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278.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC, na 10. sjednici održanoj 29. travnja 2010. godine na temelju čl.
100. stavak 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN, br. 76/07 i 38/09), Odluke o izradi Izmjena i
dopuna PPUO Bizovac (''Službeni glasnik općine Bizovac“ br. 1/08), Odluke o izmjeni Odluke o izradi
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bizovac („Službeni glasnik općine Bizovac“, br. 6/09) i
članka 24. točka 7. Statuta Općine Bizovac (''Službeni glasnik općine Bizovac“, br. 2/01 i 1/06), donosi
sljedeću
ODLUKU
O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BIZOVAC

I.

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom donose se izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bizovac
(''Općinski glasnik'' Općine Bizovac broj 3/05.).
Članak 2.
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bizovac (u daljnjem tekstu : Plan)
sastoje se od knjige-elaborata pod nazivom: ''Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine
Bizovac'', broj Plana: 43/2008. godine.
Plan iz stavka 1. ovoga članka izradio je Zavod za prostorno planiranje d.d . Osijek, Vijenac
Paje Kolarića 5A.
Članak 3.
Plan sadržava tekstualni i grafički dio:
a) Tekstualni dio
1. 0. OPĆI DIO
2. Naslovna stranica
3. Potpisni list
4. Sadržaj
5. Izvadak iz sudskog registra
6. Suglasnost za upis u sudski registar nadležnog Ministarstva
7. Rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog
uređenja
8. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i
inženjera u graditeljstvu
9. Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja Nacrta prijedloga Plana
10. Suglasnosti i mišljenja propisana zakonima i propisima

I. TEKSTUALNI DIO PLANA
1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA
2. IZMJENE TEKSTUALNOG DIJELA PLANA
3. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
4. IZMJENE KARTOGRAFSKOG DIJELA PLANA
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II. OBVEZNI PRILOZI
A. STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA
B. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO
POŠTOVATI U IZRADI PLANA
C. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ ČLANAKA 79. I 94. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I
GRADNJI
D. IZVJEŠĆA O PRETHODNOJ I JAVNOJ RASPRAVI
E. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA
F. SAŽETAK ZA JAVNOST

III. KARTOGRAFSKI DIO
b) Kartografski dio

KARTOGRAFSKI PRIKAZI
Red.
br.

Oznaka

MJERILO

1.

O.

PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA

1:25.000

2.

1.

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

1:25.000

3.

3.A

UVJETI KORIŠTENJA, OGRANIČENJA I PODRUČJA
PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

1:25.000

GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Bizovac, IZDVOJENIH
GRAĐEVINSKIH PODRUČJA IZVAN NASELJA
ZDRAVSTVENO-LJEČILIŠNOG I TURISTIČKOREKREACIJSKOG KOMPLEKSA ''Bizovačke toplice'', te
PROIZVODNO-POSLOVNE ZONE

1: 4.000

GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Brođanci, IZDVOJENA
GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA PROIZVODNOPOSLOVNIH ZONA I TURISTIČKO-REKREACIJSKE ZONE
''Brođanci'' te LOVAČKE KUĆE

1: 4.000

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA i LOVAČKE KUĆE
Cret Bizovački

1: 4.000

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA
Samatovci

1: 4.000

GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA Selci, IZDVOJENA
PODRUČJA IZVAN NASELJA TURISTIČKO-REKREACIJSKIH
ZONA ''Selci'' I PRATEĆIH SADRŽAJA GOLF IGRALIŠTA

1: 4.000

4.

5.

6.

7.

8.

4.A

4.B

4.D

4.G

4.H
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II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 1.
U članku 4., točki 2., podtočki a), iza alineje 2., dodaje se nova alineja 3., koja glasi:
''- građevinska područja pratećih sadržaja igrališta za golf,''
Postojeća alineja 3., mijenja se i glasi:
''- građevinska područja proizvodno-poslovnih zona,''
Dosadašnje alineje 3.- 5. postaje alineje 4.- 6.
Članak 2.
U članku 8., alineja 4., mijenja se i glasi:
''- područje s posebnim režimom ''Hrvatskih voda'',''
Članak 3.
U članku 9., alineja 4., mijenja se i glasi:
''- granicu 'Područja s posebnim režimom „Hrvatskih voda'' i inundacijskog pojasa utvrđuje ustanova s
javnim ovlastima nadležna za vodno gospodarstvo,''
Članak 4.
Članak 10., mijenja se i glasi:
''U području s posebnim režimom ''Hrvatskih voda'' naselja Bizovac gradnja je dozvoljena isključivo po
uvjetima ''Hrvatskih voda'' pri čemu je prostor potrebno nasipati do kote koja je iznad mogućeg negativnog
utjecaja voda. Kotu nasipavanja utvrđuju ''Hrvatske vode'' odnosno ustanova s javnim ovlastima nadležna za
vodno gospodarstvo.''
Članak 5.
U članku 16., alineja 2., mijenja se i glasi:
''- igralište za golf s pratećim sadržajima planira se sjeverno od naselja Selci, prema kartografskom prikazu
4.H.''
Članak 6.
U članku 31., stavak 2., broj: ''1,0'' se zamjenjuje brojem: ''0,5''.
Iza stavka 3., dodaje se novi stavak 4., koji glasi:
''Iznimno od stavke 3., poluprislonjene građevine mogu se jednom svojom stranom približiti dvorišnoj međi i
na manju udaljenost, ali ne manju od 0,5 m.''
U stavku 5., broj: ''1,0'' se zamjenjuje brojem: ''0,5''.
Dosadašnji stavci 3.-4., postaju stavci 5.-6.
Članak 7.
U članku 66., alineji 2. broj: '0,40'' se zamjenjuje brojem: ''0,50''.
Članak 8.
U članku 80., u priloženoj tablici, u koloni pod nazivom: ''OBITELJSKO STANOVANJE'' alineje 6., 7., 8., 9. i
10. brišu se, a iza alineje 11., se dodaje rečenica: ''(ako je proizvodno-poslovna zona u naselju)''.
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Članak 9.
U članku 84., u koloni pod nazivom: ''UVJETI KORIŠTENJA GRAĐEVNE ČESTICE I UVJETI GRADNJE
GRAĐEVINA'', alineji 7., broj. ''0,4'' se zamjenjuje brojem: ''0,5''.
Članak 10.
U članku 91., stavak 1., mijenja se i glasi: ''najmanja udaljenost poljoprivredne građevine za smještaj
životinja od regulacijske linije na građevnoj čestici obiteljskog stanovanja iznosi 20,0 m.
U stavku 3., alinejama 1., 2. i 3., brojevi: ''20,0 m'', ''45,0'' i ''40,0'' se zamjenjuju brojevima: ''15,0'', ''20,0'' i
''30,0''.
Članak 11.
U članku 97., stavak 2., briše se.
Članak 12.
Članak 98., briše se.
Članak 13.
Podnaslov iza članka 126., mijenja se i glasi:
''Turističko-rekreacijske zone''
Članak 14.
Članak 127., mijenja se i glasi:
''U Turističko-rekreacijskoj zoni ''Brođanci'' dozvoljena je gradnja: ugostiteljsko-turističkih građevina,
građevina športa i rekreacije, pomoćnih građevina, građevina odgovarajućih javnih i društvenih djelatnosti te
zoološkog vrta.''
Članak 15.
Članak 128., mijenja se i glasi:
''U turističko-rekreacijskoj zoni ''Selci'', u dvije odvojene zone dozvoljena je gradnja: naselja bungalova;
vila, hotela i turističkog naselja s pratećim sadržajima; dvorana; bazena; zoološkog vrta; lovačkog doma;
konjičkog i ribičkog kluba; autokampa; kampa, te terena za male športove s pratećim sadržajima. U
sjeverozapadnoj turističko-rekreacijskoj zoni mogu se graditi, pored navedenog i prateći sadržaji golf igrališta
(klupska kuća, parkirališta, servisne zgrade, ugostiteljsko-turističke građevine namijenjene smještaju te
ostalih pratećih sadržaja.''
Članak 16.
Iza članka 128., dodaje se novi podnaslov koji glasi:
''Športsko-rekreacijske zone'', te naslov i dva nova članka koja glase:
''Igralište za golf
Članak 128a.
U ovoj zoni dozvoljena je, pored terena za igranje golfa sa pripadajućom infrastrukturom i
akumulacijska jezera, gradnja i klupske kuće, parkirališta, servisne zgrade, ugostiteljsko-turističke građevine
namijenjene smještaju te ostalih pratećih sadržaja.

128b.
Za gradnju građevina iz članka 127.-128. i 128.a ove Odluke primjenjuju se Opći uvjeti gradnje i
uređenja prostora iz članka 21.-55. ove Odluke, uz najveću etažnu visinu građevina: podrum/suteren,
prizemlje, kat i potkrovlje.
Maksimalni koeficijent izgrađenosti za građevine iz članka 127. i 128. ove Odluke je 0,3.''
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Članak 17.
Iza članka 128., postojeći podnaslov mijenja se i glasi: ''Proizvodno-poslovne zone Bizovac i dvije zone u
Brođancima''.
Članak 18.
U članku 129., stavku 1., riječi: ''poslovnoj zoni'' zamjenjuju se riječima: ''poslovnim zonama''.
Članak 19.
U članku 130., stavku 2., broj: ''0,4'' zamjenjuje se brojem: ''0,5''
Članak 20.
U članku 145., stavak 5., briše se.

III.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 21.
Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na upravne postupke za zahvate u prostoru na česticama koje su u
obuhvatu ovog Plana, a koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog Plana. Isti postupci dovršit će se po
odredbama Plana koji je bio na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.
Članak 22.
Plan izrađen je u (6) šest primjeraka koji se imaju smatrati izvornikom od čega se 1 (jedan) nalazi u
pismohrani Izrađivača Plana.
Uvid u Plan može se izvršiti na adresi Općina Bizovac, Ulica kralja Tomislava 89. 31222 Bizovac.
Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana po objavljivanju u "Službenom glasniku Općine Bizovac“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC

KLASA:
UR.BROJ:

350-02/06-01/02
2185/03-10-18

Bizovac,

29 travnja 2010. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Veljko Gudelj, v.r.
---------------
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279.
Na temelju članka 32. stavka 1. točke 20. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj
3/09.), Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 10. sjednici 29. travnja 2010. godine

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o Planu izgradnje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na
području Općine Bizovac u 2010. godini
I.
Općinsko vijeće Općine Bizovac prihvaća Izvješća o Planu izgradnje odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda na području Općine Bizovac u 2010. godini, koje je pripremio Dvorac d.o.o. Valpovo.
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u “Službenom glasniku Općine Bizovac”.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
Klasa : 363-01/10-01/02
Urbroj : 2185/03-10-02
Predsjednik Općinskog vijeća
Veljko Gudelj, v.r.

Bizovac, 29. travnja 2010.
------------

280.
Na temelju članka 32. stavka 1. točke 20. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj
3/09.), Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 10. sjednici 29. travnja 2010. godine

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o vodoopskrbe na području Općine Bizovac

I.
Općinsko vijeće Općine Bizovac prihvaća Izvješća o stanju vodoopskrbe na području Općine
Bizovac, koje je pripremio Dvorac d.o.o. Valpovo.
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u “Službenom glasniku Općine Bizovac”.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
Klasa : 363-01/10-01/02
Urbroj : 2185/03-10-03
Predsjednik Općinskog vijeća
Veljko Gudelj, v.r.

Bizovac, 29. travnja 2010.
-------------
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281.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 3/09.), Općinsko
vijeće Općine Bizovac donijelo je na 10. sjednici 29. travnja 2010. godine
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Bizovac za 2009. godinu

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Bizovac za 2009. godinu.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Bizovac».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC

Klasa : 026-01/10-01/02
Urbroj: 2185/03-10-2
Predsjednik Općinskog vijeća
Veljko Gudelj, v.r.

Bizovac, 29. travnja 2010.
-----------282.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
Općinski načelnik
Općinski načelnik Općine Bizovac, na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu („Narodne novine“, br.
178/04, 111/06, 60/08 i 87/09.), podnosi slijedeće
IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Bizovac za 2009. godinu
1. Obuhvaćenost stanovništva, podaci o skupljačima otpada, način skupljanja, odlagalište:
- organiziranim skupljanjem i odvozom otpada obuhvaćena su sva naselja općine Bizovac, čime su
obuhvaćene sve fizičke i pravne osobe.
- koncesiju za sakupljanje i odvoz otpada na cijelom području općine Bizovac ima poduzeće „Draiva“
d.o.o. iz Petrijevaca.
- otpad se skuplja u 80 litarske kante kod fizičkih osoba, a kod pravnih osoba u kontejnere.
- sav otpad se odvozi na deponiju u Belišće.
2. Mjere odvojenog skupljanja otpada:
- u 2009. godini općina Bizovac nije provodila mjere odvojenog skupljanja otpada, a koje se odnose
na posebne kontejnere i posude za odvojeno prikupljanje posebnih kategorija otpada ( papir, staklo,
PET ambalaža, metalna ambalaža i dr.)
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na području općine Bizovac nemamo izgrađeno reciklažno dvorište, kao niti kompostanu, pretovarne
stanice, posebne lokacije za prihvat građevinskog otpada, kao niti rashladne kontejnere za
prikupljanje otpada životinjskog podrijetla.

3. Mjere za upravljanje i nadzor rada odlagališta:
- kako se odlagalište nalazi na području grada Belišća, a njime upravlja komunalno poduzeće „Kombel
„ d.o.o. iz Belišća, upravljanje i nadzor rada odlagališta provodi navedeno poduzeće.
4. Količine skupljenog i odloženog otpada:
- ukupna količina skupljenog i odloženog otpada s područja općine Bizovac u 2009. godini iznosi 824
tone.
5. Sanacija odlagališta i smetlišta:
- tijekom 2009. godine za sanaciju „divljih“ odlagališta na području općine Bizovac, iz proračuna
općine Bizovac utrošeno je ukupno 120.094,88 kuna.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 351-01/10-01/02
URBROJ: 2185/03-10-01

Općinski načelnik
Srećko Vuković, v.r.

Bizovac, 06. travnja 2010.
-----------283.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
Općinski načelnik
Na osnovi članka 68. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” br. 3/09.) i članka 35.
Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine
Bizovac” br. 1/10 ), Općinski načelnik Općine Bizovac donio je 06. travnja 2010. godine
ODLUKA
o neplaćanju troškova izborne promidžbe za izbor članova
Vijeća mjesnih odbora Općine Bizovac

I
Političke stranke i nezavisne liste koje na izborima za članove vijeća mjesnih odbora koji će se
održati 16. svibnja 2010. godine dobiju svoje predstavnike, neće imati pravo na naknadu troškova izborne
promidžbe.
II
Ovaj Zaključak ima se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bizovac.
KLASA :
URBROJ :

013-01/10-01/01
2185/03-10-02

Bizovac,

30. travnja 2010.

OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.
------------
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284.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Članak 19. Odluke o izboru članova vijeća
mjesnih odbora na području Općine Bizovac
(Službeni glasnik Općine Bizovac broj 1/10.)
OBVEZATNE UPUTE BROJ I
O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA
1. Općinski načelnik Općine Bizovac, dana 6. travnja 2010. godine, donio je Odluku o raspisivanju
izbora za vijeća mjesnih odbora na području Općine Bizovac, koja stupa na snagu danom objave u
Službenom glasniku Općine Bizovac broj 2/10. od 08. travnja 2010. godine.
Izbori će se održati u nedjelju 16. svibnja 2010. godine.

2. Rokovi teku od
09. travnja 2010. godine u 00:00 sati.
3. Prijedlozi lista kandidata moraju biti dostavljeni Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Bizovac
najkasnije u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle do
20. travnja 2010. godine do 24:00 sata.
4. Općinsko izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti na oglasnim pločama mjesnih odbora i na WEB
stranicama Općine Bizovac sve pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća (za svaki
mjesni odbor posebno), kao i zbirnu listu, u roku 72 sata od isteka roka propisanog za postupak
kandidiranja i podnošenja lista, dakle do
23. travnja 2010. godine do 24:00 sata.
5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 sata
prije održavanja izbora, dakle od
24. travnja 2010. godine od 00:00 sati do 14. svibnja 2010. godine do 24:00 sata.
6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili
procjena rezultata izbora traje tijekom cijelog dana koji prethodi održavanju izbora, kao i na dan
održavanja izbora do zaključno 19:00 sati, dakle od
15. svibnja 2010. od 00,00 sati do 16. svibnja 2010. do 19:00 sati.
7. Općinsko izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači
imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora,
dakle do
08. svibnja 2010. godine do 24:00 sata.
8. Općinsko izborno povjerenstvo imenovat će članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije
pet dana prije dana održavanja izbora, dakle do
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10. svibnja 2010. godine do 24:00 sata.
9. Glasovanje traje neprekidno
16. svibnja 2010. godine , od 7,00 do 19,00 sati. Biračko mjesto
se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i
nakon 19:00 sati
10. Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbori su dužni dostaviti Općinskom izbornom
povjerenstvu u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do
17. svibnja 2010. godine do 7:00 sati.
11. Općinsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja najkasnije u roku 24 sata od
zatvaranja birališta, dakle do
17. svibnja 2010. godine do 19:00 sati.
12. Kada utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća, Općinsko izborno povjerenstvo objavit će odmah
rezultate izbora sukladno zapisniku o radu Povjerenstva.
13. Zaštita izbornog prava
 Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora podnose se Općinskom izbornom
povjerenstvu u roku 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen
prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana.
 Općinsko izborno povjerenstvo će donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana
dostave prigovora, odnosno od dana kada mu je dostavljen izborni materijal na koji se prigovor
odnosi, dakle od 00:00 sati idućeg dana.
 Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora, koji je nezadovoljan
takvim rješenjem ima pravo žalbe Odboru za statutarno pravna pitanja Općinskog vijeća Općine
Bizovac.
 Žalba se podnosi Odboru za statutarno pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Bizovac putem
Općinskog izbornog povjerenstva u roku od 48 sati, računajući od dana kad je primljeno pobijano
rješenje, dakle od 00:00 sati idućeg dana.
 Odbor za statutarno pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Bizovac je dužan donijeti odluku o
žalbi u roku 48 sati od dana primitka žalbe, dakle od 00:00 sati idućeg dana.
Ove obvezatne upute objavit će se na oglasnoj ploči Općine Bizovac, na oglasnim pločama mjesnih odbora i
na WEB stranicama Općine Bizovac.

Klasa: 013-01/10-01/01
Urbroj: 2185/03-10-04
U Bizovcu, 08. travnja 2010. godine
Predsjednik
Općinskog izbornog povjerenstva
Nediljko Pušić, dipl.iur., v.r.
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285.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Članak 19. Odluke o izboru članova vijeća
mjesnih odbora na području Općine Bizovac
(Službeni glasnik Općine Bizovac broj 1/10. )
OBVEZATNE UPUTE BROJ II
O OBRASCIMA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE
VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE BIZOVAC
1. Pripreme i provedba izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti obavljat će se
isključivo na obrascima propisanim Obvezatnim uputama.
2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznake BMS (Bizovačka mjesna samouprava )
3. Obrasci za provedbu izbora su:
BMS – 1 Prijedlog liste kandidata za članove vijeća
BMS – 2 Prijedlog nezavisne liste kandidata za članove vijeća
BMS – 3 Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća
BMS – 4 Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provedbu izbora
BMS – 5 Rješenje o imenovanju biračkog odbora
BMS – 6 Rješenje o određivanju biračkih mjesta
BMS – 7 Glasački listić
BMS – 8 Zapisnik o radu biračkog odbora
BMS – 9 Zapisnik o rezultatima u izbornoj jedinici
4. Oznake, nazivi i sadržaji obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.
5. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave i objavit će se na oglasnoj ploči Općine
Bizovac, na oglasnim pločama mjesnih odbora u kojima se izbori provode i na WEB stranicama
Općine Bizovac.

Klasa: 013-01/10-01/01
Urbroj: 2185/03-10-05
U Bizovcu, 08. travnja 2010. godine
Predsjednik
Općinskog izbornog povjerenstva
Nediljko Pušić, dipl.iur., v.r.
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286.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Članak 19. Odluke o izboru članova vijeća
mjesnih odbora na području Općine Bizovac
(Službeni glasnik Općine Bizovac broj 1/10.)

OBVEZATNE UPUTE BROJ - III
O ODUSTANKU OD KANDIDATURE ZA IZBOR
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
1. Političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj, koje su predložile kandidacijske liste (dalje liste) za
članove vijeća mjesnih odbora, mogu na način propisan njihovim statutom ili posebnom odlukom
donesenom na temelju statuta, odustati od predložene liste najkasnije do 21. travnja 2010. godine do
12:00 sati.
2. Podnositelji koji su predložili nezavisne kandidacijske liste (dalje liste) za članove vijeća mjesnih odbora
mogu odustati od predložene liste najkasnije do 21. travnja 2010. godine do 12:00 sati.
3. Odustanak jednog ili više kandidata s liste nije moguć nakon što je lista predana Općinskom izbornom
povjerenstvu, te se odustanak neće uvažiti i lista ostaje potpuna s imenima predloženih kandidata.
4. Pisana obavijest o odustanku mora biti dostavljena Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije do
navedenog roka.
Ove Obvezatne upute objavit će se na oglasnoj ploči Općine Bizovac, na oglasnim pločama mjesnih odbora
u kojima se izbori provode i na WEB stranicama Općine Bizovac.

Klasa: 013-01/10-01/01
Urbroj: 2185/03-10-06
U Bizovcu, 08. travnja 2010. godine
Predsjednik
Općinskog izbornog povjerenstva
Nediljko Pušić, dipl.iur., v.r.
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287.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Članak 19. Odluke o izboru članova vijeća
mjesnih odbora na području Općine Bizovac
(Službeni glasnik Općine Bizovac broj 1/10.)

OBVEZATNE UPUTE BROJ - IV
O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA TE NAČIN PRAĆENJA
PROVEDBE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA
Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine
Bizovac, kao i nevladine udruge te međunarodne organizacije imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti
provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka.
Promatrač ima pravo:
 prisustvovati radu biračkog odbora od pripremanja biračkog mjesta prije njegova otvaranja, za vrijeme
glasovanja, prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja, te predaje izbornih
materijala nadležnom izbornom povjerenstvu,
 dolaziti i odlaziti s biračkog mjesta ne remeteći postupak glasovanja i rad biračkog odbora,
 predsjedniku biračkog odbora ukazivati na eventualne nepravilnosti, pri čemu nije ovlašten davati upute
biračkom odboru,
 stavljati obrazložene primjedbe na rad biračkog odbora,
 tražiti otklanjanje uočenih nedostataka te u zapisnik o radu biračkog odbora stavljati svoje primjedbe,
 dobiti kopiju zapisnika o radu biračkog odbora čiji je rad promatrao.
Promatrač nema pravo:
 nositi oznake, značke ili materijale neke političke stranke, kandidacijske liste ili kandidata,
 vršiti tonsko i video snimanje,
 na bilo koji način utjecati na birače,
 odgovarati na eventualne upite birača (u slučaju da mu se birač obrati dužan je istoga uputit
predsjedniku ili članu biračkog odbora).
Ove Obvezatne upute objavit će se na oglasnoj ploči Općine Bizovac, na oglasnim pločama mjesnih odbora
u kojima se izbori provode i na WEB stranicama Općine Bizovac.
Klasa: 013-01/10-01/01
Urbroj: 2185/03-10-07
U Bizovcu, 08. travnja 2010. godine
Predsjednik
Općinskog izbornog povjerenstva
Nediljko Pušić, dipl.iur., v.r.

