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639. 
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 14. sjednici  27. veljače 2015. godine  

 
 
 
 

P L A N   R A D A 
Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2015. godinu 

 
 

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

tijekom 2015. 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 2015. godinu; 

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Predsjednik Općinskog vijeća 
Rok :   veljača  2015. 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 Poslovnikom Općinskog vijeća, planom rada utvrdit će se teme 
koje će vijeće razmatrati tijekom 2015. godine. 
 

2. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine 
Bizovac za 2014. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   veljača 2015. godine 
Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu  („Narodne novine“, broj 178/04., 111/16., 60/08. 
i 87/09.), Općinski načelnik Općine Bizovac dužan je godišnje izvijestiti općinsko vijeće o izvršenju 
Plana gospodarenja otpadom za proteklu godinu. 
 

3. Razmatranje prijedloga Odluke o pokretnoj prodaji na području Općine Bizovac; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2015. godine 
Na temelju članka 10. Zakona o trgovini (“Narodne novine” br. 91/10.) određeno je da se prodaja 
robe na javno-prometnim površinama na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja 
putem kioska, prodaja putem automata i prigodna prodaja, može se obavljati samo na mjestima 
koja svojom odlukom odredi predstavničko tijelo mjesno nadležnog grada ili općine.  
 

4. Razmatranje prijedloga provedbenog Plana zaštite od požara na području Općine Bizovac 
za 2015. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   veljača 2015. godine 
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara  („Narodne novine“, broj 92/10.), Općinski 
vijeće Općine Bizovac za svaku godinu donosi provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na 
svom području. 
 

5. Razmatranje Informacije o provođenju  sustavne deratizacije u 2015. godini; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
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Rok :   veljača 2015. godine 
Sukladno članku 23. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti («Narodne novine» broj 79/07., 
113/08. i 43/09.) 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.   
 

6. Razmatranje Izvješća o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2014. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2015. 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. 
 

7. Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna Općine Bizovac u 2014. godini; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2015. 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. 
 

8. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za  razdoblje VI-XII 
mjesec za 2014. godinu; 
Stručna obrada :  Općinski načelnik 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2015. 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. 
 

9. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Bizovac u 2014 godini; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2015. godine 
Sukladno članku 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03.- 
pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79709., 153/09., 49/11., 84/11. i 153/13.) 
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, dužno je za svaku kalendarsku godinu u skladu 
s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja donijeti Program održavanja komunalne 
infrastrukture. Općinsko vijeće razmatrat će izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne 
infrastrukture za proteklu godinu, koje mu je Općinski načelnik dužan podnijeti do kraja ožujka 
tekuće godine. Izvješće će sadržavati informaciju o javnim i zelenim površinama u naseljima 
općine koja održava vlastiti pogon općine Bizovac.  
 

10. Informacija o provođenju Programa javnih potreba u kulturi i športu na području Općine 
Bizovac; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2015. godine 
Zakonom o financiranju javnih potreba u športu («Narodne novine» broj  71/06.,150/08.,124/11, 
86/12 i 94/13 ) propisano je da općina utvrđuje program javnih potreba u športu od zajedničkog 
interesa za svoje područje, te brine o razvoju športa.  
Prema odredbi članka 9.a  Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 
47/90. i 27/93. i 38/09. )  jedinice lokalne samouprave dužne su pratiti rad amaterskih društava, 



BROJ 1 – STRANICA 3  OPĆINSKI GLASNIK 4. OŽUJKA  2015. 

             OPĆINE BIZOVAC 
 

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. 
 

11. Razmatranje izvješća o održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Bizovac za 
2014. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak  2015. godine 
Prema članku 60. stavku 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave («Narodne novine» 
broj 117/93., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02. i 147/03., 132/06., 73/08 i 
25/12.)  nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava obavlja predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave samostalno i Državni ured za reviziju.  
 

12. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Bizovac; 
Stručna obrada :  Povjerenstvo za javna priznanja 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2015. godine 
Na temelju Odluke o javnim priznanjima Općine Bizovac na svečanoj sjednici dodjeljuju se javna 
priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Bizovac, 
a poglavito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, zdravstva 
i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, zaštite okoliša, turizma te drugih javnih djelatnosti. 
 
 
 

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

zajednice Općine Bizovac za 2014. godinu; 
Stručna obrada :  Vatrogasna zajednica Općine Bizovac 
Predlagatelj :  Vatrogasna zajednica Općine Bizovac 
Rok :   travanj  2015. godine 
Sukladno članku 45. stavku 5. Zakona o vatrogastvu («Narodne novine» broj 106/99.,117/01., 
36/02. 96/03., 139/04.- pročišćeni tekst i 174/04., 38/09. i 80/10.)  Vatrogasna zajednica općine 
Bizovac dužna je dati na potvrdu Općinskom vijeću Izvješće o ostvarivanju svoga financijskog plana 
za proteklu godinu kao i programa rada za narednu godinu. 
 

14. Razmatranje programa protupožarne zaštite na području Općine Bizovac u sezoni 2015. 
godine; 
Stručna obrada :  Vatrogasna zajednica Općine Bizovac 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   travanj 2015. godine 
Polazeći od obveza koje proizlaze iz Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine» broj 92/10. ) i 
Zakona o vatrogastvu («Narodne novine» broj 106/99.,117/01., 36/02. 96/03., 139/04.- pročišćeni 
tekst i 174/04., 38/09. i 80/10)  u svezi informiranja o problematici zaštite od požara, Vijeću će biti 
podnesena informacija koja će sadržavati podatke o ustrojstvu zaštite od požara, problematici u 
organizaciji zaštite od požara, procjenama ugroženosti i planovima zaštite od požara te razvoju 
vatrogastva u Općini Bizovac. U cilju praćenja izvršenja Plana zaštite od požara, sukladno članku 
5. stavku 2. Zakona  zaštiti od požara, predstavničko tijelo općine najmanje jednom godišnje 
preispituje sadržaj tog plana s novonastalim uvjetima.  
Općinskom vijeću bit će podnesena Informacija o stanju zaštite od požara, kao i  Program mjera 
protupožarne zaštite u tekućoj godini na području Općine Bizovac.   
 

15. Razmatranje Izvješća o korištenju nekretnina u vlasništvu Općine Bizovac 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik  
Rok :   travanj  2015. godine 
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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.  
 

16. Razmatranje izvješća o financijskom poslovanju Turističke zajednice Općine Bizovac u 
2014. godini ; 
Stručna obrada :  Turistički ured 
Predlagatelj :  TZ Općine Bizovac 
Rok :   travanj 2015. 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 protekloj godini kao i Program rada i financijskog 
poslovanja za narednu godinu. 
 

17. Razmatranje informacije o provođenju odluke o stipendijama Općine Bizovac u 2014./2015. 
godini 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   lipanj 2015. 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. 
 

18. Razmatranje informacije o izgradnji zona male privrede na području Općine Bizovac. 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   lipanj 2015. 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.   
 

19. Razmatranje Informacije o radu i financijskom poslovanju Dvorca d.o.o. Valpovo u 2014. 
godini 
Stručna obrada :  Dvorac d.o.o. Valpovo 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   lipanj 20145 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.  
 

20. Razmatranje Informacije o radu i financijskom poslovanju Urbanizma d.o.o. Valpovo u 
2014. godini 
Stručna obrada :  Urbanizam d.o.o. Valpovo 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   lipanj 2015 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 «Urbanizma« d.o.o., Općinsko vijeće će razmatrati njegovo izvješće 
o godišnjem financijskom poslovanju.  
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21. 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 2015. 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. 
 

22. Razmatranje Informacije o stanju vodoopskrbe na području Općine Bizovac 
Stručna obrada :  Dvorac d.o.o. Valpovo 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   lipanj 2015. 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. 
 

23. 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  2015. 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 

 
24. Izvješće o izvršavanju proračuna Općine Bizovac za razdoblje  I – VI mjesec 2015. godine 

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj:  Općinski načelnik 
Rok :   rujan 2015. godine 
Prema članku 109. stavka 1. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08. i 136/12.), 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. 
 

25. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika za  razdoblje I-VI mjesec 2015. godine; 
Stručna obrada :  Općinski načelnik  
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   rujan 2015. godine 
Na temelju članka 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 
br. 33/01, 129/05, 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12) i članku 48.  Statuta Općine Bizovac  
(«Službeni glasnik općine Bizovac» broj 3/09. i 2/13.), Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 
polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac 
prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. 
 

26. Razmatranje izvješća o reviziji proračuna Općine Bizovac za 2014. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   rujan  2015. godine 
Prema članku 60. stavku 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave («Narodne novine» 
broj 117/93., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02. i 147/03., 132/06., 73/08 i 
25/12.)  nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava obavlja predstavničko tijelo jedinice lokalne 
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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. 
 

27. Informacija o poslovanju Hrvatskog radija Valpovština  za 2014/2015. godinu; 
Stručna obrada :  Hrvatski radio Valpovština 
Predlagatelj :  Općinski načelnik  
Rok :   rujan 2015. godine 
Polazeći od prava i obveze općine Bizovac kao suvlasnika «HRV-a «, Općinsko vijeće će razmatrati 
njegovo izvješće o godišnjem financijskom poslovanju za prethodnu godinu.  
 

28. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju na području Općine Bizovac; 
Stručna obrada :  Zavod za zapošljavanje Valpovo 
Predlagatelj :  Općinski načelnik  
Rok :   rujan 2015. godine 
Na temelju članka 9. Statuta Općine Bizovac («Službeni glasnik Općine Bizovac» broj 3/09. i 2/13.) 
općina poduzima aktivnosti usmjerene na jačanje i poticanje društvenog, gospodarskog i socijalnog 
napretka na svom području. Općinsko vijeće razmatrat će Izvješće koje će sadržavati podatke o 
kretanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području općine. 
 

29. Razmatranje informacije o provođenju Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti na području 
Općine Bizovac; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel  
Predlagatelj :  Općinski načelnik  
Rok :   rujan 2015. 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. 
 

30. Izvješće o provedenim mjerama protupožarne zaštite u sezoni žetve 2015 godine; 
Stručna obrada :  Vatrogasna zajednica Općine Bizovac 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   rujan  2015. 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. 
 

31. Informacija o općem stanju sigurnosti, kriminalitetu, sigurnosti u prometu i javnom redu i  
miru na području Općine Bizovac; 
Stručna obrada :  VII Policijska postaja Valpovo 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   listopad  2015. 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. 
 

32. Informacija o uspjehu učenika i radu OŠ Bratoljuba Klaića u školskoj  2014/2015. godini 
Stručna obrada :  OŠ Bratoljuba Klaića  
Predlagatelj :  Ravnatelj škole 
Rok :   listopad  2015. 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.  
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33. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Općine 

Bizovac; 
Stručna obrada :  Dječji vrtić “Maslačak” Belišće 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   listopad 2015. godine 
Jedinice lokalne samouprave prema članku 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se 
neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose između ostalog na 
predškolski odgoj . Informacija će sadržavati podatke o opremljenosti dječjeg vrtića u Bizovcu kao i 
potrebnim sredstvima za financiranje u narednoj proračunskoj godini. 
 

34. Razmatranje Izvješća o provođenju Odluke o općinskim porezima;  
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   listopad 2015. 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. 

 
35. 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 2015. 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 
 

36. 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 2015. 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. 
 

37. Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2015. godini.  
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac 
u 2016. godini.   
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2015. 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. 
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38. Razmatranje prijedloga Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području 
Općine Bizovac u 2016. godini; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2015. 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. 
 

39. Utvrđivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2015. 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. 

 
40. Razmatranje programa javnih potreba u športu za 2016. godinu; 

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2015. 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. 

 
41. Razmatranje programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu; 

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2015. 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. 
 

42. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Bizovac za 2016. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinsko poglavarstvo 
Rok :   prosinac 2015. 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 2016. godinu; 

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2015. 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 rashoda, 
zaduživanje općine, upravljanje općinskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih 
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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 2015. 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  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. 
 

46. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupcima javne nabave; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prema planu javne nabave 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac («Službeni glasnik općine Bizovac» broj 3/09.) 
utvrđeno je da Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretne i nepokretne imovine čija 
ukupna vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini 
u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju imovine. Sukladno navedenom ako vrijednost javne nabave 
prelazi naprijed navedeni iznos odluku donosi Općinsko vijeće. 
 

47. Izvješće o korištenju sredstava tekuće rezerve Proračuna Općine Bizovac za 2015. 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.  

 
48. Rješenja o imenovanju i razrješenju; 

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

 
49. Pitanja i prijedlozi vijećnika ; 

Prema članku 45. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” 
broj  3/09.),  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.  
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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 : 021-05/15-01/2 
URBROJ : 2185/03-1-15-1 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac,  27. veljače 2015.                  Davor Torjanac, v.r. 

----------- 
 

 
 
 
 
 
640. 
Na temelju članka 32. stavka 1. točke 20. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” 
broj 3/09. i 2/13.), Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 14. sjednici 27. veljače 2015. godine 
 
 

ZAKLJUČAK 
povodom razmatranja Izvješća Općinskog načelnika o potpisivanju Sporazuma s 

Vladom Republike Hrvatske o mjerama ublažavanja financijskih teškoća građana s područja  
Općine Bizovac koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate. 

 
 

I. 
Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika o potpisivanju Sporazuma s Vladom Republike 

Hrvatske o mjerama ublažavanja financijskih teškoća građana s područja Općine Bizovac koji su 
ovršenici u postupcima prisilne naplate. 
 

II. 
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku Općine Bizovac". 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
 

KLASA  : 022-03/15-01/1 
URBROJ : 2185/03-15-2 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 27. veljače 2015.                        Davor Torjanac, v.r. 

----------   
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641. 
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10.)  i članka 32. 
Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 3/09. i 2/13.), Procjene ugroženosti od 
požara i tehnoloških eksplozija Općine Bizovac KLASA: 214-02/13-01/05 , URBROJ: 2185/03-13-6, od 
26. rujna 2013. godine ), Općinsko vijeće Općine Bizovac  na 14. sjednici održanoj 27. veljače 2015. 
godine d o n o s i 
 

 
PROVEDBENI PLAN 

unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bizovac 
za 2015. godinu 

  
 

Članak 1. 
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Bizovac potrebno je u 2015. godini provesti 
sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:  
  
1. Organizacijske mjere  
  
1.1. Vatrogasne postrojbe  
  
a)    Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz  Procjeni ugroženosti od požara za općinu 
Bizovac potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca. 
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac, pravne osobe 
  
b) U središnjem DVD-u Bizovac organizirati pasivna vatrogasna dežurstva tako da se osigura 
djelotvorna i pravodobna operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovita prostorna pokrivenost općine 
u slučaju požara. Osigurati funkcioniranje stalnog dežurstva i dojave požara na telefonski broj 193 i 112. 
u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Grada Valpova za područje cijele Općine.  
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac, pravne osobe, Vatrogasna zajednica Općine Bizovac, DVD-i na 
području Općine Bizovac, Vatrogasna zajednica Grada Valpova. 
  
c) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti  i osposobljenosti vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih 
vatrogasnih društava na području Općine Bizovac. 
Izvršitelj zadatka: Zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Bizovac 
  
1.2. Normativni ustroj zaštite od požara  
Općina Bizovac ima organiziranu dimnjačarsku službu na svom području sukladno važećim zakonskim 
propisima. Izvršiti ispitivanje stanja dimovodnih kanala i njihovo održavanje.  
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac u suradnji s dimnjačarom koji je dobio koncesiju. 
  
2.        Tehničke mjere 
  
2.1.     Vatrogasna oprema i tehnika  
2.1.1. Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima. Za potrebe vatrogasnih 
postrojbi osigurati odgovarajuća spremišta za vatrogasna vozila i tehniku sa zagrijavanjem prostora ili 
vozila. 
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac, Vatrogasna zajednica Općine Bizovac 
  
2.1.2.Izvršiti nadzor nad provedbom zadataka navedenih u točki 2. podtočki 2.1.1. ovoga Provedbenog 
plana. 
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Bizovac, Državna uprava za zaštitu i spašavanje 
Područni ured Osijek  
  
2.2.     Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja  
Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka intervencije do 
lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je, sukladno pravilima vatrogasne struke, osigurati dovoljan broj 
stabilnih, mobilnih i prijenosnih radio uređaja za potrebe vatrogasnih postrojbi. Također je potrebno u 
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tehničkom smislu u Vatrogasnom operativnom centru osigurati trajno i učinkovito funkcioniranje 
vatrodojave i sustava za uzbunjivanje operativnih vatrogasaca 
Izvršitelj zadatka: općina, pravne osobe koje imaju vatrogasne postrojbe, Vatrogasna zajednica Općine 
Bizovac 
   
3.  Urbanističke mjere  
  
3.1.  U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o 
razini prostornih planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.  
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac 
  
3.2. U svim  naseljima na području općine sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i 
javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih 
osoba osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.  
Izvršitelj zadatka: pravne osobe koje  upravljaju javnim cestama sukladno važećim propisima, Općina 
Bizovac, pravne osobe koje su vlasnici većih proizvodnih kompleksa 
  
3.3. Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak  
Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i tlak u 
hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima. 
Izvršitelj zadatka: općina, pravne osobe koje se bave djelatnošću javne vodoopskrbe 
  
3.4.  Hidrantska mreža za gašenje požara  
Hidrantsku mrežu nužno je u potpunosti uskladiti s važećim propisima.  
Izvršitelj zadatka:  općina, pravne osobe koje se bave djelatnošću javne vodoopskrbe  
  
3.5.  Ostali izvori vode za gašenje požara  
Nužno je urediti prilaze za vatrogasna vozila  i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću 
udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe gašenja požara.  
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac, Hrvatske vode  
   
4. Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada  
  
Sukladno Zakonu o otpadu ("Narodne novine", broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) otpad se, smije 
skladištiti, oporabljivati i/ili zbrinjavati samo u građevinama i uređajima određenim za tu namjenu na 
propisani način. Sva odlagališta otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i 
uvjetima odlaganja otpada,  kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada ("Narodne novine", broj 
117/07 i 111/11), potrebno je sanirati i zatvoriti.  
Izvršitelj zadatka:  Općina Bizovac  
  
5. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru  
  
a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je urediti 
okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara.  
Izvršitelj zadatka:  Općina Bizovac 
  
b) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, letci i slično), sustavno i 
redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od 
požara.  
Izvršitelj zadatka:  Vatrogasna zajednica Općine Bizovac, Općina Bizovac  
  
c) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od požara, 
a prvenstveno: vlasnicima šumskih površina, vlasnicima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta, 
stanovnicima naselja seoskog karaktera koji se pretežito bave poljoprivrednom djelatnošću, šumarskim 
i poljoprivrednim inspektorima, te inspektorima zaštite od požara PU Osječko-baranjske, u cilju 
poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju 
moguću mjeru.  
Izvršitelj zadatka: općina, Vatrogasna zajednica općine Bizovac 
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d) Nužno je propisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala 
sukladno važećim propisima, te nadzirati njihovo provođenje.  
Izvršitelj zadatka:  Općina Bizovac   
  
e) Obvezno je redovito  čišćenje melioracijskih kanala od biljnog i komunalnog otpada.  
Izvršitelj zadatka:  Hrvatske vode za regulacijske i zaštitne vodne građevine te za građevine za osnovnu 
melioracijsku odvodnju, a za građevine za  detaljnu melioracijsku odvodnju Županija Osječko-baranjska, 
te Općina Bizovac za takve kanale u svojoj nadležnosti 
  
f) Zdenci i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru 
moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati prohodnima.  
Izvršitelj zadatka:  Općina Bizovac, pravne osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost, fizičke i pravne 
osobe koje su vlasnici zemljišta na kojem se nalaze pričuve vode za gašenje požara  
  
g) Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz 
cestu.  Zemljišni pojas uz ceste mora biti  čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog 
sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz 
ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati požar, omogućiti ili olakšati 
njegovo širenje.  
Izvršitelj zadatka: Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., Županijska    uprava za ceste 
Osječko-baranjske županije i Općina Bizovac. 
 
h) Obvezno je nadzirati i čistiti pojas uz željezničku prugu. Zemljišni pojas uz prugu mora biti  čist i 
pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. 
Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz prugu od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje 
bi mogle izazvati požar, omogućiti ili olakšati njegovo širenje.  
Izvršitelj zadatka: Hrvatske željeznice 
 

Članak 2. 
Općina Bizovac upoznat  će sa sadržajem ovoga Provedbenog plana sve pravne subjekte koji su istim 
predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.  
  

Članak 3. 
Sredstva za provedbu obveza koje proizlaze iz ovoga Provedbenog plana, osiguravaju su u 
Proračunima izvršitelja zadatka.  
  

Članak 4. 
Općina Bizovac jednom godišnje razmatra izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana. 

 
Članak 5. 

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u  "Službenom glasniku Općine 
Bizovac“. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 

 
KLASA: 214-02/15-01/1                                                                                   
URBROJ:  2185/03-15-1 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 27. veljače 2015.                                  Davor Torjanac, v.r.        

----------   
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642. 
Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 
91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06. i 141/06.) i članka 32. Statuta Općine Bizovac 
(“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 3/09. i 2/13. ) Općinsko vijeće Općine Bizovac donosi na 14. 
sjednici 27. veljače 2015. godine donosi 

 
 

 
ODLUKU 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Općine Bizovac 

 
I. 

Prihvaća se kao najpovoljnija ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine 
Bizovac: 

1. Ponuda BABAN SLAVKA iz Novaka Bizovačkih, Imotska 87  za : 

k.o. BIZOVAC 

r. br. k.č.br. kultura površina/ha jamčevina 
trajanje 
zakupa 

godišnja 
zakupnina 

1. 1425 oranica 6,3356 500,00 kn 10 g. 5.970,00 kn 

 

II. 
Godišnja naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta označenu u točci 1. ove odluke iznosi 

5.970,00 kuna. 
Naknada za prvu godinu korištenja navedenog zemljišta dospijeva 15. svibnja 2015. godine. 
Naknada za svaku slijedeću godinu dospijeva 30. lipnja tekuće godine. 
S najpovoljnijim ponuđačem zaključit će se ugovor o zakupu na rok od 10 godina. 

 
 
KLASA : 945-05/14-01/2 
URBROJ :2185/03-15-4 

Predsjednik općinskog vijeća  
Bizovac,  27. veljače 2015.      Davor Torjanac, v.r. 

---------- 

 

643. 
Na temelju članka 10. Zakona o trgovini (“Narodne novine” br. 87/08,116/08,76/09 – Odluka ustavnog 
suda republike Hrvatske, 114/11, 68/13 i 30/14), članka 24. do 30. Odluke o komunalnom redu Općine 
Bizovac (“Službeni glasnik općine Bizovac“. br. 4/05. i 1/11.) i članka 32. Statuta Općine Bizovac 
(»Službeni glasnik Općine Bizovac«, br. 3/09. i  2/13.), Općinsko vijeće Općine Bizov ac  na 14. 
sjednici, održanoj 27. veljače 2015. godine, donosi 
 
 

O D L U K U 
o određivanju uvjeta i mjesta prodaje 

izvan prodavaonica na području Općine Bizovac 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuju se: 
- uvjeti i načini prodaje robe i/ili usluga izvan prodavaonica na području Općine Bizovac (u 

daljnjem tekstu: Općina), 
- mjesta na području Općine na kojima se može obavljati trgovina na malo izvan 

prodavaonica, 
- vanjski izgled prodajnih objekata za trgovina na malo izvan prodavaonica, 
- uvjeti za obavljanje pokretne trgovine, 
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- pravo korištenja javne površine za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica. 
 

II. NAČIN PRODAJE NA MALO IZVAN PRODAVAONICA 
 

Članak 2. 
Trgovina na malo izvan prodavaonica, u smislu ove Odluke, je oblik trgovine na malo kada se 

prodaja robe obavlja na neki od sljedećih načina: 
- prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe i sl.). 
- na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, 
- putem kioska, 
- prodaja putem automata, 
- pokretnom prodajom. 

 Prodaju robe izvan prodavaonice mogu obavljati pravne i fizičke osobe te obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva (u daljnjem tekstu: OPG) koja su registrirana, odnosno imaju u skladu sa 
zakonskim i drugim propisima odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovine, koji se prema posebnim 
propisima mogu prodavati na otvorenim prostorima, a imaju važeće rješenje o korištenju površine za 
prodaju odnosno važeći Ugovor o zakupu javne površine na kojoj se obavlja prodaja. 
 

Članak 3. 
 Prigodnom prodajom smatra se prodaja organizirana u sklopu održavanja sajmova, izložbi i 
drugih javnih društvenih, vjerskih, turističkih i gospodarskih manifestacija.  
 Na temelju zahtjeva organizatora održavanja sajmova, izložbi i drugih javnih društvenih, vjerskih, 
turističkih i gospodarskih manifestacija, odlukom općinskog načelnika utvrđuju se lokacije i dozvoljava 
se prigodna prodaja pod uvjetima koji se utvrđuju za svaku pojedinu manifestaciju. 
 

Članak 4. 
 Prigodna prodaja u pravilu se može organizirati na javnim površinama te na zemljištu i u objektima 
u vlasništvu Općine. 
 Detaljnije određenje mjesta prodaje utvrđuje Upravni odjel rješenjem o korištenju javne površine 
ili odgovarajućim ugovorom. 

 
Članak 5. 

 Iznimno od odredbe stavka 1. prethodnog članka, prigodna prodaja može se organizirati i na 
zemljištu ili u prostorima u vlasništvu trgovačkih društava i drugih ustanova, ukoliko je javna površina 
odnosno zemljište ili prostor u vlasništvu Općine neadekvatan ili nedostatan za organizaciju 
manifestacije u okviru koje bi se odvijala prigodna prodaja. 
 Za prigodnu prodaju na zemljištu i u prostorima iz prethodnog stavka ovoga članka organizator je 
u obvezi ishoditi odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela uz predočenje ugovora o reguliranju obveza 
s vlasnikom prostora. 

 
Članak 6. 

 Prodaja na štandovima i klupama dozvoljena je isključivo na javnim površinama ili površinama u 
vlasništvu Općine. 
 Pod prodajom na štandovima i klupama u smislu ovog članka podrazumijeva se prodaja čestitaka, 
božićnog nakita, prodaja božićnih jelki, prodaja na štandovima povodom vjerskih proslava (crkveni god), 
prodaja cvijeća i cvjetnih aranžmana, poljoprivrednih proizvoda, svijeća povodom Dana svih svetih, te 
druga slična prodaja. 
 Mjesto prodaje pobliže određuje Jedinstveni upravni odjel rješenjem o korištenju javne površine 
ili odgovarajućim ugovorom. 
 

Članak 7. 
 Iznimno od odredbe čl. 6. st. 1. ove Odluke, prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnica 
na malo, prodaja putem kioska, prodaja putem automata, prigodna prodaja i pokretna prodaja na 
površinama koje nisu javne, a imaju neposredan pristup s javno prometne površine može se obavljati 
samo na mjestima za koje je Jedinstveni upravni odjel izdao odgovarajuće rješenje. 
 

Članak 8. 
 Javne površine koje se koriste za prodaju na otvorenom putem kioska daju se temeljem javnog 
natječaja. 
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Članak 9. 
 Pod prodajom putem automata smatra se prodaja hrane i ostalih proizvoda koji nisu namijenjeni 
hrani u originalnom pakiranju (npr. automati za sladoled, mljekomati, automati za cigarete, automati za 
svijeće i sl.)  
 Prodaja putem automata može se obavljati na javnoj površini, na zemljištu i u prostorima u 
vlasništvu Općine, trgovačkih društava i drugih ustanova kao i na zemljištu i u prostorima u privatnom 
vlasništvu. 
 Prodaja putem automata ima karakter stalne prodaje u smislu ove Odluke. 

 
Članak 10. 

 Prodajno mjesto za prodaju putem automata koje je na javnoj površini ili je na zemljištu ili u 
prostoru Općine pobliže određuje Jedinstveni upravni odjel rješenjem o korištenju javne površine ili 
odgovarajućim ugovorom.  

 
Članak 11. 

 Pod prodajom putem pokretnih prodavaonica smatra se prodaja mješovite robe i drugih proizvoda 
iz posebno prilagođenih vozila, a u skladu s odredbama posebnih propisa. 

 Pokretna prodaja može se obavljati na cijelom području Općine Bizovac. 
Pokretna prodaja dozvoljena je na javno-prometnim površinama prema prostornim 

mogućnostima, uvjetima sigurnosti prometa, temeljem rješenja nadležnog tijela, a Jedinstveni upravni 
odjel zadržava pravo ocjene svakog konkretnog zahtjeva. 
 Pokretnu prodaju na području Općine mogu obavljati pravne i fizičke osobe te OPG-i koji su 
registrirani za obavljanje djelatnosti trgovine, i to isključivo na javnoj površini pogodnoj za zaustavljanje 
vozila. 
 

Članak 12. 
Popis mjesta u kojima je dopušteno obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica putem 

pokretne prodaje i visinu naknade koja se plaća za obavljanje pokretne prodaje određuje se posebnom 
Odlukom. 

Posebnu odluku iz stavka 1. ovog članka donosi Općinski načelnik Općine Bizovac.  
Odluka iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati popis mjesta (naselja) i ako je moguće točne 

lokacije mjesta na kojima se smije obavljati trgovina na malo izvan prodavaonica putem pokretne 
prodaje 

Odluka iz stavka 1. ovoga članka mora biti u potpunosti usklađena s ovom Odlukom. 
 

Članak 13. 
 Svako zadržavanje vozila kojim se obavlja prodaja dulje od 15 minuta na jednom mjestu ne 
predstavlja pokretnu prodaju te ista nije dozvoljena. 
 Kretanje i zaustavljanje vozila za pokretnu prodaju mora se odvijati tako da ne ometa promet na 
javno–prometnim površinama, ne ugrožava sigurnost kupaca, prolaznika i drugih sudionika u prometu. 
 Pokretna prodaja nije dozvoljena na cestama na kojima nije moguće zaustaviti vozilo bez 
opasnosti za sigurnost prometa, kupaca i drugih sudionika u prometu, raskrižjima, željezničko-
cestovnim prijelazima, prilazima i priključcima na javnu cestu, biciklističkim stazama i trakama, na 
mjestima gdje se zaustavljanjem vozila zaklanja preglednost prometnih znakova i smjerokaza kao i na 
zelenim površinama, parkovima i dječjim igralištima. 
 

Članak 14. 
 Zahtjev za izdavanje rješenja, osim iz čl. 1. st. 1 točka 5. ove Odluke, podnosi se Jedinstvenom 
upravnom odjelu i mora sadržavati: 

- naziv, odnosno ime i prezime, adresu te OIB pravne ili fizičke osobe, obrta ili OPG-a 
registriranog za obavljanje djelatnosti trgovine 

- podatke o robi koju će prodavati i način na koji će je prodavati, 

- podatke o mjestu i površini na kojoj će prodavati i koju će zauzeti, 

- vremensko razdoblje u kojem će se odvijati prodaja, 

- te priložiti ispravu nadležnog tijela kojom dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti 
trgovine. 

 
Članak 15. 

 Po zahtjevu iz članka 13. Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje za prodaju robe izvan 
prodavaonica, koje sadrži osobito slijedeće: 
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- naziv, odnosno ime i prezime, adresu te OIB pravne ili fizičke osobe, obrta ili OPG-a 
registriranog za obavljanje djelatnosti trgovine, 

- mjesto i površinu na kojoj se prodaje roba, 

- način prodaje i vrstu robe, 

- uvjeti postave prodajnog objekta, 

- vrijeme trajanja odobrenja (početak i završetak trajanja odobrenja) 

- utvrđivanje obveze čišćenja javne površine. 
 Rješenjem iz stavka 1. ovog članka ujedno se određuje visina naknade za korištenje javne 
površine ili površine u vlasništvu Općine sukladno Odluci o zakupu javnih površina za postavljanje 
privremenih objekata, te način plaćanja. 

 
Članak 16. 

 Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se dozvoljava pokretna prodaja robe na javno – prometnim 
površinama, podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu i mora sadržavati: 

- naziv, odnosno ime i prezime, adresu te OIB pravne ili fizičke osobe, obrta ili OPG-a 
registriranog za obavljanje djelatnosti trgovine, 

- registarsku oznaku vozila ili više njih iz kojih će se vršiti prodaja, 
- vrstu robe koju će prodavati, 
- područje Općine na kojem će se vršiti pokretna prodaja, 
- vrijeme u kojem će se vršiti pokretna prodaja, 
- točan popis lokacija i vrijeme zaustavljanja vozila za prodaju, 
- te priložiti ispravu nadležnog tijela kojom dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti 

trgovine. 
 Po zahtjevu iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje za prodaju robe na 
javno – prometnim površinama Općine koje sadrži osobito slijedeće: 

- naziv, odnosno ime i prezime, adresu te OIB pravne ili fizičke osobe, obrta ili OPG-a 
registriranog za obavljanje djelatnosti trgovine, 

- registarsku oznaku vozila ili više njih iz kojih će se vršiti prodaja, 

- vrstu robe koju će prodavati, 

- vrijeme u kojem će se vršiti pokretna prodaja, 

- točan popis lokacija i vrijeme zaustavljanja vozila za prodaju 
  Rješenjem iz stavka 2. ovog članka ujedno se određuje visina naknade za pokretnu prodaju robe 
te način plaćanja. 
 Rješenje mora biti u vozilu cijelo vrijeme obavljanja prodaje u pokretu te se isto mora pokazati na 
zahtjev ovlaštenih osoba Općine. 
 

Članak 17. 
 Prodajni objekti putem kojih se prodaje roba moraju biti uredni te usklađeni izgledom s okolnim 
objektima, odnosno prostorom u koji su smješteni. 

 
Članak 18. 

 Rješenje iz čl. 15. st.1. i čl. 16. st. 2. ove Odluke neće se izdati, odnosno zahtjev za izdavanje 
rješenje će se odbiti ukoliko podnositelj zahtjeva ima nepodmirenih dugovanja prema Općini po bilo 
kojoj osnovi. 
 

III. NADZOR I PREKRŠAJNE ODREDBE 
 

Članak 19. 
Nadzor nad provedbom odredaba ove Odluke obavljaju nadležna Carinska uprava, a nadzor u 

dijelu Odluke koja se odnosi na komunalni red te korištenje javnih površina obavlja komunalni redar 
Općine Bizovac, dok nadzor u dijelu prometnih propisa obavlja prometna policija. 
  

Članak 20. 
 Prodajni objekti koji su postavljeni ili obavljaju prodaju protivno ovoj Odluci ukloniti će se 
rješenjem komunalnog redarstva. 
 

Članak 21. 
 Prodajni objekti koji su postavljeni ili vrše prodaju protivno ovoj odluci ukloniti će se rješenjem 
komunalnog redarstva. 
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 Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba te OPG, 
ako: 

- ne postupi u skladu s odredbama članka 7. ove Odluke, 

- ne postupi u skladu s odredbama članka 11. ove Odluke, 

- ne postupi u skladu s odredbama članka 13. ove Odluke, 

- ne postupi u skladu s odredbama članka 14. ove Odluke, 

- ne postupi u skladu s odredbama članka 15. ove Odluke, 

- ne postupi u skladu s odredbama članka 16. ove Odluke, 

- ne postupi u skladu s odredbama članka 17. ove Odluke, 
 Za prekršaj iz stavka 2.ovog članka kaznit će se fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi 
te OPG-u novčanom kaznom u iznosu 500,00 kuna. 
 
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 22. 

Općinski načelnik donijet će Odluku iz članka 12. stavak 1. ove Odluke u roku od 30 dana od 
dana stupanja na snagu ove Odluke. 

 
Članak 23. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
             
KLASA: 330-01/15-01/1 
URBROJ: 2185/03-15-1 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 27. veljače  2015.              Davor Torjanac v.r.  

---------- 

 

 

 

644. 

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 20. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” 
broj 3/09. i 2/13.), Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 14. sjednici 27. veljače 2015. godine 
 
 

ZAKLJUČAK 
o provođenju obvezne deratizacije 

 
I. 

1. Općinsko vijeće Općine Bizovac donosi odluku o provođenju obvezne deratizacije na području 
Općine Bizovac u 2015. godini.  

2. Nadzor nad provođenjem obvezne deratizacije provodit će Zavod za javno zdravstvo Osijek. 
3. Zadužuje se Općinski načelnik za provođenje ove Odluke.   
 

II. 
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku Općine Bizovac". 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
 

KLASA  : 541-01/15-01/1 
URBROJ : 2185/03-15-2 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 27. veljače 2015.                 Davor Torjanac, v.r. 

---------- 

 



BROJ 1 – STRANICA 19  OPĆINSKI GLASNIK 4. OŽUJKA  2015. 

             OPĆINE BIZOVAC 
 

 
645. 
Na temelju članka 28. i članka 33.  stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne 
novine«, br. 94/13.) i članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 3/09. i 
2/13. ) Općinsko vijeće Općine Bizovac donosi na 14. sjednici 27. veljače 2015. godine donosi 

 
 

 
ODLUKU 

o načinu plaćanja naknade za sanaciju odlagališta komunalnog otpada  
„Staro Valpovo“ 

 
 

I. 
Troškove sanacije odlagališta komunalnog otpada „Staro Valpovo u pripadajućem dijelu ( V, VI, 

i VII faza projekta sanacije) za razdoblje od 1. ožujka 2015. - 31. prosinca 2017. godine platit će se iz 
sredstava proračuna Općine Bizovac. 

Potrebna sredstva u proračunu za 2015. godinu osigurat će se rebalansom proračuna za 2015. 
godinu, a sredstva za 2016. i 2017. godinu osigurat će se Planom proračuna za 2016. i 2017. godinu. 

 
 

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

 
KLASA : 363-01/14-01/28 
URBROJ :2185/03-15-2 

Predsjednik općinskog vijeća  
Bizovac,  27. veljače 2015.      Davor Torjanac, v.r. 

---------- 
 

 
 
646. 
Na temelju članka 32. stavka 1. točke 20. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” 
broj 3/09. i 2/13.), Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 14. sjednici 27. veljače 2015. godine 
 
 

ZAKLJUČAK 
povodom razmatranja Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom  

na području Općine Bizovac za 2014. godinu 
 
 

I. 
Općinsko vijeće Općine Bizovac prihvaća Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

na području Općine Bizovac za 2014. godinu, kojeg je podnio Općinski načelnik Općine Bizovac. 
 

 
II. 

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

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 

 
KLASA  : 351-01/15-01/1 
URBROJ : 2185/03-15-2 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 27. veljače 2015.                        Davor Torjanac, v.r. 

---------- 
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647. 
Na temelju članka 32. stavka 1. točke 20. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” 
broj 3/09. i 2/13.), Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 14. sjednici 27. veljače 2015. godine 
 
 

 
ZAKLJUČAK 

povodom razmatranja zahtjeva za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa 
za izgradnju obiteljske kuće na k.č.br. 651/8, k.o. Bizovac 

 
 

I. 
Ne prihvaća se zahtjev Zlatka Štulca za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa za izgradnju 

obiteljske kuće na k.č.br. 651/8, k.o. Bizovac. 
 

II. 
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku Općine Bizovac". 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 

 
KLASA  : 363-03/14-01/4 
URBROJ : 2185/03-15-4 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 27. veljače 2015.                                 Davor Torjanac, v.r. 

----------  

 

 
 
648. 
Na temelju članka 46. stavka 1. podstavka 5. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" 
broj 3/09. i 2/13), i Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Bizovac za 2015. godinu ("Službeni 
glasnik Općine Bizovac" broj 5/14), Općinski načelnik Općine Bizovac 8. siječnja 2015. godine donio je  
 

 
 

ODLUKU 
o financiranju toplog obroka učenike osnovne škole u 2015. godini 

 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos, način i kriteriji sufinaciranja toplog obroka za učenike 

osnovne škole s područja Općine Bizovac u  2015. godini. 
 

Članak 2. 
Pravo na sufinanciranje toplog obroka učenika osnovne škole na području Općine Bizovac imaju 

učenici čiji su roditelji, odnosno obitelji korisnici prava na troškove stanovanja prema Odluci o socijalnoj 
skrbi Općine Bizovac.  

Sredstva za sufinanciranje troškova toplog obroka učenika osnovne škole, osiguravaju se u 
općinskom proračunu u iznosu od 100% cijene toplog obroka.  
 

Članak 3. 
Pravo iz članka 2. ove Odluke korisnici mogu ostvariti na način utvrđen za ostvarivanje prava iz 

Odluke o socijalnoj skrbi Općine Bizovac i Uputom Općinskog načelnika Općine Bizovac o provođenju 
Odluke o financiranju toplog obroka učenika osnovne škole u 2015. godini.  
 

Članak 4. 
Sredstva iz ove Odluke bit će uplaćena OŠ Bratoljuba Klaića Bizovac mjesečno temeljem 

računa ispostavljenog nakon provedenog postupka uređenog Uputom iz članka 3. ove Odluke.  
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Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Općine 

Bizovac". 
 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC 
 

KLASA :   602-02/15-01/1 
URBROJ : 2185/03-15-1 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Bizovac, 8. siječnja 2015. godine                 Srećko Vuković, v.r.   

---------- 

 

 

 

649. 

Na temelju članka 46. stavka 1. podstavka 5. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" 
broj 3/09. i 2/13), i Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Bizovac za 2015. godinu ("Službeni 
glasnik Općine Bizovac" broj 5/14), Općinski načelnik Općine Bizovac 8. siječnja 2015. godine donio je  
 

 
ODLUKU 

o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza  
za redovite učenike srednjih škola s područja Općine Bizovac  

u razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine 
 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos, način i kriteriji sufinaciranja međumjesnog javnog prijevoza 
za redovite učenike srednjih škola s područja Općine Bizovac u razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine. 
 

 
Članak 2. 

Pravo na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola na području Osječko-baranjske 
županije (nastavno: Županija) putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta imaju svi redoviti 
učenici srednjih škola na području Županije prema kriterijima utvrđenim Odlukom Vlade Republike 
Hrvatske.  

Sredstva za sufinanciranje dijela troškova prijevoza učenika srednjih škola na području 
Županije, koji imaju pravo iz prethodnog stavka, osiguravaju se u Državnom proračunu u iznosu od 75% 
cijene mjesečne učeničke karte za vlak odnosno autobus sukladno kriterijima Odluke Vlade Republike 
Hrvatske.  
 

 
Članak 3. 

Uz sufinanciranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Osječko-baranjske županije, 
Općina Bizovac će u razdoblju siječanj - lipanj 2015. godine sufinancirati međumjesni javni prijevoz. 
redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Bizovac u iznosu od 10% cijene 
mjesečne učeničke karte za autobus, odnosno za vlak utvrđene kao temelj za sufinanciranje prema 
Odluci Vlade Republike Hrvatske.  
 

 
Članak 4. 

Pravo iz članka 2. i članka 3. ove Odluke korisnici mogu ostvariti na način utvrđen Uputom 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske o načinu provođenja Odluke Vlade 
Republike Hrvatske o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola.  
 

 
Članak 5. 

Sredstva iz ove Odluke bit će uplaćena javnim prijevoznicima temeljem računa ispostavljenog 
nakon provedenog postupka uređenog Uputom iz članka 4. ove Odluke.  
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Članak 6. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC 
 

KLASA :   340-01/15-01/1 
URBROJ : 2185/03-15-1 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Bizovac, 8. siječnja 2015. godine            Srećko Vuković, v.r.  

---------- 

 

                   

650. 

Na temelju članka 46. stavka 3. podstavka 5. 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.), 

Općinski načelnik Općine Bizovac, d o n o s i  

 

ODLUKU 
o prodaji nekretnine u suvlasništvu Općine Bizovac  

 

Članak 1. 
Općina Bizovac, Bizovac, Kralja Tomislava 89, OIB: 31800017596, suvlasnik je (7/16 dijela), a 

Marko Marjanović, Habjanovci, Nova 7, OIB: 6531562396, suvlasnik je (9/16 dijela) nekretnine upisane 
u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Valpovu, i to: k.č.br. 898/3, oranica Građenica, površine 4924 
m2 , upisana u z.k.ul. br. 1058, k.o. Habjanovci. 

 
Članak 2. 

Općina Bizovac prodaje svoj suvlasnički dio nekretnine iz članka 1. ove odluke Marku 
Marjanoviću po cijeni od 5.385,66 kuna, utvrđenoj na temelju službene procjene vrijednosti nekretnine 
od starne ovlaštenog procjenitelja STRUGA-GRADNJA j.d.o.o. 

Kupoprodajnu cijnu kupac je dužan uplatiti najkasnije do 1. prosinca 2015. godine. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Bizovac. 

 

 

KLASA :     940-01/15-01/1 

URBROJ :  2185/03-15-02 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Bizovac,  19. ožujka 2015.       Srećko Vuković, v.r. 

---------- 

 
651. 
Na temelju članka 12. Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području 
Općine Bizovac KLASA:340-01/15-01/3, URBROJ: 2185/03-15-4, od 27. veljače 2015. godine i članka 
46. Statuta Općine Bizovac (»Službeni glasnik Općine Bizovac«, br. 3/09. i  2/13.), Općinski načelnik 
Općine Bizovac 3. ožujka 2015. godine, donosi 
 

O D L U K U 
o određivanju lokacija za obavljanje pokretne prodaje 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuju se lokacije na kojima je dopušteno obavljanje trgovine na malo izvan 

prodavaonica putem pokretne prodaje i visinu naknade koja se plaća za obavljanje pokretne prodaje. 
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Članak 2. 

Pokretna prodaja ne može se obavljati ispred sakralnih objekata, ispred postojećeg trgovačkog 
objekta u građevini kao i na cestovnoj udaljenosti manjoj od 300 metara od naprijed navedenog objekta. 
 

Članak 3. 
Pokretna prodaja u naseljima na području Općine Bizovac može se obavljati na slijedećim 

lokacijama: 
 

BIZOVAC 

 kod  Željezničkog kolodvora 

 autobusno stajalište u Kralja Tomislava kod kućnog broja 394 

 kod bivšeg ugost. objekta Venecija u ulici Kralja Tomislava 288 

 ulica K.A. Stepinca, kod dječjeg igrališta 

 u ulici Ante Starčevića kod kućnog broja 38 

 BROĐANCI 

 autobusno stajalište u ulici Kralja Tomislava kod kućnog broja 34   

 autobusno stajalište u ulici Kralja Tomislava kod kućnog broja 53  

 u Brkićevoj ulici kod kućnog broja 42 

 u ulici Braće Radića kod kućnog broja 46 

  HABJANOVCI 

 u Slavonskoj ulici kod kućnog broja 2 

 ulaz na nogometno igralište (Fiskulturna ulica) 

 u Kolodvorskoj ulici kod kućnog broja  46  

 NOVAKI 

 na parkiralištu kod Društvenog doma 

 na autobusnim stajalištima kod kućnih brojeva 42 i 57 

 CRET 

 u ulici Matije Gupca kod kućnog broja  69 (bivši pogon AG Cret) 

 u ulici Matije Gupca kod kućnog broja  117 c 

 u ulici Matije Gupca kod kućnog broja 132 

 u ulici Braće Radić kod asfaltnog rukometnog igrališta  

 u ulici Matije Gupca kod kućnog broja  4 

 SAMATOVCI 

 križanje ulica Timarićeva i Pere Kovačevića 

 u ulici Braće Radić kod kućnog broja 10 

 u ulici Zrinsko-Frankopanska 

 CEROVAC I SELCI 

 u središtu naselja  

 
Članak 4. 

Mjesečna naknada za obavljanje pokretne prodaje, plaća se u paušalnom iznosu od 100 kuna. 
U svrhu razvoja poljoprivrede i gospodarstva, obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja 

Općine Bizovac oslobođena su plaćanja naknade iz stavka 1. ovoga članka kada na javnoj površini na 
području Općine Bizovac prodaju vlastite proizvode. 

 
Članak 5. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC 
             
KLASA: 330-01/15-01/2 
URBROJ: 2185/03-15-1 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Bizovac, 4. ožujka  2015.                  Srećko Vuković v.r. 

----------     



BROJ 1 – STRANICA 24  OPĆINSKI GLASNIK 4. OŽUJKA  2015. 

             OPĆINE BIZOVAC 
 

652. 

Općinski načelnik općine Bizovac, na temelju članka 20.  Zakona o održivom gospodarenju otpadom 

(„Narodne novine“, br. 94/13.), podnosi slijedeće 

 

I Z V J E Š Ć E 

o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Bizovac za 2014. godinu 

 

 

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

 

- organiziranim skupljanjem i odvozom otpada obuhvaćeno je 6 od ukupno 8 naselja općine 

Bizovac. 

- Poslove sakupljanja i odvoza otpada na cijelom području općine Bizovac, temeljem 

Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja čistoće u dijelu koji se 

odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada i Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na 

području Općine Bizovac, obavlja poduzeće URBANIZAM d.o.o. iz Valpova, suvlasnici 

kojeg su: Općina Bizovac, Općina Petrijevci i Grad Valpovo. 

- otpad se skuplja u 120 litarske kante kod fizičkih osoba, a kod pravnih osoba u kontejnere 

od 1100 litara. 

- sav otpad se odvozi na deponiju u Belišće. 

 

2.   Mjere odvojenog skupljanja otpada: 

 

- u 2014. godini općina Bizovac  provodila je mjere odvojenog skupljanja: stakla, papira, 

metala, plastike i biootpada,  u posebne kontejnere instalirane na eko-otoke na javnim 

površinama,  u 6 naselja – Instalirano je ukupno 9 eko-otoka. 

- 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 miješanog komunalnog otpada s područja općine               

Bizovac u 2014. godini iznosi 1.127 tona 

 

5.   Sanacija „divljih“ odlagališta: 

 

- tijekom 2014. godine za sanaciju „divljih“ odlagališta na području općine Bizovac, iz      

proračuna općine Bizovac utrošeno je ukupno  87.875,00 kuna.  

 

 

KLASA: 351-01/15-01/01 

URBROJ: 2185/03-15-01 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Bizovac, 4. veljače 2015.        Srećko Vuković, v.r. 

--------- 


