 79/07. i 38/09.) i 
članaka 4., 5. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ("Narodne 
novine" 40/08. i 44/08.) Općinsko vijeće Općine Bizovac je na svojoj 2. sjednici donijelo Odluku o osnivanju i 
imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Bizovac od 8 članova, s načelnikom Stožera gđa, Marija 
Ljubek, koja obnaša dužnost zamjenika Općinskog načelnika Općine Bizovac.  
Nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013. godine potrebno je donijeti odluku o imenovanju članova 
stožera zaštite i spašavanja. 
 

2. ŠUMSKE POVRŠINE 
Na području Općine ima 1500 ha šumskih površina, podijeljenih u predjele prema Klasifikaciji Hrvatskih 
šuma, Šumarija Valpovo i Koška. 
Za područje Općine za šumske predjele (evidencija "Hrvatskih šuma") zadužen je voditelj šumarije Valpovo, 
Dalibor Tunc. 
Pregled šumskih površina po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgrađenosti protupožarnih putova i prosjeka u 
šumama – izvadak iz Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (Prilog 1.). 
Situacijski prikaz šumskih površina s prosjekama i cestovnim prometnicama sa stupnjevima ugroženosti - 
izvadak iz Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (Prilog 2.). 
 

3. POLJOPRIVREDNE POVRŠINE 
Na području Općine ima 8.540 ha obradivih poljoprivrednih površina, o kojima skrbe pravne osobe i 
obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja Općine te se trebaju pridržavati propisanih agrotehničkih 
mjera. Otvoreni prostori područja Općine podijeljeni su na sektore koji obuhvaćaju šumske i poljoprivredne 
površine. Za svaki sektor je zadužen određeni broj osoba koji su na svom sastanku odredili zapovjednika i 
podijelili se u manje grupe za cjelodnevno dežurstvo (4 x 6 sati ili 3 x 8 sati). 
 

4. POPIS TEŠKE MEHANIZACIJE 
Sačiniti popis raspoložive teške mehanizacije s planom aktiviranja.  
Izvršitelj: Općinski načelnik Općine Bizovac. 
Sudjelovatelj: Pravne i fizičke osobe s područja Općine Bizovac.  
Rok: 10.06.2013..godine 
 

5. Upoznavanje pučanstva s opasnostima od nastanka požara i posljedica koje požari izazivaju, 
informiranje stanovništva o zakonskoj regulativi pri spaljivanju biljnog i drugog otpada. 

Izvršitelj: DVD – i i Općinski načelnik Općine Bizovac 
Sudjelovatelj: Pravne i fizičke osobe s područja Općine Bizovac 
Rok: 10.06.2013.godine 
 

6. Sačiniti plan dežurstava dužnosnika Općine Bizovac za razdoblje 10.06. do 30.09.2013. godine, 
zaduženih za komunikaciju između organa nadležnih za sprečavanje požara, kao i fizičkih 
osoba. 

Izvršitelj: DVD - i i Općinski načelnik Općine Bizovac 
Rok: 01.06.2013.godine 
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C. STUPANJE NA SNAGU I OBJAVA 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u "Službenom glasniku Općine Bizovac". 
 
 
KLASA: 214-02/13-01/02 
URBROJ: 2149/04-01/13-01 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Bizovac, 17. svibnja 2013.      Srećko Vuković, v. r. 

----------  
 
 

 
530. 
Na temelju članka 8. stavak 2. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10.) i 
članka 46. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 3/09.), a u vezi  točke 4. 
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2013. godini 
("Narodne novine", broj 43/13.), Općinski načelnik Općine Bizovac d o n o s i 
 

 
P L A N 

motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za razdoblje visokog  
i vrlo visokog indeksa opasnosti (predžetveno i žetveno razdoblje) za 2013. godinu 

 
 
I. CILJ I ZADACI 
 

Članak 1. 
Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, građevina, 

dijelova građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastanak i širenje požara, u danima kada 
je proglašen visok i vrlo visok indeks opasnosti za nastanak i širenje požara u razdoblju od 1. lipnja do 31. 
listopada tekuće godine. 
 

Članak 2. 
Građevine, dijelovi građevina, šumske površine i prostori za koje prijeti povećana opasnost od 

nastajanja i širenja požara razvrstani su u kategorije ugroženosti i navedene u Procjeni ugroženosti od 
požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Bizovac. 
 

Članak 3. 
Kvalitetno i opsežno obavljene pripremne radnje pojačat će efikasnost mjera zaštite od požara u 

vrijeme pred žetvenog i žetvenog razdoblja. 
 
 
II. ORGANIZACIJSKE MJERE 
 

Članak 4. 
Nadzor šumskih površina u vrijeme povećane opasnosti za nastajanje šumskih požara u razdoblju 

od 15. veljače do 15. svibnja kada se vrši spaljivanje suhe trave, granja i ostalog biljnog otpada, odnosno 
pripremanje poljoprivrednih površina za proljetnu sjetvu, kao i od 15. rujna do 15. studenog nakon berbe 
kukuruza "Hrvatske šume" Zagreb, Šumarija Valpovo, dužna je organizirati motriteljsko - dojavnu službu. 
Broj zaposlenika u motriteljsko - dojavnim ophodnjama mora biti takav da budu kontinuirano pod paskom sve 
šumske površine. 

Za područje Općine Bizovac za šumske predjele (evidencija "Hrvatskih šuma") zadužen je Dalibor 
Tonc, Osijek, mob: 098/ 447173. 

Pregled šumskih površina po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgrađenosti protupožarnih putova i prosjeka 
u šumama dan je u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija. 

Situacijski prikaz šumskih površina s prosjekama i cestovnim prometnicama sa stupnjevima 
ugroženosti dan je u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija. 
 

Članak 5. 
Nadzor poljoprivrednih površina zasijanim žitaricama i drugim ugroženim kulturama u vrijeme 

povećane opasnosti od nastajanja požara uz sudjelovanje mjesnih odbora, DVD-a, lovačkih društva, 
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ribolovnih udruga te vlasnika OPG-a, organizirati motriteljsko – dojavnu službu. Popis osoba nalazi se u 
prilogu 1. koji je sastavni dio ovog Plana. To je potrebno naročito u vrijeme dozrijevanja i žetve žitarica u 
mjeseci lipnju, srpnju i kolovozu. Za OPG- ove zadužen Općinski načelnik Srećko Vuković, Bizovac, mob. 
091/4373003  i zapovjednik postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Bizovac – Mario Baban, mob. 
098/573515. 

Motriteljsko - dojavne ophodnje opremljene su mobilnim telefonskim uređajem (privatni broj) 
međusobno razmijenjeni, privatni dalekozori i privatna osobna vozila uz vozila DVD-a i mehanizaciju 
poljoprivrednika. 

Otvoreni prostori područja Općine Bizovac podijeljeni su na sektore koji obuhvaćaju šumske i 
poljoprivredne površine. Za svaki sektor je zadužen određeni broj osoba koji su na svom sastanku odredili 
zapovjednika i podijelili se u manje grupe za cjelodnevno dežurstvo (4 x 6 sati ili 3 x 8 sati). 

U važećem Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Bizovac  naznačene 
su površine ophodnje, motrenja i čuvanja. 

U slučaju nastajanja požara na poljoprivrednim površinama u vlasništvu OPG -a odmah se mora 
obavijestiti DVD Bizovac, Županijski centar 112, vlasnici OPG - a i Policijska postaja Valpovo. 
 

Članak 6. 
Nadzor nad elektroenergetskim postrojenjima i uređajima za transformaciju i prijenos električne 

energije vrše zaposlenici određenog postrojenja. 
Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih 

tvari i drugih opasnih tvari dan je u važećoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija. 
U slučaju nastajanja požara ili nekog drugog događaja na trafostanicama ili energetskim vodovima 

potrebno je odmah obavijestiti DVD Bizoavc, HEP Pogon Valpovo i Policijsku postaju Valpovo. 
 

Članak 7. 
Nadzor nad cestovnim prometnicama obavljaju zaposlenici tvrtke "Cesting" d.o.o. Osijek, 

Nadcestarija Valpovo. U slučaju požara, eksplozije ili nekog drugog akcidenta prilikom prijevoza lako 
zapaljivih tekućina, eksplozivnih, otrovnih i drugih opasnih tvari, obavješćuje se Nadcestarija Valpovo, a po 
potrebi i Sanitarna inspekcija ili neka druga inspekcija prema svojoj nadležnosti te Policijska postaja Valpovo. 
 

Članak 8. 
Nadzor nad željezničkim prometnicama obavljaju zaposlenici tvrtke HŽ Infrastrukture. U slučaju 

požara, eksplozije ili nekog drugog akcidenta prilikom prijevoza lako zapaljivih tekućina, eksplozivnih, 
otrovnih i drugih opasnih tvari, obavješćuje se Ispostava Osijek, a po potrebi i Sanitarna inspekcija ili neka 
druga inspekcija prema svojoj nadležnosti te Policijska postaja Valpovo. 
 

Članak 9. 
U svrhu provedbe mjera iz članka 1. ovog Plana zadužuje se DVD Bizovac kao glavni nositelj zaštite 

od požara i kao stožerno i opremljeno društvo za koordinaciju svih sudionika motriteljsko - dojavnih ophodnji, 
sa stalnim dežurstvom i pasivnim dežurstvom. 

Stalno dežurstvo 24 sata obavlja se putem Vatrogasne zajednice Valpovo tj. sjedištu DVD – a 
Valpovo. 

Vatrogasci u pasivnom dežurstvu pozivaju se u slučaju požara, kada u roku od 15 minuta moraju 
doći u sjedište radi odlaska na požarište. 

Temeljem ovog Plana, DVD Bizovac je dužno napraviti vlastiti Program aktivnosti na zaštiti od 
požara u predžetvenoj i žetvenoj sezoni, ustrojiti evidenciju dežurnih vatrogasaca, koji će određenog dana 
dežurati na svojoj adresi stanovanja ili u sjedištu DVD - a te u predviđeno vrijeme obaviti motriteljsko - 
dojavnu ophodnju prostora kojeg pokriva DVD. Tabelarni pregled treba sadržavati podatke o dežurnim 
osobama i to: ime i prezime, adresa stanovanja, telefon i vrijeme dežurstva (dan i sat). 

DVD Bizovac je opremljeno kompletnom opremom prema Pravilniku o minimumu tehničke opreme i 
sredstava vatrogasnih postrojbi ("Narodne novine", broj 43/95.), sukladno Zakonu o vatrogastvu ("Narodne 
novine", broj 139/04. i 174/04.). 

Uzbunjivanje se vrši putem električne sirene na vatrogasnom domu u Bizovac. 
Sjedište DVD-a Bizovac o nastalim požarima izvješćuje Županijski centar 112, Policijsku postaju 

Valpovo i druge službe po potrebi. 
 

Članak 10. 
Sukladno Planu gospodarenja otpadom na području Općine Bizovac za razdoblje 2007. – 2014. 

godine, na području Općine Bizovac nema službenog odlagališta otpada. Komunalni otpad prikuplja “Draiva” 
d.o.o.  i odlaže na odlagalište “Belišće” , na području Grada Belišće. Na području Općine Bizovac postoji 
nekoliko divljih odlagališta otpada, većinom manjih površina (naselje Brođanci, Bizovac) od kojih su neka 
djelomično i sanirana iz općinskih sredstava. 
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Eventualnu pojavu "divljih deponija" (neuređena odlagališta otpada) na rubnim dijelovima područja 
općine uz poljoprivredne površine, tijekom požarne sezone nadzirat će komunalni djelatnici Općine Bizovac. 
 

Članak 11. 
Po završetku žetvene sezone, a najkasnije do 10.11.2013. godine u sklopu Izvješća o izvršenju 

Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2013. godini 
("Narodne novine", broj 43/12.). pisanim putem izvijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, Područni 
ured Osijek. 
 
 
III. PREVENTIVNE MJERE 
 

Članak 12. 
Zadužuje se VZ  Općine Bizovac da organizira kraće predavanje ili posjete vlasnicima kombajna prije 
žetvenih radova u svrhu: 
- upozorenja na ispravnost i redovito čišćenje i podmazivanje radnih strojeva (kombajna, vršilica, traktora i 

dr.) te na potrebu posjedovanja vatrogasnih aparata za početno gašenje požara, dovoljnih zaliha vode, 
naprtnjača za gašenje požara, 

- pokazati način rukovanja ručnim vatrogasnim aparatima i osposobiti osobe koje upravljaju radnim 
strojevima, za rukovanje vatrogasnim aparatima i napravama za gašenje početnih požara, 

- ukazati na zabranu loženja vatre ili spaljivanja ostataka strnih usjeva ili slame u razdoblju od 01. lipnja do 
31. listopada. 

- educirati vlasnike parcela i kombajna o postupcima i mjestima pušenja i obveznim mjerama gašenja 
opušaka, 

- u slučajevima punjenja gorivom radnih strojeva, poduzeti potrebne mjere opreza prilikom istakanja 
goriva (sigurnosni razmak, zabrana korištenja otvorenog plamena, minimalna količina potrebnog goriva, 
zabrana pristupa neovlaštenim osobama i sl.). Pogonsko gorivo ne smije biti izloženo suncu niti se smije 
dolijevati dok motor radi. Proliveno gorivo ili ulje treba odmah obrisati s radnog stroja, a u slučaju 
razlijevanja po tlu prekriti slojem pijeska, 

- na većim parcelama osigurati traktor s višebraznim plugom za eventualnu potrebu presijecanja parcele u 
cilju sprečavanja širenja požara, 

- velike parcele koje bi se kombajnirale nekoliko dana, treba prije podijeliti na više manjih parcela. 
Površina jedne od tih manjih parcela treba odgovarati dnevnom učinku kombajna. Prosjek treba biti u 
širini najmanje 15 m. S tog dijela treba odmah ukloniti žito i slamu, a čitavu površinu preorati. 

 
 
IV. FINANCIRANJE 
 

Članak 13. 
Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su financijska sredstva u Proračunu Općine 

Bizovac, sukladno točki 49. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
RH u 2013.godini ("Narodne novine", broj 43/12.). 
 

Članak 14. 
Za osiguranje financijskih sredstava, kao i za provođenje ovog Plana odgovoran je Općinski 

načelnik. 
 

Članak 15. 
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u "Službenom glasniku Općine 

Bizovac". 
 
 
KLASA: 214-02/13-01/03 
URBROj: 2185/3-13-01 

     OPĆINSKI NAČELNIK 
Bizovac, 17. svibnja 2013.         Srećko Vuković, v. r. 

----------  
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531. 
Na temelju članka 46. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 3/09.), a u vezi s 
točkom 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2013. 
godini ("Narodne novine", broj 43/13.), Općinski načelnik Općine Bizovac d o n o s i 
 

 
FINANCIJSKI PLAN 

za požarnu sezonu 2013. godine 
 

I. 
Proračunom Općine Bizovac za 2013. godinu predviđena su financijska sredstva kako slijedi: 

 
1. Planski dokumenti 

- Izrada revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Bizovac,  
- Izrada revizije Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Bizovac… 20.000,00 

 
2. Vatrogastvo 

- Dobrovoljne vatrogasne postrojbe    66.000,00 
- Vatrogasna zajednica općine     20.000,00 

 
3. Ostalo 

- Crveni križ     14.900,00 
- Hrvatska gorska služba spašavanja    2.000,00 

 
II. 

Ovaj Plan će biti objavljen u "Službenom glasniku Općine Bizovac". 
 
 
KLASA: 214-02/13-01/04 
URBROJ: 2185/03-13-01 

        OPĆINSKI NAČELNIK 
Bizovac, 17. svibnja 2013.                 Srećko Vuković, v. r. 

---------- 
 
 
 
532. 
Na temelju članka 46. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 3/09.), a u vezi s 
točkom 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2013. 
godini ("Narodne novine", broj 43/13.), Općinski načelnik Općine Bizovac donosi 
 
 

POPIS TEŠKE MEHANIZACIJE 
 

I. 
 

NAZIV 
OPREME/STROJA 

PPK Valpovo 
d.d. 

EUROPLANTAŽE 
d.d. 

Gebruder 
d.o.o. 

Gradbenik 
d.o.o. 

Montel 

bager      

kombinirka  1  1  

buldožer      

utovarivač 1 1  1  

kamion      

kamion-kiper   2   

kamion s kranom      

pneumatski čekić-hilti      

labudica      

autodizalica      

autodizalica s košarom     1 

transportno vozilo- 20 7  2 1 
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teretno 

transportno vozilo-
putno 

3 2 1  1 

viličar 1 2  1  

kompresor      

priključna prikolica 12 11    

ljestve    1 2 

      

 
 

II. 
Plan angažiranja – ovisno o potrebi, obavijest vlasnicima tvrtki putem mobilnog uređaja, a oni svoje 

djelatnike upućuju na lokaciju. 
Svi sudionici su upoznati sa prostorom (šumske površine sa prosjekama, poljoprivredne površine sa 

lenijama) Općine Bizovac i u mogućnosti su u najkraćem roku izaći na lokaciju (cca 30 min). 
 

III. 
Ovaj Popis će biti objavljen u "Službenom glasniku Općine Bizovac". 

 
KLASA: 214-02/13-01/05 
URBROJ: 2185/03-13-01 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Bizovac, 17. svibnja 2013.         Srećko Vuković, v. r. 

---------- 
 
 
 
526. 
Na temelju članka 53. st. 2., a u svezi sa člankom 8. stavkom 3. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne 
novine" 144/12.,) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Bizovac 23. svibnja 2013. godine donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o proglašavanju službenih i konačnih rezultata izbora za općinskog načelnika  

i zamjenika  općinskog načelnika Općine Bizovac 
 
 

I. 
Na izborima za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba 

održanim 19. svibnja 2013. godine, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Bizovac objavilo je službene 
rezultate izbora općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Bizovac na oglasnoj ploči 
općine Bizovac, internet stranici općine Bizovac,  lokalnoj radio postaji, te u dnevnom listu Glasu Slavonije, 
dana 20. lipnja 2013. godine. 

Rokovi za prigovor istekli su 22. svibnja 2013. godine u 24,00 sati, a kako nitko od ovlaštenih 
podnositelja nije podnio prigovor, objavljeni rezultati izbora postali su konačni 23. svibnja 2013. godine. 
 

II. 
Slijedom navedenog u točki I. ove Odluke, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Bizovac utvrđuje i 

proglašava da je za općinskog načelnika Općine Bizovac izabran, s danom 23. svibnja 2013. godine: 
 

 SREĆKO VUKOVIĆ; BIZOVAC, ULICA KRALJA TOMISLAVA 225; rođ. 26.09.1966; OIB: 
60465855018 

a za zamjenicu općinskog načelnika  
 TANJA TAVIĆ; BIZOVAC, ULICA KRALJA TOMISLAVA 145; rođ. 23.05.1985; OIB: 52042339134 

 
KLASA: 013-01/13-02/3 
URBROJ: 2185/03-13-8 

PREDSJEDNICA 
U Bizovcu, 23. svibnja 2013. godine                                                     Tatjana Varžić, v.r. 

---------- 
 


