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369.
Na temelju članka 52. stavka 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva («Narodne novine
«broj 153/09.) te članka 32. stavka 1. podstavka 7. Statuta Općine Bizovac Općinsko vijeće Bizovac
(“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 3/09.) i Općinsko vijeće Općine Bizovac na 15. sjednici održanoj 21.
prosinca 2010. donosi

ODLUKU
o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe

Članak 1.
Ovom se Odlukom regulira obveza plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe na području
Općine Bizovac.
Članak 2.
Obveznik naknade za razvoj je obveznik plaćanja vodne usluge vodoopskrbe uz koju se obračunava
naknada za razvoj.
Naknada iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 1,00 kuna po prostornom metru (m 3)
isporučene vode u obračunskom razdoblju za sve kategorije potrošača.
Članak 3.
Naknada za razvoj obračunava se putem računa za vodnu uslugu kojeg obveznicima ispostavlja
isporučitelj vodne usluge DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo na kojima se zasebno iskazuje.
Naknada za razvoj je javno davanje na koje se ne obračunava porez na dodanu vrijednost prilikom
prikupljanja tih sredstava od obveznika.
Članak 4.
Prikupljena sredstva naknade prihod su isporučitelja vodne usluge, a koristiti će se za otplatu
glavnice i kamata kredita podignutog za izgradnju vodoopskrbnih objekata.
Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavljat će DVORAC d.o.o. za komunalne
djelatnosti Valpovo.
Članak 5.
DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo dužan je podnijeti jednom godišnje izvješće
Općinskom vijeću Općine Bizovac o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku
Općine Bizovac».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC

KLASA: 363-01/10-01/30
URBROJ:2185/03-01-01
Predsjednik Općinskog vijeća
Veljko Gudelj, v.r.

Bizovac, 21. prosinca 2010. godine
------------
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370.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac broj: 3/09.), te članka 31.
Odluke o javnim priznanjima Općine Bizovac («Službeni glasnik Općine Bizovac” broj: 1/10.), Općinsko
vijeće Općine Bizovac na sjednici, održanoj, 15. travnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Bizovac

Članak 1.
U povodu Dana Općine, 17. travnja, dodjeljuju se javna priznanja Općine Bizovac i to kako slijedi:
1. NAGRADA OPĆINE BIZOVAC dodjeljuje se:
OGRANKU MATICE HRVATSKE BIZOVAC
Ogranak Matice hrvatske u Bizovcu osnovan je 6. lipnja 1991. godine i ove godine obilježava 20 godina
kontinuiranog i uspješnog rada. Sve ove godine djelovao je kao temeljna udruga za kulturu na području
općine Bizovac te bio poveznica svim drugim udrugama i pojedincima koji su svojim radom doprinosili
razvoju kulture u općini Bizovac.
Prioritetna djelatnost većine ogranaka Matice hrvatske je izdavačka djelatnost pa tako i ogranka u Bizovcu.
Časopis Kvadrat pokrenut je 1993. godine i kontinuirano izlazi sve do danas. Riječ je o časopisu koji se
bavio proučavanjem vizualnih medija koji se izražavaju grafičkim putem (strip, ilustracija, karikatura…) jedini
takav ikada pokrenut u Hrvatskoj, a okuplja suradnike iz cijele Hrvatske.
Iste godine izlazi i prvi broj časopisa Matko, a većina suradnika i njegov urednik članovi su Matice hrvatske.
Od početka izlaženja časopisa, ogranak ga financijski podupire i tiska se u nakladi od 1600 primjeraka i
besplatno dostavlja svim kućanstvima na području općine Bizovac.
Bizovački ogranak 2002. godine izdaje svoju prvu knjigu Moj Bizovac Srećka Vukovića.
Biblioteka Klen pokrenuta je 2005. godine i tada je izašla i prva knjiga proze Kod klena bizovačkog autora
Željka Erića. U Biblioteci Klen izašle su još dvije knjige i to Pripovijetke Adolfa Brtoljuba Klaića, te Šokački
divani pučkog pisca Zorislava Vidakovića.
Dugo pripremanu i za Bizovac izuzetno značajnu knjigu, doktorsku disertaciju Bizovačko narječje autora
Adolfa Bratoljuba Klaića ogranak je objavio 2007. godine. Ovom knjigom nastavljena je sve bogatija
izdavačka djelatnost ogranka u Bizovcu i to kroz nekoliko biblioteka.
Krajem 2010. godine u suradnji s Kulturno umjetničkim društvom izdana je monografija „Bizovačka narodna
nošnja“, autora dr. Žarka Španičeka.
Ogranak MH u Bizovcu pokrenuo je i Biblioteku Kvadrat u kojoj objavljuje knjige stripova. Prvi naslov u ovoj
biblioteci izašao je 2008. godine a riječ je o knjizi Radovana Domagoja Devlića Propuh vremena. U okviru
ove biblioteke izašle su 4 knjige. Za knjigu Machu Picchu ogranak 2010. godine dobiva srebrnu plaketu
Matice hrvatske što je pravi pokazatelj kvalitete spomenutih izdanja. Uz ovu biblioteku pokrenuta je i
biblioteka Velikani hrvatskog stripa u okviru koje su izašle 4 knjige.
Osim izdavaštvom ogranak MH u Bizovcu bavio se i drugim djelatnostima. U suradnji s Osnovnom školom
Bratoljuba Klaića organizirana su razna predavanja, promocije knjiga, nagrađivanje knjigama najuspješnijih
učenika te razni drugi kulturni programi. Kroz sve te raznovrsne djelatnosti ostvarena je dobra suradnja s
osnovnom školom koja traje sve do danas.
Prije dvije godine na inicijativu ogranka MH u Bizovcu i Općine Bizovac postavljen je na bizovačkom groblju
spomen križ u znak sjećanja na sve hrvatske žrtve stradale u prošlim vremenima koji su dali život za svoju
domovinu Hrvatsku.
Ogranak Matice hrvatske u Bizovcu za ovih 20 godina svoga djelovanja ostvario je dobru suradnju s mnogim
institucijama, udrugama i pojedincima, a sve u cilju promicanja bizovačkog kulturnog identiteta i očuvanju
kulturno povijesne baštine općine Bizovac.
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2. NAGRADA OPĆINE BIZOVAC dodjeljuje se:
NOGOMETNOM KLUBU “BSK-TERMIA” BIZOVAC
Nogometni klub u Bizovcu osnovan je na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza 1926. godine pod nazivom
B.Š.K (skr. za Bizovački športski klub). i to na inicijativu tadašnjeg općinskog načelnika ujedno prvog
predsjednika nogometnog kluba Antuna Vukovića, koji je na isti dan u mjestu potaknuo i osnivanje
Dobrovoljnog vatrogasnog društva.
Prve klupske majice bile su bijelo zelene boje, a nogometno igralište uređeno je na “vašarištu”. Prvu
službenu prijateljsku utakmicu B.Š.K je odigrao 29. kolovoza 1926. protiv u to vrijeme najboljeg slavonskog
nogometnog kluba “Hajduk” iz Osijeka.
Prolazile su godine, mijenjala su se rukovodstva i nekoliko puta nazivi kluba.
Godine 1940. promijenjeno je ime kluba u “Zrinski”, koji je u ono vrijeme bio jedan od boljih na širem
području. Početkom drugog svjetskog rata, tadašnje općinske vlasti u Bizovcu osnivaju HŠK “Tomislav” u
okviru kojeg je postojala i istoimena nogometna sekcija.
Poslije 1945. nova socijalistička vlast pokrenula je fiskulturni aktiv pod nazivom “Mladost” u kojem je vrlo
važno mjesto zauzimala i omladinska nogometna momčad. Kratko vrijeme bizovačka se mladež okupljala
oko dva fiskulturna društva: FD “Zrinski” i FD “Slavonac”. Pod imenom “Mladost” nogometni klub se 1951.
prvi puta službeno uključio u organizirani sustav natjecanja i to u okviru tzv. “grupa” osječkog nogometnog
podsaveza.
Sedamdesetih godina uspješno je riješeno pitanje financiranja i početak izgradnje sportskog centra.
Dragovoljnim radom velikog broja ljubitelja nogometa uređeno je novo igralište u Valpovačkoj ulici.
Osvajanje prvog mjesta u MNL ( međužupanijskoj nogometnoj ligi ) Osijek bio je uvjet za viši rang natjecanja.
Nakon uspješno odigranih kvalifikacijskih utakmica BSK se plasirao u Podravsku grupu Slavonske
nogometne zone.
Ratni događaji 1991. godine prouzročili su niz poteškoća u djelovanju kluba, ali bez obzira na sve nedaće
zalaganjem pojedinih zaljubljenika u nogometnu igru klub nije prestao s radom. Tijekom domovinskog rata
prostorije kluba predane su na korištenje Hrvatskoj vojsci. Bizovačke toplice 1992. godine preuzimaju
generalno sponzorstvo nad nogometnim klubom i nazivu kluba BSK dodaje se i naziv hotelskog objekta
“Termia”. Od tada klub nosi ime NK “BSK-Termia” Bizovac.
Najveći povijesni doseg kluba ulazak je u treću Hrvatsku nogometnu ligu 1996. godine.
Danas je BSK-Termia član prve županijske lige Osječko baranjske u kojoj postiže odlične rezultate. Osim
prve momčadi u klubu djeluju juniorski pogon, te pionirska i momčad početnika.
Zahvaljujući agilnoj klupskoj upravi, financijskoj potpori općine Bizovac, značajnoj pomoći Bizovačkih toplica i
drugih sponzora sve klupske aktivnosti odvijaju se nesmetano i postižu se zavidni sportski rezultati.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u “Službenom glasniku Općine Bizovac”.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA:
URBROJ:

061-02/11-01/01
2185/03-11-03

Bizovac,

15. travnja 2011.

Predsjednik Općinskog vijeća
Veljko Gudelj, v.r.
-----------
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371.
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne
novine“ br. 24/11) i članka 32. Statuta Općine Bizovac („Službeni glasnik Općine Bizovac“, broj:3/09),
Općinsko vijeće Općine Bizovac na svojoj 20. sjednici, održanoj dana 20. srpnja 2011. godine donijelo je
OD L U K U
o financiranju političkih aktivnosti
iz proračuna Općine Bizovac
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način i uvjeti financiranja političkih stranaka i nezavisnih članova
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bizovac, stjecanje i trošenje sredstava te nadzor.
Članak 2.
Političke stranke su pravne osobe koje politički djeluju u skladu s ciljevima utvrđenim programom i
statutom.
Nezavisni članovi Općinskog vijeća koji su izabrani s nezavisnih lista osnovanih sukladno Zakonu o
izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo na
redovito financiranje sukladno odredbama ove Odluke kao i političke stranke iz stavka 1. ovog članka.
Članak 3.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća
osiguravaju se u proračunu Općine Bizovac u iznosu od 13.000,00 kuna godišnje.
Članak 4.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna imaju političke stranke i nezavisne
liste koje imaju člana u Općinskom vijeću.
Članak 5.
Financijska sredstva iz članka 3. ove Odluke politička stranka i nezavisni član Općinskog vijeća
može koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke odnosno
programom nezavisne liste.
Članak 6.
Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za
svakog člana Općinskog vijeća tako da pojedinoj političkoj stranici ili pojedinoj nezavisnoj listi pripadaju
sredstva razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Ukoliko pojedini član (ili članovi) nakon konstituiranja Općinskog vijeća napusti ili promijeni članstvo
u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka ostaju političkoj
stranci kojoj je član pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Ukoliko nezavisni član nakon konstituiranja Općinskog vijeća postane član političke stranke,
financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka ostaju članu općinskog vijeća
izabrano s nezavisne liste, te se na istog i nadalje primjenjuju sve odredbe koje se odnose na nezavisne
članove predstavničkog tijela.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka financijska sredstva koja se raspoređuju
sukladno stavku 1. ovog članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su
udruživanjem prestale postojati.
Članak 7.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkoj stranci ili nezavisnoj
listi pripada i pravo na naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom članu određenog temeljem
članka 6. stavka 1. ove Odluke.
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Članak 8.
Odluku o raspoređivanju sredstava donosi Općinsko vijeće.
Članak 9.
Raspoređena sredstva doznačuju se na račun političke stranke, odnosno na poseban račun
nezavisnog člana općinskog vijeća, u pravilu tromjesečno u jednakim iznosima.
Nezavisni članovi općinskog vijeća dužni su otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje
djelatnosti.
Financijska sredstva iz stavaka 1. ovoga članka, politička stranka, odnosno nezavisni član
Općinskog vijeća, može koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke
stranke, odnosno programom rada i godišnjim financijskim planom.
Zabranjuje se trošenje financijskih sredstava iz stavaka 1. ovoga članka za osobne potrebe.
Nadzor nad korištenje sredstva obavlja Državni ured za reviziju.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu dana 01. 01. 2012. godine i objavit će se u “Službenom glasniku Općine
Bizovac”.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA:
URBROJ:

401-01/11-01/01
2185/03-01/11-2

Bizovac,

20. srpnja 2011.

Predsjednik Općinskog vijeća
Veljko Gudelj, v.r.
----------

372.
Na temelju članka 32. stavka 1. podstavka 7. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac"
broj 3/09.) i članka 16. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava
građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 5/09.), Općinsko
vijeće Općine Bizovac, na 19. sjednici 19. svibnja 2011. godine donijelo je
ODLUKU
o prodaji građevinskog zemljišta Općine Bizovac

I.
Prihvaća se ponuda Lujić Ivana iz Bizovca Vladimira Nazora 10, kao najpovoljnija ponuda iz javnog
natječaja od 18. ožujka 2011. godine za prodaju građevinskih zemljišta u Bizovcu.
Nekretnina upisana u z.k.ul. br. 755, k.o. Bizovac, označena kao k.č.br. 634/1, pašnjak u Ulici
Vladimira Nazora, površine 1165 m2, vlasništvo Općine Bizovac, prodaje se Lujić Ivanu iz Bizovca,
Vladimira Nazora 10, po cijeni od 50.095,00 kuna.
S najpovoljnijim ponuđačem zaključit će se ugovor o prodaji.
Zadužuje se Općinski načelnik za provođenje ove odluke.
II.
Ova Odluka bit će objavljena u "Službenom glasniku Općine Bizovac".
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA : 944-01/11-01/01
URBROJ : 2185/03-11-08
Predsjednik Općinskog vijeća
Veljko Gudelj, v.r.

Bizovac, 19. svibnja 2011. godine

----------
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373.
Na temelju članka 32. stavka 1. podstavka 7. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac"
broj 3/09.) i članka 16. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava
građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 5/09.), Općinsko
vijeće Općine Bizovac, na 19. sjednici 19. svibnja 2011. godine donijelo je
ODLUKU
o produžavanju javnog natječaja za prodaji građevinskog zemljišta
I.
Općinsko vijeće donosi odluku o produženju javnog natječaja za prodaju građevinskih parcela
vlasništvu Općine Bizovac u ulici Ivana Mažuranića u Bizovcu do prodaje svih parcela.
Zadužuje se Općinski načelnik za provođenje ove odluke.
II.
Ova Odluka bit će objavljena u "Službenom glasniku Općine Bizovac".
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA : 944-01/11-01/01
URBROJ : 2185/03-11-09
Predsjednik Općinskog vijeća
Veljko Gudelj, v.r.

Bizovac, 19. svibnja 2011. godine

---------374.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 3/09.), Općinsko
vijeće Općine Bizovac donijelo je na 19. sjednici 19. svibnja 2011. godine
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o radu i financijskom poslovanju
TZ Općine Bizovac u 2010. godini

I.
Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju TZ Općine Bizovac u 2010.
godini.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Bizovac».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA : 334-01/11-01/02
URBROJ: 2185/03-11-02
Predsjednik Općinskog vijeća
Veljko Gudelj, v.r.

Bizovac, 19. svibnja 2011.
----------

375.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 3/09.), Općinsko
vijeće Općine Bizovac donijelo je na 19. sjednici 19. svibnja 2011. godine
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o provođenju sustavne deratizacije na području
Općine Bizova u 2011. godini
I.
Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o provođenju sustavne deratizacije na području Općine Bizovac u
2011. godini.
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II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Bizovac».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA :
URBROJ:

501-01/11-01/01
2185/03-11-2

Bizovac,

19. svibnja 2011.

Predsjednik Općinskog vijeća
Veljko Gudelj, v.r.
----------

376.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 3/09.), Općinsko
vijeće Općine Bizovac donijelo je na 19. sjednici 19. svibnja 2011. godine
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o ostvarivanju financijskog plana i
programa rada Vatrogasne zajednice Općine Bizovac za 2010. godinu

I.
Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o ostvarivanju financijskog plana i programa rada Vatrogasne
zajednice Općine Bizovac za 2010. godinu.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Bizovac».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA :
URBROJ:

214-01/11-01/01
2185/03-11-3

Bizovac,

19. svibnja 2011.

Predsjednik Općinskog vijeća
Veljko Gudelj, v.r.
----------

377.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 3/09.), Općinsko
vijeće Općine Bizovac donijelo je na 19. sjednici 19. svibnja 2011. godine
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o provođenju Odluke o dodjeli stipendija
Općine Bizova u 2010./2011. godini

I.
Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o provođenju Odluke o dodjeli stipendija Općine Bizovac u
2010./2011. godini, koje je pripremi Jedinstveni upravni odjel.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Bizovac».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA : 604-02/11-01/01
URBROJ: 2185/03-11-03
Predsjednik Općinskog vijeća
Veljko Gudelj, v.r.

Bizovac, 19 svibnja 2011.
----------

OPĆINSKI GLASNIK
OPĆINE BIZOVAC
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378.
Na temelju članka 32. stavka 1. točke 20. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” br.
3/09.) Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 19. sjednici 19. svibnja 2011. godine

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli stipendija
Općine Bizovac studentima i srednjoškolskim učenicima
Članak 1.
U Odluci o dodjeli stipendija Općine Bizovac studentima i srednjoškolskim učenicima (“Službeni
glasnik Općine Bizovac” broj 5/06. i 3/09.), članak 13. mijenja se i glasi:
1. Uspjeh studenata boduje se:
a) za kandidate 1. godine studija .................................................
b) za kandidate 2. 3. 4. i 5. godine studija:
- za dobar uspjeh .................................................................
- za vrlo dobar uspjeh ..........................................................
- za odličan uspjeh ..............................................................
2. Uspjeh učenika boduje se:
a) za učenike 1. razreda srednje škole .......................................
b) za odličan uspjeh iz prethodnog razreda srednje škole..........

10 bodova
30 bodova
40 bodova
50 bodova
10 bodova
30 bodova

3. uspjeh na natjecanjima od 1. do 3. mjesta :
a) međunarodno natjecanje ……………………………………………
25 bodova
b) državno natjecanje …………………………………………………..
20 bodova
c) županijsko natjecanje ………………………………………….……. 15 bodova
d) sudjelovanje na natjecanju ………………………………….
10 bodova
Ako je kandidat prošao više stupnjeva natjecanja boduje se samo najviši stupanj natjecanja.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Bizovac”.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 604-01/11-01/01
URBROJ: 2185/03-11-02
Predsjednik Općinskog vijeća
Veljko Gudelj, v.r.

Bizovac, 19. svibnja 2011. godine
----------

379.
Na temelju članka 32. točke 18. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 3/09.),
Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 20. sjednici održanoj 20. srpnja 2011. godine

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa raspolaganja
državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Bizovac

I.
Općinsko vijeće Općine Bizovac usvaja Izvješće o izvršenju Programa raspolaganja državnim
poljoprivrednim zemljištem na području Općine Bizovac, kojeg je pripremio Jedinstveni upravni odjel Općine
Bizovac.
Zadužuje se Općinski načelnik da za narednu sjednicu pripremi popis najvećih dužnika.
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II.
Ovaj zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku Općine Bizovac".
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA :
URBROJ:

320-01/11-01/06
2185/03-11-03

Bizovac,

20. srpnja 2011.

Predsjednik Općinskog vijeća
Veljko Gudelj, v.r.
------------

380.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 3/09.), Općinsko
vijeće Općine Bizovac donijelo je na 20. sjednici 20. srpnja 2011. godine
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Godišnjeg izvješća o financijskom poslovanju
Dvorca d.o.o. Valpovo za 2010. godinu

I.
Općinsko vijeće prihvaća Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Dvorca d.o.o. Valpovo u 2010.
godini.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Bizovac».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA : 363-01/11-01/16
URBROJ: 2185/03-11-03
Predsjednik Općinskog vijeća
Veljko Gudelj, v.r.

Bizovac, 20. srpnja 2011.
----------

381.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 3/09.), Općinsko
vijeće Općine Bizovac donijelo je na 20. sjednici 20. srpnja 2011. godine
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješće o planu izgradnje odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda na području Općine Bizovac

I.
Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o planu izgradnje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na
području Općine Bizovac, kojeg je podnio direktor poduzeća DVORAC d.o.o. Valpovo.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Bizovac».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA : 363-01/11-01/16
URBROJ: 2185/03-11-04
Predsjednik Općinskog vijeća
Veljko Gudelj, v.r.

Bizovac, 20. srpnja 2011.
----------

OPĆINSKI GLASNIK
OPĆINE BIZOVAC

BROJ 2 - STRANICA 681

21. SRPNJA 2011.

382.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 3/09.), Općinsko
vijeće Općine Bizovac donijelo je na 20. sjednici 20. srpnja 2011. godine
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o stanju vodoopskrbe
na području Općine Bizovac

I.
Općinsko vijeće prihvaća Informaciju o stanju vodoopskrbe na području Općine Bizovac, koju je
podnio direktor poduzeća DVORAC d.o.o. Valpovo.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Bizovac».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA : 363-01/11-01/16
URBROJ: 2185/03-11-05
Predsjednik Općinskog vijeća
Veljko Gudelj, v.r.

Bizovac, 20. srpnja 2011.
----------

383.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 3/09.), Općinsko
vijeće Općine Bizovac donijelo je na 20. sjednici 20. srpnja 2011. godine
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja zahtjeva za korištenje grba Općine Bizovac
I..
Daje se odobrenje. lovačkom društvu «Fazan» iz Bizovca da kod izrade lovačke zastave društva
može koristiti grb Općine Bizovac.
II..
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Bizovac».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA : 053-01/11-01/18
URBROJ: 2185/03-11-2
Predsjednik Općinskog vijeća
Veljko Gudelj, v.r.

Bizovac, 20. srpnja 2011.
----------

384.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 3/09.), Općinsko
vijeće Općine Bizovac donijelo je na 20. sjednici 20. srpnja 2011. godine
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja zahtjeva za korištenje grba Općine Bizovac

I.
Daje se odobrenje vijećima mjesnih odbora s područja Općine Bizovac da mogu u skladu s
pozitivnim zakonskim propisima koristiti grb Općine Bizovac.

OPĆINSKI GLASNIK
OPĆINE BIZOVAC
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II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Bizovac».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA : 053-01/11-01/18
URBROJ: 2185/03-11-3
Predsjednik Općinskog vijeća
Veljko Gudelj, v.r.

Bizovac, 20. srpnja 2011.
----------

385.
Na temelju članka 46. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac broj: 3/09.), te članka 15.
stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Općine Bizovac («Službeni glasnik Općine Bizovac” broj: 1/10.),
Općinski načelnik Općine Bizovac 15. travnja 2011. godine, donio je
ODLUKU
o dodjeli zahvalnice Općine Bizovac
Članak 1.
U povodu Dana Općine, 17. travnja, za izuzetno zalaganje i doprinos prilikom spašavanja privatnih i
javnih dobara u vrijeme elementarne nepogode-poplava, koje su zadesile Općinu Bizovac tijekom mjeseca
svibnja i lipnja 2010. godine dodjeljuje se:
ZAHVALNICA OPĆINE BIZOVAC:
1.
2.
3.
4.

Dobrovoljnom vatrogasnom
Dobrovoljnom vatrogasnom
Dobrovoljnom vatrogasnom
Dobrovoljnom vatrogasnom

društvu
društvu
društvu
društvu

BIZOVAC
BROĐANCI
CRET BIZOVAČKI
HABJANOVCI

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

KLASA:
URBROJ:

061-02/11-01/02
2185/03-11-01

Bizovac,

15. travnja 2011

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

386.
Na temelju članka 8. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10.) i članka 46. Statuta
Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac", broj 3/09.), Općinski načelnik Općine Bizovac d o n o s i
PROGRAM
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za područje Općine Bizovac u 2011. godini

I. UVOD
Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2011. godini kojega je donijela Vlada Republike Hrvatske, proizlaze određene obveze
za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
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Sagledavajući obveze iz Programa, kao i prosudbe ugroženosti od požara našeg područja, ovim
Programom daje se osnovni naglasak na preventivne mjere zaštite od požara u predžetvenom i žetvenom
razdoblju.
II. MJERE I ZADACI, NOSITELJI I ROKOVI U PREDŽETVENOM RAZDOBLJU
a) Mjere i zadaci :
1. tehniku i mehanizaciju s kojom će se sudjelovati u žetvenim radovima dovesti u stanje ispravnosti,
2. osoblje koje će sudjelovati u žetvenim radovima obučiti za preventivno i represivno djelovanje glede
zaštite od požara,
3. izraditi planove rasporeda ljudstva i ustroja motrilačko - dojavne službe od svojih djelatnika za
vrijeme žetve i vršidbe (pravni subjekti iz oblasti poljodjelstva),
4. izraditi planove ustroja dežurstva vatrogasaca od članova svojih vatrogasnih postrojbi, kao i dovesti
u mobilno i tehnički ispravno stanje raspoloživu vatrogasnu opremu pri dobrovoljnim vatrogasnim
društvima,
5. u naseljima gdje postoje vučne vatrogasne cisterne osigurati vozila za vuču,
6. u svim naseljima osigurati traktore s plugovima za eventualno zaoravanje gorućih površina žitarica,
7. izvršiti informativno - propagandno djelovanje putem lokalnog radija u cilju zaštite od požara u
predžetvenom i žetvenom razdoblju.
b) Nositelji zadataka :
- pravni subjekti iz oblasti poljodjelstva te individualni vlasnici mehanizacije,
- dobrovoljna vatrogasna društva u suradnji s mjesnim odborima,
- Vatrogasna zajednica općine.
c) Rokovi :
- za sve mjere do 20. lipnja 2011. godine.
III. MJERE I ZADACI, NOSITELJI I ROKOVI U ŽETVENOM RAZDOBLJU
a) Mjere i zadaci
Posebnu pozornost u razdoblju od početka pa do završetka žetve potrebno je posvetiti:
1. dežurstvima pri vatrogasnim društvima u mjesnim odborima,
2. motrilačko-dojavnoj službi organiziranoj po mjesnim odborima i pravnim subjektima u oblasti
poljodjelstva,
3. ostvariti koordinaciju ukupnog preventivnog djelovanja u cilju zaštite od požara svih subjekata,
4. dnevno operativno djelovanje motrilačko - dojavne službe planirati (izraditi) na temelju svakodnevne
procjene.
b) Nositelji zadataka :
1. dobrovoljna vatrogasna društva,
2. pravni subjekti u oblasti poljodjelstva,
3. mjesni odbori.
1. DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA I VZ OPĆINE BIZOVAC
a. Vatrogasna zajednica Općine Bizovac
Predsjednik: Stjepan Sršić
Mob: 099/ 2144477
Zapovjednik: Ljubomir Vidaković
Mob: 098/ 534975
Zamjenik zapovjednika: Emil Kramarić
Mob: 091/ 5938475
b. Dobrovoljno vatrogasno društvo Bizovac
Zapovjednik: Božidar Glavaš
Mob: 091/ 5694479
Zamjenik zapovjednika: Roberto Jugović:
Mob: 098/9226850
c. Dobrovoljno vatrogasno društvo Brođanci
Zapovjednik: Martin Sabo
Mob:091/ 5988867
d. Dobrovoljno vatrogasno društvo Habjanovci
Zapovjednik: Emil Kramarić
Mob:091/ 5938475
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e. Dobrovoljno vatrogasno društvo Cret Bizovački
Zapovjednik: Josip Cvetković
Mob:099/ 3091989
2. PRAVNI SUBJEKTI U OBLASTI POLJODJELSTVA
a. PPK Valpovo d.o.o.
Buljan Biserka
Tel-posao:676-018
Mob:0992106770
b. Suncokret d.o.o. Brođanci,
Josip Ivanović
Tel-posao: 676-008
Mob:091/ 4373700
c. Veći OPG-i s područja općine
3. MJESNI ODBORI
a. Mjesni odbor Bizovac, Predsjednik MO :Milorad Mateašić, Mob:098/1720136
b. Mjesni odbor Brođanci, Predsjednik MO : Vladimir Varoščić, Mob:098/ 1603846
c. Mjesni odbor Cret Bizovački, Predsjednik MO : Slavko Magečić, Mob:091/ 7634547
d. Mjesni odbor Habjanovci, Predsjednik MO : Antun Lovrić, Mob:091/3676099
e. Mjesni odbor Novaki Bizovački, Predsjednik MO : Saša Vidaković, Mob:091/ 7851763
f. Mjesni odbor Samatovci, Predsjednik MO : Davor Torjanac, Mob: 098/ 597605
c) Rokovi:
- od početka do završetka žetve.
Pored navedenih mjera, radnji i obveza u preventivnom djelovanju u zaštiti od požara u predžetvenom i
žetvenom razdoblju potrebno je upozoriti i na pojačano preventivno djelovanje ostalih subjekata i svih žitelja
u zaštiti objekata, dobara i površina (šume).
IV. ZAKLJUČAK
Mjere i aktivnosti iz ovog Programa Vatrogasna zajednica Bizovac, Dobrovoljna vatrogasna društva i mjesni
odbori s područja Općine Bizovac provest će u okviru odobrenih sredstava iz Proračuna Općine Bizovac za
rad u 2011. godini, a pravni subjekti iz oblasti poljodjelstva i šumarstva vlastitim sredstvima.
V. Ovaj Program biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Bizovac".

KLASA : 214-02/11-01/01
URBROJ : 2185/03-11-01
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v. r

Bizovac, 13. svibnja 2011.
----------

387.
Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10.) i članka 46. Statuta Općine
Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 3/09.), a u svezi točke 3. Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2010.godini ("Narodne novine", broj 29/11.) Općinski
načelnik Općine Bizovac d o n o s i
PLAN
operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara na području Općine Bizovac u 2011. godini

A) PLANSKA DOKUMENTACIJA
IZRAĐENI DOKUMENTI:
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1. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Bizovac – izradio "Zavod za zaštitu i
unapređenje sigurnosti" d.o.o. Osijek, Trg L. Mirskog 1., 1998. godine, te je Općinsko vijeće usvojilo na
svojoj 6. sjednici održanoj 29. siječnja 1998. godine.
2. Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Bizovac – izradio "Zavod za zaštitu i unapređenje
sigurnosti" d.o.o. Osijek, Trg L. Mirskog 1, 1998. godine, dobiveno je pozitivno mišljenje Ministarstva
unutarnjih poslova, Policijska uprava Osječko-baranjska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne
zaštite, Inspektorat unutarnjih poslova Osijek, te je Općinsko vijeće Općine Bizovac usvojilo na svojoj 6.
sjednici održanoj 29. siječnja 1998. godine. Općina je izvršila usklađivanje svih podataka iz važećeg plana
zaštite od požara.
3. Plan gospodarenja otpadom na području Općine Bizovac za razdoblje 2007. – 2014. godine – izradio
Jedinstveni upravni odjel, usvojen na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Bizovac od 28. lipnja 2007.
godine i objavljeno u "Službenom glasniku Općine Bizovac", broj 3/07.
4. Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina na području Općine Bizovac – izradio Jedinstveni upravni odjel, usvojena na 17. sjednici Općinskog
vijeća Općine Bizovac od 24. studenoga 2010. godine i objavljena u "Službenom glasniku Općine Bizovac",
broj 6/10.
DOKUMENTI U IZRADI:
1. Procjena ugroženosti stanovništva, kulturnih i materijalnih dobara za Općinu Bizovac,
2. Plan zaštite stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara.
DOKUMENTI KOJE TREBA IZRADITI TIJEKOM 2011. GODINE:
1. Plan motrenja, čuvanja i ophodnji te propisati mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i
boravka na otvorenim prostorima i građevinama za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti.
B) OPERATIVNA PROVEDBA – TERENSKI DIO
1. IZVRŠITI KOREKCIJU POSTOJEĆEG ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBI
Prema dosadašnjem ustroju imamo:
Stožer civilne zaštite od 9 članova.
Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Općinu Bizovac koja je u fazi
izrade, nakon čega će se pristupiti ishođenju suglasnosti DUZIS - e i nadležnog Ministarstva korigirati
postojeće zapovjedništvo i postrojbe te ih uskladiti s Pravilnikom o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi
civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje ("Narodne novine", broj 111/07.).
Prema Pravilniku na razini općine treba formirati postrojbu civilne zaštite opće namjene koji se sastoji od 3-5
ekipa sa 3-5 pripadnika. Točan broj odredio je Općinski načelnik Općine Bizovac Odlukom o osnivanju
postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Bizovac od 11. listopada 2010. godine (“Službeni glasnik
Općine Bizovac” broj 2/11.).
Struktura postrojbe je slijedeća:
Ekipa se sastoji od 3 pripadnika,
Skupina se sastoji od 3 ekipe i zapovjednika skupine,
Tim se sastoji od 3 skupine, zapovjednika, zamjenika zapovjednika i bolničara.
Postrojbu civilne zaštite opće namjene općine Bizovac čini tim civilne zaštite opće namjene od 34 pripadnika
Materijalna popuna postrojbe opće namjene oslanja se na resurse udruga građana čijim članovima se
popunjavaju te na resurse Općine Bizovac.
Zborna mjesta okupljanja:
- Zgrada Općine Bizovac,
- Školsko dvorište OŠ ,
- Ambulanta Bizovac.
Prema članku 9., stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", broj 174/04., 79/07. i 38/09.) i
članaka 4., 5. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ("Narodne
novine" 40/08. i 44/08.) Općinsko vijeće Općine Bizovac je na svojoj 02. sjednici donijelo Odluku o osnivanju
i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Bizovac od 8 članova, s načelnikom Stožera gđa, Marija
Ljubek, koja obnaša dužnost zamjenika Općinskog načelnika Općine Bizovac.
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2. ŠUMSKE POVRŠINE
Na području Općine ima 1500 ha šumskih površina, podijeljenih u predjele prema Klasifikaciji Hrvatskih
šuma, Šumarija Valpovo i Koška.
Za područje Općine za šumske predjele (evidencija "Hrvatskih šuma") zadužen je voditelj šumarije Valpovo,
Dalibor Tunc.
Pregled šumskih površina po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgrađenosti protupožarnih putova i prosjeka u
šumama – izvadak iz Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (Prilog 1.).
Situacijski prikaz šumskih površina s prosjekama i cestovnim prometnicama sa stupnjevima ugroženosti izvadak iz Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (Prilog 2.).
3. POLJOPRIVREDNE POVRŠINE
Na području Općine ima 8.540 ha obradivih poljoprivrednih površina, o kojima skrbe pravne osobe i
obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja Općine te se trebaju pridržavati propisanih agrotehničkih
mjera. Otvoreni prostori područja Općine podijeljeni su na sektore koji obuhvaćaju šumske i poljoprivredne
površine. Za svaki sektor je zadužen određeni broj osoba koji su na svom sastanku odredili zapovjednika i
podijelili se u manje grupe za cjelodnevno dežurstvo (4 x 6 sati ili 3 x 8 sati).
4. POPIS TEŠKE MEHANIZACIJE
Sačiniti popis raspoložive teške mehanizacije s planom aktiviranja.
Izvršitelj: Općinski načelnik Općine Bizovac.
Sudjelovatelj: Pravne i fizičke osobe s područja Općine Bizovac.
Rok: 01.06.2011.godine
5. Upoznavanje pučanstva s opasnostima od nastanka požara i posljedica koje požari izazivaju,
informiranje stanovništva o zakonskoj regulativi pri spaljivanju biljnog i drugog otpada.
Izvršitelj: DVD – i i Općinski načelnik Općine Bizovac
Sudjelovatelj: Pravne i fizičke osobe s područja Općine Bizovac
Rok: 01.06.2011.godine
6. Sačiniti plan dežurstava dužnosnika Općine Bizovac za razdoblje 01.06. do 30.09.2011.godine,
zaduženih za komunikaciju između organa nadležnih za sprečavanje požara, kao i fizičkih
osoba.
Izvršitelj: DVD - i i Općinski načelnik Općine Bizovac
Rok: 01.06.2011.godine
C. STUPANJE NA SNAGU I OBJAVA
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u "Službenom glasniku Općine Bizovac".

KLASA: 214-02/11-01/01
URBROJ: 2149/04-01/11-02
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v. r.

Bizovac, 13. svibnja 2011.
----------

388.
Na temelju članka 8. stavak 2. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10.) i
članka 46. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 3/09.), a u vezi točke 4.
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2011.godini ("Narodne
novine", broj 29/11.), Općinski načelnik Općine Bizovac d o n o s i
PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za razdoblje visokog
i vrlo visokog indeksa opasnosti (predžetveno i žetveno razdoblje) za 2011. godinu

I. CILJ I ZADACI
Članak 1.
Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, građevina,
dijelova građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastanak i širenje požara, u danima kada
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je proglašen visok i vrlo visok indeks opasnosti za nastanak i širenje požara u razdoblju od 01. lipnja do 31.
listopada 2011. godine.
Članak 2.
Građevine, dijelovi građevina, šumske površine i prostori za koje prijeti povećana opasnost od
nastajanja i širenja požara razvrstani su u kategorije ugroženosti i navedene u Procjeni ugroženosti od
požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Bizovac.
Članak 3.
Kvalitetno i opsežno obavljene pripremne radnje pojačat će efikasnost mjera zaštite od požara u
vrijeme pred žetvenog i žetvenog razdoblja.
II. ORGANIZACIJSKE MJERE
Članak 4.
Nadzor šumskih površina u vrijeme povećane opasnosti za nastajanje šumskih požara u razdoblju
od 15. veljače do 15. svibnja kada se vrši spaljivanje suhe trave, granja i ostalog biljnog otpada, odnosno
pripremanje poljoprivrednih površina za proljetnu sjetvu, kao i od 15. rujna do 15. studenog nakon berbe
kukuruza "Hrvatske šume" Zagreb, Šumarija Valpovo, dužna je organizirati motriteljsko - dojavnu službu.
Broj zaposlenika u motriteljsko -dojavnim ophodnjama mora biti takav da budu kontinuirano pod paskom sve
šumske površine.
Za područje Općine Bizovac za šumske predjele (evidencija "Hrvatskih šuma") zadužen je Dalibor
Tonc, Osijek, mob: 098/ 447173.
Pregled šumskih površina po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgrađenosti protupožarnih putova i prosjeka
u šumama dan je u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.
Situacijski prikaz šumskih površina s prosjekama i cestovnim prometnicama sa stupnjevima
ugroženosti dan je u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.
Članak 5.
Nadzor poljoprivrednih površina zasijanim žitaricama i drugim ugroženim kulturama u vrijeme
povećane opasnosti od nastajanja požara uz sudjelovanje mjesnih odbora, DVD-a, lovačkih društva,
ribolovnih udruga te vlasnika OPG-a, organizirati motriteljsko – dojavnu službu. Popis osoba nalazi se u
prilogu 1. koji je sastavni dio ovog Plana. To je potrebno naročito u vrijeme dozrijevanja i žetve žitarica u
mjeseci lipnju, srpnju i kolovozu. Za OPG- ove zadužen predsjednik Stožera civilne zaštite na području
Općine Bizovac – Srećko Vuković, Bizovac, mob. 091/4373003.
Motriteljsko - dojavne ophodnje opremljene su mobilnim telefonskim uređajem (privatni broj) međusobno
razmijenjeni, privatni dalekozori i privatna osobna vozila uz vozila DVD-a i mehanizaciju poljoprivrednika.
Otvoreni prostori područja Općine Bizovac podijeljeni su na sektore koji obuhvaćaju šumske i
poljoprivredne površine. Za svaki sektor je zadužen određeni broj osoba koji su na svom sastanku odredili
zapovjednika i podijelili se u manje grupe za cjelodnevno dežurstvo (4 x 6 sati ili 3 x 8 sati).
U važećem Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Bizovac naznačene
su površine ophodnje, motrenja i čuvanja.
U slučaju nastajanja požara na poljoprivrednim površinama u vlasništvu OPG -a odmah se mora
obavijestiti DVD Bizovac, Županijski centar 112, vlasnici OPG - a i Policijska postaja Valpovo.
Članak 6.
Nadzor nad elektroenergetskim postrojenjima i uređajima za transformaciju i prijenos električne
energije vrše zaposlenici određenog postrojenja.
Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih
tvari i drugih opasnih tvari dan je u važećoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.
U slučaju nastajanja požara ili nekog drugog događaja na trafostanicama ili energetskim vodovima
potrebno je odmah obavijestiti DVD Bizoavc, HEP Pogon Valpovo i Policijsku postaju Valpovo.
Članak 7.
Nadzor nad cestovnim prometnicama obavljaju zaposlenici tvrtke "Cesting" d.o.o. Osijek,
Nadcestarija Valpovo. U slučaju požara, eksplozije ili nekog drugog akcidenta prilikom prijevoza lako
zapaljivih tekućina, eksplozivnih, otrovnih i drugih opasnih tvari, obavješćuje se Nadcestarija Valpovo, a po
potrebi i Sanitarna inspekcija ili neka druga inspekcija prema svojoj nadležnosti te Policijska postaja
Valpovo.
Članak 8.
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Nadzor nad željezničkim prometnicama obavljaju zaposlenici tvrtke HŽ Infrastrukture. U slučaju
požara, eksplozije ili nekog drugog akcidenta prilikom prijevoza lako zapaljivih tekućina, eksplozivnih,
otrovnih i drugih opasnih tvari, obavješćuje se Ispostava Osijek, a po potrebi i Sanitarna inspekcija ili neka
druga inspekcija prema svojoj nadležnosti te Policijska postaja Valpovo.
Članak 9.
U svrhu provedbe mjera iz članka 1. ovog Plana zadužuje se DVD Bizovac kao glavni nositelj zaštite
od požara i kao stožerno i opremljeno društvo za koordinaciju svih sudionika motriteljsko - dojavnih ophodnji,
sa stalnim dežurstvom i pasivnim dežurstvom.
Stalno dežurstvo 24 sata obavlja se putem Vatrogasne zajednice Valpovo tj. sjedištu DVD – a
Valpovo.
Vatrogasci u pasivnom dežurstvu pozivaju se u slučaju požara, kada u roku od 15 minuta moraju
doći u sjedište radi odlaska na požarište.
Temeljem ovog Plana, DVD Bizovac je dužno napraviti vlastiti Program aktivnosti na zaštiti od
požara u predžetvenoj i žetvenoj sezoni, ustrojiti evidenciju dežurnih vatrogasaca, koji će određenog dana
dežurati na svojoj adresi stanovanja ili u sjedištu DVD - a te u predviđeno vrijeme obaviti motriteljsko dojavnu ophodnju prostora kojeg pokriva DVD. Tabelarni pregled treba sadržavati podatke o dežurnim
osobama i to: ime i prezime, adresa stanovanja, telefon i vrijeme dežurstva (dan i sat).
DVD Bizovac je opremljeno kompletnom opremom prema Pravilniku o minimumu tehničke opreme i
sredstava vatrogasnih postrojbi ("Narodne novine", broj 43/95.), sukladno Zakonu o vatrogastvu ("Narodne
novine", broj 139/04. i 174/04.).
Uzbunjivanje se vrši putem električne sirene na vatrogasnom domu u Bizovac.
Sjedište DVD-a Bizovac o nastalim požarima izvješćuje Županijski centar 112, Policijsku postaju
Valpovo i druge službe po potrebi.
Članak 10.
Sukladno Planu gospodarenja otpadom na području Općine Bizovac za razdoblje 2007. – 2014.
godine, na području Općine Bizovac nema službenog odlagališta otpada. Komunalni otpad prikuplja “Draiva”
d.o.o. i odlaže na odlagalište “Belišće” , na području Grada Belišće. Na području Općine Bizovac postoji
nekoliko divljih odlagališta otpada, većinom manjih površina (naselje Brođanci, Bizovac) od kojih su neka
djelomično i sanirana iz općinskih sredstava.
Eventualnu pojavu "divljih deponija" (neuređena odlagališta otpada) na rubnim dijelovima područja općine uz
poljoprivredne površine, tijekom požarne sezone nadzirat će komunalni djelatnici Općine Bizovac.
Članak 11.
Po završetku žetvene sezone, a najkasnije do 10.11.2011. godine u sklopu Izvješća o izvršenju
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2011.godini ("Narodne
novine", broj 3/10.). pisanim putem izvijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, Područni ured Osijek.

III. PREVENTIVNE MJERE
Članak 12.
Zadužuje se VZ Općine Bizovac da organizira kraće predavanje ili posjete vlasnicima kombajna prije
žetvenih radova u svrhu:
- upozorenja na ispravnost i redovito čišćenje i podmazivanje radnih strojeva (kombajna, vršilica,
traktora i dr.) te na potrebu posjedovanja vatrogasnih aparata za početno gašenje požara, dovoljnih
zaliha vode, naprtnjača za gašenje požara,
- pokazati način rukovanja ručnim vatrogasnim aparatima i osposobiti osobe koje upravljaju radnim
strojevima, za rukovanje vatrogasnim aparatima i napravama za gašenje početnih požara,
- ukazati na zabranu loženja vatre ili spaljivanja ostataka strnih usjeva ili slame u razdoblju od 01.
lipnja do 31. prosinca 2011. godine,
- educirati vlasnike parcela i kombajna o postupcima i mjestima pušenja i obveznim mjerama gašenja
opušaka,
- u slučajevima punjenja gorivom radnih strojeva, poduzeti potrebne mjere opreza prilikom istakanja
goriva (sigurnosni razmak, zabrana korištenja otvorenog plamena, minimalna količina potrebnog
goriva, zabrana pristupa neovlaštenim osobama i sl.). Pogonsko gorivo ne smije biti izloženo suncu
niti se smije dolijevati dok motor radi. Proliveno gorivo ili ulje treba odmah obrisati s radnog stroja, a
u slučaju razlijevanja po tlu prekriti slojem pijeska,
- na većim parcelama osigurati traktor s višebraznim plugom za eventualnu potrebu presijecanja
parcele u cilju sprečavanja širenja požara,
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velike parcele koje bi se kombajnirale nekoliko dana, treba prije podijeliti na više manjih parcela.
Površina jedne od tih manjih parcela treba odgovarati dnevnom učinku kombajna. Prosjek treba biti
u širini najmanje 15 m. S tog dijela treba odmah ukloniti žito i slamu, a čitavu površinu preorati.

IV. FINANCIRANJE
Članak 13.
Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su financijska sredstva u Proračunu Općine
Bizovac, sukladno točki 49. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
RH u 2011.godini ("Narodne novine", broj 29/11.).
Članak 14.
Za osiguranje financijskih sredstava, kao i za provođenje ovog Plana odgovoran je Općinski
načelnik.
Članak 15.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u "Službenom glasniku Općine
Bizovac".
KLASA: 214-02/11-01/01
URBROJ: 2185/3-11-03
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v. r.

Bizovac, 15. svibnja 2011.
----------

389.
Na temelju članka 46. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 3/09.), a u vezi s
točkom 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2011.godini
("Narodne novine", broj 29/11.), Općinski načelnik Općine Bizovac d o n o s i
FINANCIJSKI PLAN
za požarnu sezonu 2011. godine
I.
Proračunom Općine Bizovac za 2011. godinu predviđena su financijska sredstva kako slijedi:
1. Planski dokumenti
- Izrada Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i Plan zaštite i spašavanja
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
19.680,00
2. Vatrogastvo
- Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
- Ulaganje u vatrogasne domove
- Vatrogasna zajednica općine

66.000,00
150.000,00
20.000,00

3. Ostalo
- Crveni križ
- Hrvatska gorska služba spašavanja

14.900,00
2.000,00

II.
Ovaj Plan će biti objavljen u "Službenom glasniku Općine Bizovac".
KLASA: 214-02/11-01/01
URBROJ: 2185/03-11-05
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v. r.

Bizovac, 15. svibnja 2011.
----------
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390.
Na temelju članka 46. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 3/09.), a u vezi s
točkom 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2011.
godini ("Narodne novine", broj 29/11.), Općinski načelnik Općine Bizovac d o n o s i
POPIS TEŠKE MEHANIZACIJE

I.
NAZIV
OPREME/STROJA
bager
kombinirka
buldožer
utovarivač
kamion
kamion-kiper
kamion s kranom
pneumatski čekić-hilti
labudica
autodizalica
autodizalica s košarom
transportno voziloteretno
transportno voziloputno
viličar
kompresor
priključna prikolica
ljestve

PPK Valpovo
d.d.

1

Suncokret
d.o.o.

Gebruder
d.o.o.

Gradbenik
d.o.o.

1

1

1

1

Montel

2

20

7

3

2

1

2

12

11

2
1

1
1
1

1

1

2

II.
Plan angažiranja – ovisno o potrebi, obavijest vlasnicima tvrtki putem mobilnog uređaja, a oni svoje
djelatnike upućuju na lokaciju.
Svi sudionici su upoznati sa prostorom (šumske površine sa prosjekama, poljoprivredne površine sa
lenijama) Općine Bizovac i u mogućnosti su u najkraćem roku izaći na lokaciju (cca 30 min).

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

KLASA: 214-02/11-01/01
URBROJ: 2185/03-11-06
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v. r.

Bizovac, 15. svibnja 2011.
----------

OPĆINSKI GLASNIK
OPĆINE BIZOVAC

BROJ 2 - STRANICA 691

21. SRPNJA 2011.

391.
Na temelju članka 46. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 3/09.), a u vezi s
točkom 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2011.
godini ("Narodne novine", broj 29/11.), Općinski načelnik Općine Bizovac d o n o s i
PLAN
dežurstava dužnosnika Općine Bizovac
u predžetvenom i žetvenom razdoblju

I.
Sukladno točki 6. Plana operativne provedbe Programa aktivnosti za 2011.godinu za razdoblje od
01.06.2011. do 30.09.2011.godine, Plan dežurstava dužnosnika Općine Bizovac, zaduženih za komunikaciju
između organa nadležnih za sprečavanje požara, kao i fizičkih osoba, je kako slijedi:
1. DVD Bizovac će dostaviti popis dežurstva svojih članova.
2. Općina Bizovac
- Općinski načelnik – Srećko Vuković, mob. 091/4373003
- Zamjenica Općinskog načelnika – Marija Ljubek, mob. 098/ 958 9064
- Predsjednik Općinskog vijeća – Veljko Gudelj, mob. 098/ 135 3444
- Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća–Davor Torjanac, mob.098/ 597 605
- Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća–Zorislav Vučkovac, mob.091/ 537 1274
Dužnosnici će se međusobno dogovoriti i napraviti Plan dežurstva.
II.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u "Službenom glasniku Općine
Bizovac".
KLASA: 214-02/11-01/01
URBROJ: 2185/03-11-04
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v. r.

Bizovac, 15. svibnja 2011.
----------

392.
Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine” br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03,
139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10.) i članka 46. stavka 10. Statuta Općine Bizovac (“Službeni
glasnik Općine Bizovac” br. 3/09.), Općinski načelnik Općine Bizovac d o n o s i
ODLUKU
o potvrđivanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika
Vatrogasne zajednice Općine Bizovac
Članak 1.
Općinski načelnik Općine Bizovac potvrđuje imenovanog zapovjednika i zamjenika zapovjednika
Vatrogasne zajednice Općine Bizovac i to :
-

LJUBOMIR VIDAKOVIĆ
EMIL KRAMARIĆ

- zapovjednik
- zamjenik zapovjednika

Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku Općine Bizovac».
KLASA :
214-03/11-01/03
URBROJ : 2185/03-02/11-2
Bizovac,

OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

31. svibnja 2011.
----------

OPĆINSKI GLASNIK
OPĆINE BIZOVAC

BROJ 2 - STRANICA 692

21. SRPNJA 2011.

393.
Na temelju čl. 30. st. 2. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine” br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10.) i čl. 46. stavka 10. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine
Bizovac” br. 3/09.), Općinski načelnik Općine Bizovac d o n o s i
ODLUKU
o potvrđivanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika
Dobrovoljnog vatrogasnog društava Bizovac
Članak 1.
Općinski načelnik Općine Bizovac potvrđuje imenovanog zapovjednika i zamjenika zapovjednika
Dobrovoljnog vatrogasnog društava Bizovac i to :
-

BOŽIDAR GLAVAŠ
ROBERTO JURKOVIĆ

- zapovjednik
- zamjenik zapovjednika

Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku Općine Bizovac».

KLASA :
214-03/11-01/03
URBROJ : 2185/03-02/11-3
Bizovac,

OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

31. svibnja 2011. godine
----------

