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781. 
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. i2/13.), Općinsko vijeće Općine 
Bizovac donijelo je na 28. sjednici  20. veljače 2017. godine  

 
 

P L A N   R A D A 
Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2017. godinu 

 
 
I. 

Ovim Planom određuje se raspored održavanja sjednica Općinskog Vijeća Općine Bizovac tijekom 
2017. 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 2017. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Predsjednik Općinskog vijeća 
Rok :   veljača  2017. godine 
Na temelju članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća («Službeni glasnik Općine Bizovac» broj 3/09 i 2/13) 
Općinsko vijeće donosi na prijedlog predsjednika vijeća većinom glasova svih vijećnika svoj godišnji plan 
rada u svrhu pravovremenog izvršavanja svojih zadaća i učinkovitog razvitka i jačanja lokalne samouprave 
u općini. U skladu s Poslovnikom Općinskog vijeća, planom rada utvrdit će se teme koje će vijeće 
razmatrati tijekom 2017. godine. 
 

2. Razmatranje Sporazuma o Planu izgradnje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području 
Općine Bizovac 
Stručna obrada :  Dvorac d.o.o. Valpovo 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   veljača 2017. godine 
Sukladno članku 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 153/13, 
147/14 i 36/15),  jedinice lokalne samouprave i pravne osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti dužne 
su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti. Pod odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih 
voda razumijeva se odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda. Sporazum uređuje odnose i obveze općine 
Bizovac u svezi gradnje odvodnog sustava na području Općine Bizovac. 
 

3. Razmatranje prijedloga provedbenog Plana zaštite od požara na području Općine Bizovac za 
2017. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   veljača 2017. 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. 
 

4. Razmatranje prijedloga Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Bizovac; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   veljača  2017. godine 
Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97., 107/07. 
i 94/13.) Općinsko vijeće donosi Plan mreže dječjih vrtića za područje općine. 
 

5. Razmatranje prijedloga Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   veljača 2017. godine 
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Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), pravila, uvjete i 
postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te 
mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.  
 

6. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   veljača 2017. godine 
Sukladno članku 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 92/10,) jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave uređuju područje zaštite od požara na svom području sukladno odredbama 

Zakona i drugih propisa kojima se uređuje područje zaštite od požara te prema vlastitim planovima, 

potrebama i prosudbama. Prema članku 19. Zakona, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

organiziraju zaštitu od požara na svom području kao javnu službu te skrbe o stanju zaštite od požara na 

svom području sukladno odredbama Zakona, propisima donesenim na temelju njega, planovima zaštite 

od požara, općim aktima i drugim odlukama, kao i priznatim pravilima tehničke prakse. 

 

7. Razmatranje Izvješća o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2016. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2017. godine 
Prema članku 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15), Jedinstveni 
upravni odjel podnosi Općinskom načelniku nacrt prijedloga konsolidiranog obračuna proračuna do 1. 
svibnja tekuće godine. Općinski načelnik donosi prijedlog godišnjeg obračuna proračuna i podnosi ga 
općinskom vijeću na donošenje najkasnije 1. lipnja tekuće godine. Slijedom navedenog vijeću će biti 
podneseno izvješće s godišnjim obračunom proračuna za prethodnu godinu. 
 

8. Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna Općine Bizovac u 2016. godini; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2017. godine 
Prema članku 57. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15), te članku 11. Odluke 
o izvršavanju proračuna Općinski načelnik je dužan polugodišnje izvijestiti Vijeće o korištenju sredstava 
proračunske zalihe. 
 

9. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za  razdoblje VI-XII mjesec za 
2016. godinu; 
Stručna obrada :  Općinski načelnik 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2017. godine 
Na temelju članka 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 
33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članku 48.  Statuta Općine Bizovac  
(«Službeni glasnik općine Bizovac» broj 3/09. i 2/13.), Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 
polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac 
prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. 
 

10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bizovac za 
2016. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2017. godine 
Na temelju članka 4. Zakona o održivom gospodarenju  otpadom  („Narodne novine“, broj 94/13.), Plan 
gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave. Općinski načelnik Općine Bizovac dužan je godišnje izvijestiti općinsko vijeće o izvršenju 
Plana gospodarenja otpadom za proteklu godinu. 
 

11. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Bizovac u 2016. godini; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2017. godine 
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Sukladno članku 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 153/13, 
147/14 i 36/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, dužno je za svaku kalendarsku godinu 
u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja donijeti Program održavanja komunalne 
infrastrukture. Općinsko vijeće razmatrat će izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne 
infrastrukture za proteklu godinu, koje mu je Općinski načelnik dužan podnijeti do kraja ožujka tekuće 
godine. Izvješće će sadržavati informaciju o javnim i zelenim površinama u naseljima općine koja održava 
vlastiti pogon općine Bizovac.  
 

12. Informacija o provođenju Programa javnih potreba u kulturi i športu na području Općine Bizovac; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2017. godine 
Zakonom o športu («Narodne novine» broj  71/06.,150/08.,124/11, 86/12, 94/13, 85/15. i 19/16) propisano 
je da općina utvrđuje program javnih potreba u športu od zajedničkog interesa za svoje područje, te brine 
o razvoju športa.  
Prema odredbi članka 9.a  Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90. i 
27/93. i 38/09. )  jedinice lokalne samouprave dužne su pratiti rad amaterskih društava, kulturno-
umjetničkih društava i ostalih udruga građana koje kroz svoje projekte zadovoljavaju javne potrebe u kulturi 
i projekte investicijskog održavanja objekata kulture. 
Općinskom vijeću bit će podneseno izvješće o provođenju programa javnih potreba u športu i kulturi za 
proteklu godinu. 
 

13. Razmatranje izvješća o realizaciji Programa trošenja sredstava od prodaje i zakupa državnog 
poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak  2017. godine 
Prema članku 60. stavku 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave («Narodne novine» broj 
117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08, 25/12,147/14, 100/15 
i 115/16.)  nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava obavlja predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave samostalno i Državni ured za reviziju.  
 

14. Razmatranje izvješća o održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Bizovac za 2016. 
godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak  2017. godine 
Prema članku 60. stavku 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave («Narodne novine» broj 
117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08, 25/12,147/14, 100/15 
i 115/16)  nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava obavlja predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave samostalno i Državni ured za reviziju.  
 

15. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Bizovac; 
Stručna obrada :  Povjerenstvo za javna priznanja 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2017. godine 
Na temelju Odluke o javnim priznanjima Općine Bizovac na svečanoj sjednici dodjeljuju se javna priznanja 
za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Bizovac, a poglavito za 
uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, 
odgoja i obrazovanja, sporta, zaštite okoliša, turizma te drugih javnih djelatnosti. 
 

16. Razmatranje Informacije o provođenju  sustavne deratizacije; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2017. godine 
Sukladno članku 23. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti («Narodne novine» broj 79/07, 113/08, 
43/09 i 22/14) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, dužno je na svom području provoditi mjere 
zaštite pučanstva od zaraznih bolesti. Općinsko vijeće razmatrat će izvješće o provođenju sustavne 
deratizacije na području općine u tekućoj godini kao i rezultatima provedene deratizacije u prethodnoj 
godini.   
 



BROJ 1 – STRANICA 4  OPĆINSKI GLASNIK  21. VELJAČE  2017. 

OPĆINE BIZOVAC 

 

 
TRAVANJ - LIPANJ 

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

Općine Bizovac za 2016. godinu; 
Stručna obrada :  Vatrogasna zajednica Općine Bizovac 
Predlagatelj :  Vatrogasna zajednica Općine Bizovac 
Rok :   lipanj  2017. godine 
Sukladno članku 45. stavku 5. Zakona o vatrogastvu («Narodne novine» broj 106/99.,117/01., 36/02. 
96/03., 139/04.- pročišćeni tekst i 174/04., 38/09. i 80/10.)  Vatrogasna zajednica općine Bizovac dužna je 
dati na potvrdu Općinskom vijeću Izvješće o ostvarivanju svoga financijskog plana za proteklu godinu kao 
i programa rada za narednu godinu. 
 

18. Razmatranje Izvješća o stanju protupožarne zaštite na području Općine Bizovac; 
Stručna obrada :  Vatrogasna zajednica Općine Bizovac 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   lipanj 2017. godine 
Polazeći od obveza koje proizlaze iz Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine» broj 92/10. ) i Zakona 
o vatrogastvu («Narodne novine» broj 106/99.,117/01., 36/02. 96/03., 139/04.- pročišćeni tekst i 174/04., 
38/09. i 80/10)  u svezi informiranja o problematici zaštite od požara, Vijeću će biti podnesena informacija 
koja će sadržavati podatke o ustrojstvu zaštite od požara, problematici u organizaciji zaštite od požara, 
procjenama ugroženosti i planovima zaštite od požara te razvoju vatrogastva u Općini Bizovac. U cilju 
praćenja izvršenja Plana zaštite od požara, sukladno članku 5. stavku 2. Zakona  zaštiti od požara, 
predstavničko tijelo općine najmanje jednom godišnje preispituje sadržaj tog plana s novonastalim 
uvjetima.  
Općinskom vijeću bit će podnesena Informacija o stanju zaštite od požara, kao i  Program mjera 
protupožarne zaštite u tekućoj godini na području Općine Bizovac.   
 

19. Razmatranje izvješća o financijskom poslovanju Turističke zajednice Općine Bizovac u 2016. 
godini ; 
Stručna obrada :  Turistički ured 
Predlagatelj :  TZ Općine Bizovac 
Rok :   lipanj 2017. godine 
Polazeći od obaveza koje proizlaze iz Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma 
(«Narodne novine» broj 152/08.), Općinsko vijeće će razmatrati Izvješće o radu i financijskom poslovanju 
turističke zajednice općine Bizovac u protekloj godini kao i Program rada i financijskog poslovanja za 
narednu godinu. 
 

20. Razmatranje informacije o provođenju odluke o stipendijama Općine Bizovac u 2016./2017. 
godini 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   lipanj 2017. godine 
Budući da se iz Općinskog proračuna izdvajaju znatna sredstva za odobravanje stipendija za 
napredovanje darovitih učenika i studenata sukladno Odluci o stipendijama općine Bizovac («Službeni 
glasnik općine Bizovac» broj 5/06.  ) Općinskom vijeću će biti podnesena Informacija o primjeni ove odluke. 
 

21. Razmatranje informacije o izgradnji zona male privrede na području Općine Bizovac. 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   lipanj 2016. godine 
Sukladno članku 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/2009, 49/11, 144/12, 
153/13, 147/14 i 36/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, na temelju programa mjera za 
unapređivanje stanja u prostoru i potrebe uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata 
prostornog uređenja donosi program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Općinsko vijeće 
razmatrat će izvješće o izgradnji postojećih zona malog gospodarstva kao i formiranju novih zona na svom 
području.   
 

22. Razmatranje Informacije o radu i financijskom poslovanju Dvorca d.o.o. Valpovo u 2016. godini 
Stručna obrada :  Dvorac d.o.o. Valpovo 
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Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   lipanj 2017 godine 
Sukladno članku 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/2009, 49/11, 144/12, 
153/13, 147/14 i 36/15), komunalne djelatnosti na području jedinice lokalne samouprave mogu se obavljati 
trgovačka društva koja osniva jedinica lokalne samouprave. Polazeći od prava i obveze općine Bizovac 
kao suvlasnika «Dvorca « d.o.o., Općinsko vijeće će razmatrati njegovo izvješće o godišnjem financijskom 
poslovanju.  
 

23. Razmatranje Informacije o radu i financijskom poslovanju Urbanizma d.o.o. Valpovo u 2016. 
godini 
Stručna obrada :  Urbanizam d.o.o. Valpovo 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   lipanj 2017 godine 
Sukladno članku 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/2009, 49/11, 144/12, 
153/13, 147/14 i 36/15), komunalne djelatnosti na području jedinice lokalne samouprave mogu se obavljati 
trgovačka društva koja osniva jedinica lokalne samouprave. Polazeći od prava i obveze općine Bizovac 
kao suvlasnika «Urbanizma« d.o.o., Općinsko vijeće će razmatrati njegovo izvješće o godišnjem 
financijskom poslovanju.  
 

24. Razmatranje Informacije o stanju vodoopskrbe na području Općine Bizovac 
Stručna obrada :  Dvorac d.o.o. Valpovo 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   lipanj 2017. godine 
Sukladno članku 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 153/13, 
147/14 i 36/15), jedinice lokalne samouprave i pravne osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti dužne 
su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti. Pod vodoopskrbom razumijevaju se 
poslovi  zahvaćanja, pročišćavanja i isporuke vode za piće. Informacija će sadržavati podatke o 
izgrađenosti vodovodne mreže na području općine Bizovac. 
 

25. Razmatranje Izvješća revizije o korištenju nekretnina u vlasništvu Općine Bizovac 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik  
Rok :   lipanj  2017. godine 
Člankom 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99, 
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) propisano je da stvarima u 
vlasništvu jedinica lokalne samouprave raspolaže, upravlja i koristi općinski načelnik, odnosno opć insko 
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.  
 
 

RUJAN - LISTOPAD 
 
26. Izvješće o izvršavanju proračuna Općine Bizovac za razdoblje  I – VI mjesec 2017. godine 

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj:  Općinski načelnik 
Rok :   rujan 2017. godine 
Prema članku 109. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15.), upravni 
odjel podnosi Općinskom načelniku nacrt polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna do kraja srpnja, 
Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 
15. rujna tekuće proračunske godine. 
 

27. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika za  razdoblje I-VI mjesec 2017. godine; 
Stručna obrada :  Općinski načelnik  
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   rujan 2017. godine 
Na temelju članka 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članku 48.  Statuta Općine Bizovac  
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(«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. 
 

28. Razmatranje izvješća o reviziji proračuna Općine Bizovac za 2016. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   rujan  2017. godine 
Prema članku 60. stavku 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave («Narodne novine» broj 
117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03., 132/06, 73/08, 25/12, 147/14, 
100/15 i 115/16)  nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava obavlja predstavničko tijelo jedinice 
lokalne samouprave samostalno i Državni ured za reviziju. Prema članku 88. stavku 3. istog zakona 
Općinski načelnik mora izvještaj o pregledu financijskog poslovanja državnog ureda za reviziju dostaviti 
Općinskom vijeću. 
 

29. Informacija o poslovanju Hrvatskog radija Valpovština  za 2016. godinu; 
Stručna obrada :  Hrvatski radio Valpovština 
Predlagatelj :  Općinski načelnik  
Rok :   rujan 2017. 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.  
 

30. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju na području Općine Bizovac; 
Stručna obrada :  Zavod za zapošljavanje Valpovo 
Predlagatelj :  Općinski načelnik  
Rok :   rujan 2017. 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. 
 

31. Razmatranje informacije o provođenju Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti na području Općine 
Bizovac; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel  
Predlagatelj :  Općinski načelnik  
Rok :   rujan 2017. godine 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu u članku 2. stavku 2.  (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 153/13, 
147/14 i 36/15), propisano je da su jedinice lokalne samouprave obavezne osigurati trajno i kvalitetno 
obavljanje komunalnih djelatnosti i osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog 
razvoja. Općinskom vijeću bit će podneseno izvješće o provođenju odluke o dimnjačarskoj djelatnosti na 
području Općine Bizovac u tekućoj godini. 
 

32. Izvješće o provedenim mjerama protupožarne zaštite u sezoni žetve 2017. godine; 
Stručna obrada :  Vatrogasna zajednica Općine Bizovac 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   rujan  2016. godine 
Polazeći od obveza koje proizlaze iz Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine» broj 92/10.) u svezi 
informiranja o zaštiti od požara, Općinskom vijeću će biti podneseno izvješće o provedenim mjerama 
protupožarne zaštite za vrijeme žetve u tekućoj godini. 
 

33. 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  2017. godine 
Prema članku 9. stavku 1. Zakona o policiji («Narodne novine» broj 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15 i 
121/16) policija surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na poduzimanju 
mjera radi ostvarivanja sigurnosti građana i imovine. Polazeći od ovog zakonskog određenja Općinskom 
vijeću će biti podnesena Informacija o općem stanju sigurnosti, kriminalitetu, sigurnosti u prometu  te 
javnom redu i miru na području Općine Bizovac. 
 



BROJ 1 – STRANICA 7  OPĆINSKI GLASNIK  21. VELJAČE  2017. 

OPĆINE BIZOVAC 

 

34. Informacija o uspjehu učenika i radu OŠ Bratoljuba Klaića u školskoj  2016/2017. godini 
Stručna obrada :  OŠ Bratoljuba Klaića  
Predlagatelj :  Ravnatelj škole 
Rok :   listopad  2017. 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.  
 

35. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Općine 
Bizovac; 
Stručna obrada :  Dječji vrtić “Maslačak” Belišće 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   listopad 2017. 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. 
 

36. Razmatranje Izvješća o provođenju Odluke o općinskim porezima;  
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   listopad 2017. godine 
Prema članku 29. stavku 1. točki 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave («Narodne novine» 
broj 117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03., 132/06, 73/08, 25/12, 147/14, 
100/15 i 115/16.)  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. 

 
37. 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 2017. godine 
Prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16 )  
Općina Bizovac je obvezna u svom proračunu osigurati sredstva za potrebe podmirenja troškova 
stanovanja  socijalno ugroženih građana.  
Općinskom vijeću bit će podneseno izvješće o provođenju odluke o socijalnoj skrbi za proteklu godinu. 

 
38. Razmatranje plana zimskog održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju; 

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel i Dvorac d.o.o. Valpovo 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   listopad 2017. godine 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 
59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 153/13, 147/14 i 
36/15),  propisano je da jedinice lokalne samouprave, za svaku kalendarsku godinu u skladu s predviđenim 
sredstvima i izvorima financiranja donose Program zimskog održavanja nerazvrstanih cesta. 

 
 

STUDENI - PROSINAC 
 

39. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2017. godini.  
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 
2018. godini.   
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2016. godine 
Jedinice lokalne ( regionalne ) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, 
uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje. 
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Odredbama Zakona o civilnoj zaštiti (NN br. 82/15) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i 
područne ( regionalne ) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i 
analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom 
području, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene 
zakonom. 
 

40. Razmatranje prijedloga Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Općine 
Bizovac u 2018. godini; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2017. godine 
Polazeći od prava i obveza općine koja proizlaze iz  Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 
157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), općinsko vijeće donijet će program javnih potreba u djelatnosti socijalne 
skrbi na području općine Bizovac za sljedeću godinu. 
 

41. Utvrđivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2017. godine 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 
59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 153/13, 147/14 i 
36/15),  propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, nakon donošenja odluke o 
komunalnoj naknadi, za svaku kalendarsku godinu u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima 
financiranja donosi Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti odvodnje atmosferskih 
voda, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, 
održavanje groblja, i održavanje javne rasvjete. Polazeći od prava i obveza općine koja proizlaze iz  
naprijed navedenog zakona, općinsko vijeće donijet će program održavanja komunalne infrastrukture na 
području općine Bizovac za sljedeću godinu. 

 
42. Razmatranje programa javnih potreba u športu za 2018. godinu; 

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2017. godine 
Zakonom o športu («Narodne novine» broj 71/06.,150/08.,124/11, 86/12, 94/13 i 85/15.) propisano je da 
općina utvrđuje program javnih potreba u športu od zajedničkog interesa za svoje područje i za 
ostvarivanje programa osigurava financijska sredstva iz svog proračuna. Program javnih potreba u kulturi 
donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika, zajedno s godišnjim proračunom. 

 
43. Razmatranje programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu; 

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2017. godine 
Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90. i 27/93. i 38/09.) propisano 
je da općina donosi program javnih potreba u kulturi od zajedničkog interesa za svoje područje i za 
ostvarivanje programa osigurava financijska sredstva iz svog proračuna. Program javnih potreba u kulturi 
donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika, zajedno s godišnjim proračunom. 
 

44. Razmatranje programa trošenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog 
zemljišta za 2018. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2017. godine 
Prema članku 60. stavku 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave («Narodne novine» broj 
117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08, 25/12,147/14, 100/15 
i 115/16)  nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava obavlja predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave samostalno i Državni ured za reviziju. Program donosi Općinsko vijeće na prijedlog 
Općinskog načelnika, zajedno s godišnjim proračunom. 
 

45. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Bizovac za 2018. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2017. godine 
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Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15.),  
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi proračun za proračunsku godinu koja odgovara 
kalendarskoj godini. Sukladno članku 37 stavku 4. općinski načelnik utvrđuje prijedlog proračuna i 
dostavlja ga predstavničkom tijelu koje, prema članku 39. mora donijeti proračun do konca tekuće godine 
za iduću proračunsku godinu, i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna  sa 1. siječnja godine za koju 
se donosi proračun. U skladu s naprijed navedenim Općinsko vijeće će donijeti Proračun Općine Bizovac 
za sljedeću godinu. 

 
46. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju proračuna za 2018. godinu; 

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2017. godine 
Prema članku 14. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15.), uz 
proračun općine donosi se i odluka o izvršavanju proračuna. Odlukom se uređuje struktura prihoda i 
rashoda, zaduživanje općine, upravljanje općinskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih 
sredstava, ovlasti poglavarstva i predsjednika poglavarstva te druga pitanja u izvršavanju proračuna. 
  
 

TIJEKOM GODINE - PREMA POTREBI 
 
47. Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bizovac za 2017. godinu; 

Stručan obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prema potrebi 
Prema članku 43. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15.), ako se tijekom 
proračunske godine, zbog izvanrednih i nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno 
umanje prihodi i primitci, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda, odnosno 
pronalaženjem novih prihoda. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine 
izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna. 
 

48. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bizovac; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prema potrebi 
Na osnovi članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) propisano je da 
stvarima u vlasništvu općine raspolaže, upravlja i koristi općinski načelnik, odnosno općinsko vijeće. 
Općinsko vijeće. Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretne i nepokretne imovine čija ukupna 
vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se 
odlučuje o stjecanju i otuđenju imovine. Sukladno navedenom ako vrijednost imovine prelazi naprijed 
navedeni iznos odluku donosi Općinsko vijeće. 
 

49. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupcima javne nabave; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prema planu javne nabave 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac («Službeni glasnik općine Bizovac» broj 3/09. i 2/13.) 
utvrđeno je da Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretne i nepokretne imovine čija ukupna 
vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se 
odlučuje o stjecanju i otuđenju imovine. Sukladno navedenom ako vrijednost javne nabave prelazi naprijed 
navedeni iznos odluku donosi Općinsko vijeće. 
 

50. Izvješće o korištenju sredstava tekuće rezerve Proračuna Općine Bizovac za 2017. godinu: 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   polugodišnje 
Prema članku 47. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15.), Općinski načelnik je 
dužan izvijestiti Vijeće o korištenju sredstava proračunske zalihe.  

 
51. Rješenja o imenovanju i razrješenju; 

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

 
52. Pitanja i prijedlozi vijećnika ; 

Prema članku 45. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj  
3/09 i 2/13),  vijećnici vijeća, u pravilu, na svakoj sjednici Općinskog vijeća postavljaju pitanja i daju 
prijedloge. Odgovori na postavljena pitanja daju se na istoj sjednici ili na sljedećoj sjednici vijeća.  

 
II. 

Ovim Programom utvrđeni nositelji dužni su predlagatelju dostaviti pripremljeni materijal najkasnije do 
1. u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je predviđeno razmatranje tog materijala. 

Ovim Programom utvrđeni predlagatelji dužni su u određenom roku podnijeti predviđeni materijal 
Vijeću na razmatranje. 

Ovim Programom utvrđeni nositelji izrade dužni su obavijestiti vijeće u slučaju nemogućnosti dostave 
materijala u utvrđenim rokovima, navodeći razloge nemogućnosti pravovremenog izvršenja. 

Ovaj Program rada može se tijekom godine dopunjavati, a provodit će se ovisno o potrebi. 
 

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

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 

 
KLASA : 021-05/17-01/2 
URBROJ : 2185/03-1-17-1 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac,  20. veljače 2017.                  Davor Torjanac, v.r. 

----------- 
 
 
 
 
782. 

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16.) i članka 32. Statuta 

Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac '', broj 3/09 i 2/13.), Općinsko vijeće Općine Bizovac 

donijelo je na 28. sjednici održanoj 20.veljače 2017. godine  

 

 

ODLUKU 

o provedbi postupaka jednostavne nabave 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih 

sredstava, Općina Bizovac (dalje u tekstu: naručitelj), ovom Odlukom uređuje postupak koji prethodi stvaranju 

ugovornih odnosa za nabavu roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i nabavu radova 

procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (dalje u tekstu: jednostavna nabava) za koje sukladno odredbama 

Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupka javne nabave.  

 

Članak 2. 

(1) U provedbi postupaka jednostavne nabave radova, roba i usluga osim ove Odluke, Općina Bizovac (u 

daljnjem tekstu: naručitelj) obavezna je:  

- primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske akte, koji se odnose na pojedini predmet nabave.  

- u odnosu na sve gospodarske subjekte, pridržavati se načela slobode kretanja robe, poslovnog 

nastanka i slobode pružanja usluga, te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načela tržišnog 
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natjecanja, jednakog tretmana, zabrane diskriminacije, uzajamnog priznavanja, razmjernosti i 

transparentnosti. 

(2) O sukobu interesa, na odgovarajući način, promjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi. 

 

Članak 3. 

(1) Postupci nabave iz članka 1. ove Odluke moraju biti usklađeni sa Planom nabave naručitelja izuzev 

predmeta nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna.  

(2) Procijenjena vrijednost nabave je vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a). 

 

 

II. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 

 

Članak 4. 

(1) Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda. 

(2) Kada je kriterij za odabir ponude ekonomski najpovoljnija ponuda, osim kriterija cijene mogu se koristiti i 

npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni 

troškovi, ekonomičnost, rok isporuke ili rok izvršenja i drugo. 

 

Članak 5. 

Naručitelj zadržava pravo poništiti postupak jednostavne nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati 

niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima. 

 

 

III. PRIPREMA, POKRETANJE I PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA I 

USLUGA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 70.000,00 KUNA  I RADOVA PROCJENJENE 

VRIJEDNOSTI MANJE OD 200.000,00 KUNA 

 

Članak 6. 

(1) Nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti 

manje od 200.000,00 kuna provodi se izdavanjem narudžbenice temeljem jedne ponude koja je prethodno 

zatražena elektroničkim putem, telefaksom ili telefonski. 

(2) Narudžbenicu potpisuje Općinski načelnik.  

(3) Kada se radi o nabavi radova ili o specifičnom predmetu nabave (nabava nefinancijske imovine, 

intelektualne i osobne usluge i sl.), odnosi između Općine Bizovac kao javnog naručitelja i izvršitelja urediti 

će se ugovorom.  

(4) Narudžbenica ili ugovor obvezno sadrži podatke o:   

- naručitelju,  

- vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere,  

- količini,  

- jediničnoj cijeni 

- ukupnoj cijeni,  

- roku i mjestu izvođenju radova, isporuke robe odnosno pružanju usluge,  

- načinu i roku plaćanja,  

- gospodarskom subjektu-dobavljaču.  

 

IV. PRIPREMA, POKRETANJE I PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA I 

USLUGA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 70.000,00 KUNA  I RADOVA 

PROCJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 200.000,00 KUNA 

 

Članak 7. 

(1) Postupak nabave započinje donošenjem Odluke o pokretanju postupka nabave, koju donosi općinski 

načelnik.  

(2) Odluka o pokretanju postupka nabave sadrži najmanje slijedeće podatke:  

- naziv predmeta nabave, 

- redni broj predmeta nabave prema Planu nabave, procijenjenu vrijednost nabave,  

- izvor planiranih sredstava,  
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- osobe koje provode postupak nabave (u daljem tekstu: ovlašteni predstavnici javnog naručitelja) i  

- popis gospodarskih subjekata kojima će se uputiti poziv za dostavu ponude.  

 

Članak 8. 

(1) Nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna i radova procijenjene 

vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kuna provodi se slanjem poziva za dostavu ponuda na adrese 

minimalno tri gospodarska subjekta  i/ili objavom na službenim stranicama i/ili kombinacijom slanja poziva 

na adrese gospodarskih subjekata i objavom na internet stranici naručitelja. 

(2) Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati: podatke o javnom naručitelju, opis predmeta nabave, 

procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, rok, način i uvjete plaćanja, rok valjanosti ponude, 

uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti, vrstu, sredstvo i uvjete jamstva (ako se traži), rok za 

dostavu ponude, način dostavljanja ponude, adresu na koju se ponude dostavljaju, kontakt osobu, broj 

telefona i adresu elektroničke pošte.  

(3) Naručitelj zadržava pravo uputiti poziv jednom gospodarskom subjektu kada zbog tehničkih, umjetničkih 

razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava, ugovor o nabavi može izvršiti samo određeni 

gospodarski subjekt. 

(4) Poziv za dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane 

gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, potvrda e-mailom, izvješće o uspješnom slanju 

telefaksom i sl.).  

 

Članak 9. 

(1) Prilikom određivanja rokova za dostavu ponuda naručitelj će uzeti u obzir složenost predmeta nabave. 

(2) Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od osam dana od dana upućivanja odnosno objavljivanja poziva. 

(3) Ponude dostavljene na temelju objavljenog poziva na internetskim stranicama naručitelja, uzimaju se u 

razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude dostavljane na temelju Poziva upućene gospodarskim 

subjektima po vlastitom izboru. 

(4) Za postupak odabira dovoljna je jedna pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja. 

 

Članak 10. 

(1) Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće 

od 70.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kuna provode ovlašteni 

predstavnici naručitelja ( 3 člana ) koje za svaki pojedini postupak nabave imenuje općinski načelnik.  

(2) Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja imaju slijedeće obveze i ovlasti:  

- priprema postupka nabave (dokumentacija, troškovnici i dr.),  

- provedba postupka nabave (slanje i objava poziva za dostavu ponuda, otvaranje ponuda, pregled i 

ocjena ponuda i sastavljanje zapisnika,  

- utvrđivanje prijedloga Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju postupka nabave na osnovi rezultata 

pregleda i ocjene ponuda.  

(3) Otvaranje ponuda nije javno 

 

Članak 11. 

(1) Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude.  

(2) Odluka o odabiru obvezno sadrži: podatke o javnom naručitelju, predmetu nabave, naziv ponuditelja čija 

je ponuda odabrana za sklapanje Ugovora, cijenu nabave bez PDV-a, razloge isključenja ponuditelja, 

razloge odbijanja ponuda, datum donošenja Odluke o odabiru i potpis odgovorne osobe.  

 

Članak 13. 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave obvezno se 

dostavlja svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju 

telefaksom, potvrda e-mailom i sl.).  

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 14. 

(1) Stupanjem na snagu Ove Odluke prestaje važiti Odluka o bagatelnoj nabavi („Službeni glasnik općine 

Bizovac“, br. 3/14.)   
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(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Bizovac".  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 

 

KLASA: 030-01/17-01/1 

URBROJ:2185/03-17-1 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Bizovac, 20. veljače 2017.               Davor Torjanac, v.r.  

---------- 

 
 
 
 

783. 

Na osnovi članka 32. stavka 1. točke 19. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik općine Bizovac”, broj: 

3/09. i 2/13), Općinsko vijeće Općine Bizovac na 28. sjednici 20. veljače 2017. godine donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (“Službeni glasnik općine Bizovac”, broj 3/07) u članku 2. 

stavak 2. mijenja se tako da glasi: 

„Pod dimnjakom, u smislu ove Odluke, smatra se usponski dimovodni kanal, sabirnica čađe, priključna 
cijev uređaja za loženje, postrojenja i uređaji koji služe za opskrbu zraka za izgaranje i odvod produkata 
sagorjevanja bez obzira na vrstu goriva (TIP-C) i drugi dijelovi dimnjaka. 

 

Članak 2. 

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

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 

 

KLASA: 363-02/16-01/4 

UR.BROJ: 2185/03-1-17-1                                                         

Predsjednik Općinskog vijeća 

Bizovac, 20. veljače 2017.                                             Davor Torjanac, v.r. 

----------  

 
 
 
 
784. 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac („Službeni glasnik Općine Bizovac“ br. 3/09. i 2/13.) Općinsko 

vijeće Općine Bizovac na 28. sjednici održanoj dana 20. veljače 2017. godine donijelo je 

 

 

ODLUKU  

o prihvaćanju Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi  

EU projekata Valpovo-Belišće 

 

 

Članak 1.  

 Općinsko vijeće Općine Bizovac prihvaća Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekata 

Valpovo-Belišće, KLASA:325-01/17-03/01, URBROJ:374-17-1 od 30. siječnja 2017. godine, te prihvaća sva 

prava i obveze koje proizlaze iz sadržaja odredbi navedenog Sporazuma, a koji čini sastavni dio ove Odluke.  



BROJ 1 – STRANICA 14  OPĆINSKI GLASNIK  21. VELJAČE  2017. 

OPĆINE BIZOVAC 

 

 

Članak 2. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Bizovac za poduzimanje svih radnji kao i provedbu svih 

postupaka potrebnih za realizaciju Sporazuma iz članka 1. ove Odluke, a u okviru zakonom propisanih 

ovlaštenja.  

 

Članak 3.  

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

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 

 

KLASA: 325-04/17-01/1 

UR.BROJ: 2185/03-17-4  

Predsjednik Općinskog vijeća 

Bizovac, 20. veljače 2017.               Davor Torjanac, v.r. 

----------  

 
 
 
 
785. 
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12 i 152/14.) i članka 32. Statuta 
Općine Bizovac („Službeni glasnik“ br. 3/09 i 2/1013.), Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 28. 
sjednici održanoj 20. veljače 2017. godine 

 
 

ODLUKU 
o kupovini nekretnine u Bizovcu   

 
 

Članak 1. 
Prihvaća se ponuda MEDIKE d.d. OIB:94818858923, Zagreb Cipraška 1, kojom se nudi Općini 

Bizovac kupovina nekretnine u Bizovcu. 
Općinsko vijeće donosi odluku o kupovini nekretnine upisane u z.k.ul. br. 1129,  k.o. Bizovac, 

označena kao k.č.br. 369/4, kuća, dvorište i voćnjak u Bizovcu, Kralja Tomislava 91, površine 1150 m2, 
vlasništvo MEDIKE d.d. OIB:94818858923,  po cijeni od 229.422,71 kuna. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Bizovac da na temelju ove Odluke zaključi ugovor o 
kupoprodaji.  

 
Članak 2. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA: 944-01/17-01/1 
URBROJ: 2185/03-01-17-2 

Predsjednik općinskog vijeća 
Bizovac, 20. veljače 2017. godine                Davor Torjanac, v.r. 

---------- 
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786. 
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 32. Statuta 
Općine Bizovac („Službeni glasnik“ br. 3/09 i 2/1013.), Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 28. 
sjednici održanoj 20. veljače 2017. godine 

 
 

ODLUKU 
o kupovini nekretnine u Samatovcima  

 
 

Članak 1. 
Prihvaća se ponuda Katice Filaković iz Osijeka, Vilajska 3, OIB:61835946073, kojom se nudi Općini 

Bizovac kupovina nekretnine u Samatovcima. 
Općinsko vijeće donosi odluku o kupovini nekretnine upisane u z.k.ul. br. 3918,  k.o. Petrijevci, 

označena kao k.č.br. 2654, oranica, površine 2895 m2, vlasništvo Katice Filaković iz Osijeka Vilajska 3, 
OIB:61835946073,  po cijeni od 73.000,00 kuna. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Bizovac da na temelju ove Odluke zaključi ugovor o 
kupoprodaji.  

 
Članak 2. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA: 944-01/17-01/2 
URBROJ: 2185/03-01-17-2 

Predsjednik općinskog vijeća 
Bizovac, 20. veljače 2017. godine                 Davor Torjanac, v.r. 

----------   
 
 
 
787. 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac i članka 14. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97., 107/07. i 94/13.) Općinsko vijeće Općine Bizovac na 28. sjednici 
održanoj 20. veljače 2017. godine donijelo je 
 
 

PLAN 
mreže dječjih vrtića na području Općine Bizovac 

 
Članak 1.  

 Općinsko vijeće Općine Bizovac donosi Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Bizovac. 
Na području Općine Bizovac djelatnost predškolskog odgoja obavlja Dječji vrtić „Maslačak“ Belišće, 

Područni vrtić u Bizovcu, Braće Radić 43, Bizovac, a mogu je obavljati i dječji vrtići čiji su osnivači druge fizičke 
ili pravne osobe u skladu s važećim zakonskom propisima.  

 

 
 

 

PODACI O PROSTORU (OBJEKTU)

ZATVORENI 

PROSTOR

OTVORENI 

PROSTOR

 1.

Dječji vrtić Maslačak, 

Belišće, Područni vrtić 

Bizovac, Braće Radić 43 

Bizovac

 Cjelodnevni 

10 satni
52 2 38 2 vrtić  380 m² 2284 m²

RED. 

BR.

NAZIV I ADRESA DV/DV 

(samostalnog objekta)

VRSTA I 

TRAJANJE 

PROGRAMA

KAPACITET 

VRTIĆA

POPUNJENOST 

KAPACITETA

BROJ 

DJECE

NAMJENSKA 

GRAĐEVINA

BROJ 

SKUPINA

BROJ 

DJECE

BROJ 

SKUPINA

POVRŠINA U M
2
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Članak 2. 
Općina Bizovac, u svom proračunu osigurava sredstva za  provođenje redovnih programa 

predškolskog odgoja i obrazovanja.  
 

Članak 3.  
Ovaj Plan dostavlja se Osječko-baranjskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na 

području Osječko-baranjske županije.  
 

Članak 4. 
 Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Bizovac. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA: 601-01/17-02/1 
UR.BROJ: 2185/02-2-17-1  

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 20. veljače 2017.              Davor Torjanac, v.r. 

----------  
 
 
 
 
788. 
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  donijelo je na 28. sjednici održanoj 20. veljače 2017. godine 
 

 
 

PROVEDBENI PLAN 
unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bizovac 

za 2017. godinu 
  

 
Članak 1. 

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Bizovac potrebno je u 2017. 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 

 
d) Proračunom Općine Bizovac planirati financijska sredstva za redovito funkcioniranje,  opremanje  i 

osposobljavanje vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Općine Bizovac. 
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac 
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1.2. Normativni ustroj zaštite od požara  

a) 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. 
 

b) Općina Bizovac donijela je Plan zaštite od požara na temelju izvršene Procjene. Potrebno je uskladiti 
Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara s važećim zakonskim propisima..  
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac. 

 
 
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 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  
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Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 94/13) 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  114/15), 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 
  
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 
 
i) Obvezno je na svim objektima koji posjeduju plinske instalacije obvezno je redovito ispitivati njihovu 
ispravnost, sukladno važećim propisima..  
Izvršitelj zadatka: pravne i fizičke osobe koji su vlasnici objekata s plinskim instalacijama 
 

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.  
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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: 214-02/17-01/1                                                                                   
URBROJ:  2185/03-17-2 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, 20. veljače 2017. godine                   Davor Torjanac, v.r. 

---------  
 
 
 
 
789. 
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 2017. godinu ("Službeni glasnik 
Općine Bizovac" broj 5/16), Općinski načelnik Općine Bizovac 3. siječnja 2017. godine donio je  
 

 
ODLUKU 

o financiranju toplog obroka učenika osnovne škole u 2017. godini 
 
 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos, način i kriteriji sufinaciranja toplog obroka za učenike osnovne 
škole s područja Općine Bizovac u razdoblju siječanj-lipanj 2017. 
 

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

učenici čiji su roditelji, odnosno obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje 
sukladno 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.  
 

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.  
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Općine Bizovac". 

 
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC 

 
KLASA :   602-02/17-01/1 
URBROJ : 2185/03-17-1 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Bizovac, 3. siječnja 2017. godine       Srećko Vuković, v.r. 

---------- 
 
 
 
 
 



BROJ 1 – STRANICA 20  OPĆINSKI GLASNIK  21. VELJAČE  2017. 

OPĆINE BIZOVAC 

 

790. 
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 2016. godinu ("Službeni glasnik 
Općine Bizovac" broj 5/16.), Općinski načelnik Općine Bizovac 3. siječnja 2017. godine donio je  
 

 
 

ODLUKU 
o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza  

za redovite učenike srednjih škola s područja Općine Bizovac  
u razdoblju siječanj-lipanj 2017. 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 2017. godine. 
 

Članak 2. 
Pravo na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola imaju svi redoviti učenici srednjih škola koji 

imaju prebivalište na području Općine Bizovac.  
 

Članak 3. 
Uz sufinanciranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Osječko-baranjske županije, Općina 

Bizovac će u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine sufinancirati međumjesni javni prijevoz. redovitih učenika 
srednjih škola s prebivalištem na području Općine Bizovac u iznosu od 20% 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. 
Javni prijevoznik dužan je Općini Bizovac do 15. u mjesecu za tekući  mjesec dostaviti uz  ispostavljeni 

račun i popisa studenata s prebivalištem na području Općine Bizovac koji su kupili mjesečnu kartu. 

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

Članak 6. 
Sredstva za izvršenje ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Bizovac za 2017. godinu. 

 
Članak 7. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC 
 

KLASA :   340-01/17-01/1 
URBROJ : 2185/03-17-1 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Bizovac, 3. siječnja 2017. godine        Srećko Vuković, v.r.    

----------   
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791. 
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 2017. godinu ("Službeni glasnik 
Općine Bizovac" broj 5/16.), Općinski načelnik Općine Bizovac 3. siječnja 2017. godine donio je  
 

 
ODLUKA 

o subvencioniranju dijela cijene prijevoza 

redovnih studenata s prebivalištem na području Općine Bizovac 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos, način i kriteriji sufinaciranja međumjesnog javnog prijevoza za 

redovite studenata s područja Općine Bizovac u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine. 
 

Članak 2. 
Općina Bizovac će u razdoblju siječanj - lipanj 2016. godine sufinancirati međumjesni javni prijevoz 

redovitih studenata s prebivalištem na području Općine Bizovac u iznosu od 150 kuna mjesečno. 
 

Članak 3. 
Pravo iz članka 2. ove Odluke korisnici mogu ostvariti na način utvrđen Uputom Općinskog načelnika 

Općine Bizovac o provođenju Odluke o financiranju prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata s područja 
Općine Bizovac u 2017. godini.  
 

Članak 4. 
Javni prijevoznik dužan je Općini Bizovac do 15. u mjesecu za tekući  mjesec dostaviti uz  ispostavljeni 

račun i popisa studenata s prebivalištem na području Općine Bizovac koji su kupili mjesečnu kartu. 

 
Članak 5. 

Sredstva za izvršenje ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Bizovac za 2017. godinu. 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Općine Bizovac". 

 
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC 

 
KLASA :   340-01/17-01/1 
URBROJ : 2185/03-17-2 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Bizovac, 3. siječnja 2017. godine        Srećko Vuković, v.r.    

----------   
 
 
 
 
792. 
Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“ br. 25/13. i 
85/15.) i članka 46. Statuta Općine Bizovac ( Službeni glasnik Općine Bizovac broj 3/09. i 2/13. ) općinski 
načelnik Općine Bizovac 23. siječnja 2017., donosi 
 

P L A N 
savjetovanja s javnošću u 2017. godini 

 
I. 

Plan savjetovanja s javnošću Općine Bizovac u 2017. godini sadrži opće akte odnosno druge 
strateške ili planske dokumente kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba na području Općine 
Bizovac. 
 

II. 
U 2017. godini savjetovanje s javnošću provest će se u postupku donošenja akata odnosno 

strateških ili planskih dokumenta navedenih u tablici koja je sastavni dio ovog Plana. 
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III. 

Obrazac za sudjelovanje javnosti putem kojeg će građani moći uputiti svoje prijedloge, mišljenja i 
primjedbe na konkretne nacrte za koje je savjetovanja u tijeku te Obrazac Izvješća o provedenom 
savjetovanju s javnošću koji će Jedinstveni upravni odjel nakon provedenog savjetovanja objaviti, a iz kojeg 
će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem prilažu se ovom planu. 
 

IV. 
Zadužuju se Jedinstveni upravni odjel za provođenje savjetovanja s javnošću sukladno odredbama 

Zakona o pravu na pristup informacijama, a temeljem ovog plana.  
 

V. 
 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za objavu i dostupnost ovog plana na Internet stranici Općine 
Bizovac (www.općina-bizovac.hr). 
 

IV. 
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bizovac“ 
 
KLASA: 022-05/17-01/2 
URBROJ: 2185/03-02-17-1  

OPĆINSKI NAČELNIK 
Bizovac, 19. siječnja 2017.         Srećko Vuković, v.r 

----------   
 

 
 
 
793. 
Na temelju članka 6. stavka 4. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Bizovac („Službeni glasnik 
Općine Bizovac“ 1/16), Općinski načelnik Općine Bizovac donosi 
 
 

RJEŠENJE 
o osnivanju i imenovanju članova povjerenstva  

 
Članak 1. 

Osniva se Povjerenstvo za provedbu postupka javnog poziva za financiranje javnih potreba na 
području Općine Bizovac. 

U Povjerenstvo se imenuju: 
1. Srećko Vuković, za predsjednika, 
2. Igor Jakopiček 
3. Nediljko Pušić 
4. Katica Sršić i 
5. Vlatko Vujnovac za članove 

 
Članak 2. 

Zadaća Povjerenstva odnosi se na obavljanje sljedećih poslova: 
- provedbu postupka javnog poziva za financiranje javnih potreba na području Općine Bizovac, 
- Ocjena i vrednovanje programa i projekata udruga za financiranje iz proračuna općine Bizovac, 
- Utvrđivanje prijedloga odluke o financiranju udruga, koju donosi općinski načelnik. 

 
Članak 4. 

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Općine Bizovac“. 
 
 
KLASA:  022-05/17-01/4 
URBROJ: 2185/03-3-17-01 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Bizovac, 15. veljače 2017.             Srećko Vuković, v.r. 

---------- 
 
 

http://www.općina-bizovac.hr/
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794. 
Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Bizovac – nastavno: Pravilnik 

(“Službeni glasnik općine Bizovac, br. 3/09 i 2/13), članka 29. stavak 6.  Uredbe o kriterijima, mjerilima i 

postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – 

nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15) i članka 46. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik općine 

Bizovac, br. 3/09 i 2/13), Općinski načelnik Općine Bizovac donosi 

 

 

ODLUKU   

o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata i programa  

koje provode  udruge na području Općine Bizovac za 2017. godinu 

  

  

I. 

Općina Bizovac ovom Odlukom utvrđuje suradnju s udrugama koje su podnijele prijavu na Javni poziv za 

financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Bizovac (u nastavku: Javni poziv) 

objavljen dana 6. 12. 2016. godine na službenoj internetskoj stranici Općine Bizovac, www.bizovac.hr.  

 

 

II. 

Sukladno odredbama ove Odluke, osigurat će se financijska sredstva za projekte / programe koje je predložilo 

Povjerenstvo za potpore (u nastavku: Povjerenstvo). 

 

 

III. 

Za provedbu točke I. ove Odluke, Općina Bizovac će osigurati financijska sredstva u ukupnom iznosu od 

432.000,00 kuna, a koja sredstva će teretiti Proračun Općine Bizovac za 2017. godine i to slijedeće pozicije:  

  

- Program 1009 Javne potrebe u kulturi, Aktivnost: A100902 Djelatnost udruga u kulturi,  

- Program 1010 Razvoj sporta i rekreacije, Aktivnost: A101101 Djelatnost udruga u sportu,  

- Program 1011 Financiranje programa i projekata u socijalnoj skrbi, Aktivnost: A101107 Pomoć 

humanitarnim udrugama,  

 

IV. 

Sredstva iz točke III. ove Odluke raspoređuju se na slijedeće udruge:  
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Red. 
broj 

NAZIV UDRUGE ADRESA OIB NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA 
BROJ 

ČLANOVA 

IZNOS 
TRAŽENIH 

SREDSTAVA 

IZNOS 
DODIJELJENIH 
SREDSTAVA 

1. KUD Bizovac Bizovac Bizovac, K. Tomislava 138 21578203738 Zaštita, očuvanje i promocija kulturne baštine 65 80.000,00 30.000,00 

2. KUD Brođanci Brođanci Brođanci, Školska 1 81638559697 
bavljenje kulturnoumjetničkim radom kroz 
narodno glazbeno stvaralaštvo-pjesme,plesovi 
i običaji 

25 38.500,00 18.000,00 

3. KUD Cret 
Cret Bizovački, M. Gupca 
111 

81041630702 
očuvanje izvornog i reproduktivnog folklora, 
Organizacija manifestacije "PROLJEĆE U 
CRETU" 

71 33.000,00 23.000,00 

4. Matica Hrvatska Bizovac, K. Tomislava 89 68480729256 
Kultura i umjetnost (nakladništvo, izložbe i 
promocije) 

28 61.500,00 17.000,00 

5. 
Udruga umirovljenika 
Bizovac 

Bizovac, K. Tomislava 136 84853565928 
Socijalna platforma za umirovljenike, 
okupljanje umirovljenika 

194 38.490,00 12.000,00 

6. 
Udruga mladih Središte 
Općine Bizovac 

Bizovac, K. Tomislava  58249243898 
organizacija radionica za mlade, pripremanje i 
provođenje programa za učenike OŠ, 
sudjelovanju na bizovačkim ljetnim večerima 

30 18.000,00 15.000,00 

7. 
Brođanačka udruga 
mladih 

Brođanci, Trg 1 29223937572 
organizacija druženja mladih, pripremanje i 
provođenje programa aktivnosti za djecu i 
mlade 

30 10.000,00 5.000,00 

8. 
Udruga sv. Vinka 
Paulskog 

Bizovac, Kolodvorsa 5 68832008018 
provođenje socijalnog programa pomoći 
osobama u potrebi 

15 12.560,00 5.000,00 

9. 
Zavičajni klub ličana 
Gacka 

Bizovac, K. Tomislava 223 61375669665 
njegovanje ličkih običaja i tradicije, 
organiziranje raznih oblika kulturnih i 
društvenih zabavnih aktivnosti 

94 40.800,00 5.000,00 

10. 
Olimpijada starih 
športova 

Brođanci, Brkićeva 37802117639 
čuvanje izvornih oblika starih narodnih igara i 
nadmetanja 

32 130.000,00 30.000,00 

11. NK Termia Bizovac Bizovac, Valpovačka 40610398054 Natjecanje u 1. ŽNL , treninzi, turniri 110 208.400,00 65.000,00 

12. NK Hajdin Cret Cret Bizovački, M. Gupca  95893540772 Natjecanje u 3 ŽNL Valpovo, treninzi, turniri 27 50.500,00 25.000,00 

13. NK Jadran Habjanovci Habjanovci, Fiskulturna  74022074032 treninzi i natjecanja u nogometnim ligama 40 46.000,00 25.000,00 

14. NK Gaj Brođanci Brođanci, Brkićeva 83 85638957645 treninzi i natjecanja u nogometnim ligama 30 30.000,00 25.000,00 

15. 
Udruga uzgajatelja malih 
životinja 

Bizovac, Valpovačka 3 82064342021 
obavljanje svih aktivnosti za održavanje 
izložbe, obnova inventara 

15 12.000,00 2.000,00 

16. 
Ženski odbojkaški klub 
Bizovac 

Bizovac, Ulica dr. Franje 
Tuđmana 41 

35689088915 treninzi škole odbojke i utakmice ŽOK Bizovac 35 26.000,00 12.000,00 

17. 
Stolnoteniski klub 
Omladinac Brođanci 

Brođanci, Školska 2 57463173760 
Natjecanje u 1. ŽSL, organizacija turnira u 
Bizovcu, provođenje treninga  

37 46.000,00 20.000,00 

18. 
Stolnoteniski klub 
Bizovac 

Bizovac, Ulica dr. Franje 
Tuđmana 1 

37491556616 
bavljenje stolnim tenisom, natjecanja u tom 
sportu 

17 12.000,00 10.000,00 
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V. 

Općina Bizovac će s udrugama iz točke IV. ove Odluke kojima su odobrena financijska sredstva sklopiti ugovor 

o dodjeli financijskih sredstva kojim će se  regulirati međusobni odnosi.  

 

VI. 

Udruge imaju pravo podnijeti prigovor na ovu Odluku koji prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Bizovac u roku 8 (osam) dana od dana dostave pisane Odluke. Odluku po prigovoru donosi Općinski 

načelnik Općine Bizovac i to u roku 8 (osam) dana od dana primitka prigovora. 

 

VII. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku općine Bizovac“ i na 

službenoj internet stranici Općine Bizovac. 

 

KLASA: 022-05/16-01/5 
URBROJ: 2185/03-02-17-25  

OPĆINSKI NAČELNIK 

Bizovac, 24. veljače 2017. godine     Srećko Vuković, v.r. 

---------- 
 


