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Bizovac, veljača 2020. 

 

 



          
        REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
               

  OPĆINA BIZOVAC 
   Općinsko vijeće 

                     
KLASA : 021-05/20-01/1 
URBROJ:  2185/03-20-01 
Bizovac,   17. veljače 2020.  
 
Na osnovi članka 55. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine 
Bizovac", broj 3/09. i 2/13.), a prema ukazanoj potrebi sazivam 

 
 

24. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 
za 4. ožujka 2020. godine u 19,00  sati u vijećnici Općine Bizovac u Bizovcu, Kralja Tomislava 89,  za koju 
predlažem slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika 23. sjednice 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2020. godinu 

Izvjestitelj: Milan Kranjčević 

4. Odluka o financiranju političkih aktivnosti iz proračuna Općine Bizovac 
Izvjestitelj: Općinski načelnik 

5. Odluka o uključivanju Općine Bizovac u projekt Osječko-baranjske županije „Stambeni krediti u 
funkciji poticanja gospodarstva  
Izvjestitelj: Općinski načelnik 

6. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bizovac za 2020. godinu 
Izvjestitelj: Općinski načelnik 

7. Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za uvođenje u posjed državnog 
poljoprivrednog zemljišta 
Izvjestitelj: Općinski načelnik 

 
Materijali na osnovi kojih će se voditi rasprava priloženi su uz poziv za sjednicu.  
Molim za odaziv u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost možete opravdati na telefon 675-301. 

 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Milan Kranjčević  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     
        REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
               

   OPĆINA BIZOVAC 
   Općinsko vijeće 

 
KLASA: 021-05/19-01/12 
URBROJ:  2185/03-19-02 
Bizovac, 5. prosinac 2019. godine 
 

 
ZAPISNIK 

s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 5. prosinca 2019. godine u općinskoj vijećnici 
Općine Bizovac. 

Početak sjednice u 19,30 sati 
Zapisnik na sjednici vodila je Ljerka Đaniš, administrativna referentica općinske uprave. 
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na početku sjednice nazočno 13 vijećnika, odnosno 

potreban broj za donošenje pravovaljanih odluka. 
Nazočni članovi Općinskog vijeća: Milan Kranjčević, Mario Fišer, Tomica Glavaš, Igor Jakopiček, Eva 
Kalkan, Toni Kardum, Miro Karlović, Nikola Lacković, Ivica Lovrinčević, Hrvoje Marjanović, Josip Šincek, 
Marko Teskera, Vlatko Vunovac 
Ostali nazočni: 

- Općinski načelnik Srećko Vuković  
- Zamjenica Općinskog načelnika, Tanja Tavić 
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Nediljko Pušić  
- Stručni suradnik za proračun, Katica Sršić 
- Samostalni komunalni referent, Željko Franjić 

Predsjednik vijeća pročitao je dnevni red koji su vijećnici dobili u pozivu za ovu sjednicu te pozvao vijećnike 
da se izjasne o predloženom dnevnom redu. 
Nakon obavljenog glasovanja dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 
 

 
DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika 22. sjednice Općinskog vijeća 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Proračun Općine Bizovac za 2020. godinu  

a) Prijedlog Proračuna za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 
b) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020 godini 
c) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini 
d) Prijedlog Programa javnih potreba u športu u 2020. godini 
e) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2020. godini 
f) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi u 2020. godini 
g) Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 

2020. godini 
h) Prijedlog Plana javne nabave za 2020. godinu 

4. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2020. godinu 
5. Prijedlog odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bizovac i naselja Općine Bizovac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 
 
 
Ad-1 Usvajanje zapisnika 22. sjednice 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje zapisnika 22. sjednice Općinskog vijeća i otvorio 
raspravu. 
Ivica Lovrinčević: Imam prigovor na tekst Odluke o izradi V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja 
Općine Bizovac. Nije zapisano kako sam rekao. Tražim da se navede druga formulacija odluke i zapisnik 
podijeliti na sljedećoj sjednici vijeća.   
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća zapisnik 22. sjednice dao je na glasovanje. Nakon obavljenog 
glasovanja predsjednik konstatira da je zapisnik 22. sjednice općinskog vijeća prihvaćen jednoglasno, te je 
Općinsko vijeće donijelo 
 

ZAKLJUČAK 
Usvaja se zapisnik 22 . sjednice vijeća uz navedenu primjedbu vijećnika Ivice Lovrinčevića. 
 
 
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika  
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević pozvao je vijećnike da postave pitanja općinskom načelniku i  otvorio 
raspravu. Budući da nije bilo pitanja zatvorio je točku pitanja i prijedlozi vijećnika. 
 
 
Ad-3  Proračun Općine Bizovac za 2020. godinu 
 

a) Prijedlog proračuna za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021 i 2022. godinu 
Prijedlog Proračuna vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević otvorio je raspravu o Prijedlogu Proračuna Općine Bizovac za 2020. 
godinu i projekcije proračuna za 2021 i 2022. godinu  i riječ dao općinskom načelniku Srećku Vuković. 
Srećko Vuković: Prijedlog Proračuna za 2020. godinu iznosi 19.330.930,00 kuna. Prihodi poslovanja 
planiraju se u iznosu od 18.679.730,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 651.200,00 kuna. 
Ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 19.330.930,00 kuna. Rashodi poslovanja 11.275.680,00 kuna i 
rashodi za nefinancijsku imovinu 8.055.250,00 kuna.  
Nakon iscrpnog upoznavanja vijećnika s Prijedlogom proračuna Općine Bizovac za 2020. godinu i projekcije 
proračuna za 2021 i 2022. godinu, otvorena je rasprava. Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća 
Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2020. godinu dao je na glasovanje. 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2020. godinu 
prihvaćen većinom glasova ( 9 za, 4 suzdržana) te je  Općinsko vijeće donijelo 
 

PRORAČUN 
Općine Bizovac za 2020. godinu 

i projekcije proračuna za 2021 i 2022. godinu . 
 
KLASA: 400-05/19-01/6 
URBROJ: 2185/03-19-01 
(Proračun se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 
 
 

b) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini 
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje Programa građenja komunalne infrastrukture u 
2020. godini i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću. 
Srećko Vuković: Programom građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini planirano je 4.065.000,00 
kuna i to za slijedeće projekte: 
 

- Izgradnja odvodnog sustava Bizovac-Samatovci                             1.200.000,00  
- Izgradnja II-CJELINE javne rasvjete naselja Brođanci                  600.000,00 
- Izgradnja I-CJELINE javne rasvjete naselja Habjanovci                 600.000,00 
- Izgradnja javne rasvjete Ul.AnteStarčevića i V.Nazora u Bizovcu    400.000,00                               

Izgradnja I-FAZE ceste do groblja Habjanovci                               800.000,00 
- Asfaltiranje parkirališta na groblju Samatovci                               365.000,00  
- Izgradnja parkirališta kod škole u Samatovcima                            100.000,00 

Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 



2020. godini dao je na glasovanje. 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova ( 9 za, 4 
suzdržana ), te je Općinsko vijeće donijelo  
 

PROGRAM 
građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini 

 
KLASA: 363-01/19-01/23 
URBROJ:2185/03-19-01 
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 
 
 

c) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini 
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2020. godini i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću. 
Srećko Vuković: Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini planirana su sredstva od 
1.333.750,00 kuna, a utrošit će se za: 

- Održavanje javnih prometnih površina-zimska služba                   200.000,00 
- Održavanje javnih zelenih površina – košenje, čišćenje                 350.000,00 
- Odvoz krupnog otpada i sanacija deponija                                   150.000,00 
- Održavanje javne rasvjete                                                          300.000,00 
- Deratizacija                                                                                233.750,00 
- Obnova nogostupa u ulici B.Radića u Cretu                                   70.000,00 
- Ugradnja LED svjetiljki javne rasvjete u Ul. I.Pavlića i Sunčanoj 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2020. godini dao je na glasovanje. 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2020. godini prihvaćen većinom glasova ( 9 za. 4 suzdržana ), te je Općinsko vijeće donijelo 
 

PROGRAM 
održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini. 

 
KLASA: 363-01/19-01/24 
URBROJ: 2185/03-19-01 
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio)  
 
 

d) Prijedlog programa javnih potreba u športu u 2020. godini 
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 
Prijedlog programa javnih potreba u športu na području Općine Bizovac za 2020. godinu iznosi 392.000,00 
kuna.  

- Tekuće donacije     322.000,00 
- Rashodi za usluge    35.000,00 
- Kapitalne donacije 
- Kosilica NK „Hajdin“ Cret Bizovački 35.000,00 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa javnih potreba u športu u 2020. godini 
prihvaćen većinom glasova ( 9 za , 4 suzdržana ), te je Općinsko vijeće donijelo 
 

PROGRAM 
javnih potreba u športu u 2020. godini 

 
KLASA: 620-01/19-01/4 
URBROJ: 2185/03-19-1 
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 
 
 

e) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu 
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu 
i otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku Vuković. 
Prijedlog Programom javnih potreba u kulturi u 2020. godini planirano je 873.000,00 kuna. 



U cilju zaštite i uređenja objekata koji su zaštićeni spomenici kulture, planiraju se sredstva u iznosu od 
500.000,00 kuna.  
Planirana sredstva prema programu utrošit će se:  

1. Financiranje amaterskih kulturno umjetničkih društava     100.000,00 
2. Manifestacije u kulturi                                                       273.000,00 
a) Bizovačke ljetne večeri       185.000,00 
b) Proljeće u Cretu                  40.000,00 
c) Dan Samatovaca                 48.000,00 
3. Financiranje uređenja objekata kulture                            500.000,00 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2020. 
godinu prihvaćen jednoglasno, te je Općinsko vijeće donijelo 
 

PROGRAM 
javnih potreba u kulturi za 2020. godinu 

 
KLASA: 612-1/19-01/4 
URBROJ: 2185/03-20-1 
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 
 
 

f) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva u 2020. godini 
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne 
skrbi i zdravstva u 2020. godini i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću. 
Srećko Vuković: Programom javnih potreba u djelatnosti socijalne skrb i zdravstva i zdravstva u 2020. godini 
planirano je ukupno 714.000,00 kuna i to za slijedeće namjene: 

- Financiranje troškova stanovanja                                                     70.000,00  
- Financiranje troškova ogrijeva                                                    100.000,00  
- Pomoć za opremu novorođenog djeteta                                        100.000,00  
- Jednokratne pomoći                                                                     1.000,00  
- Financiranje učeničkih stipendija i prijevoz učenika                      348.000,00  
- Financiranje toplog obroka učenika osnovne škole                         42.000,00  
- Financiranje udžbenika                                                                33.000,00  
- Financiranje programskih aktivnosti Crvenog križa                         15.000,00  
- Financiranje programa humanitarnih udruga                                    5.000,00  

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je  Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne 
skrbi i zdravstva u 2020. godini prihvaćen jednoglasno, te je Općinsko vijeće donijelo  
 

PROGRAM 
javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva u 2020. godinu. 

 
KLASA: 550-01/19-01/11 
URBROJ: 2185/03-19-1 
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 
 
 

g) Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog 
zemljišta u 2020. godini. 

Prijedlog Programa vijećnici  su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Programa korištenja sredstava od 
prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini i riječ dao načelniku Srećku Vuković. 
Srećko Vuković: Programom korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 
2020. godini financirat će se u iznosu 1.557.250,00 kn slijedeći projekti i aktivnosti: 
 
Prihodi: -Prihod od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta                          600.000,00 

      - Prihod od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta     110.700,00 
      - Prihod od koncesije                                                                           410.075,00 
      - Ostali prihodi                                                                                    436.475,00 

Rashodi:  
- Digitalizacija planova i projekata                                                      166.250,00 
- Održavanje i uređenje javnih površina i poljskih puteva                     200.000,00 
- Uređenje kanalske mreže                                                                100.000,00 



- Izgradnja nerazvrstane ceste do groblja u Habjanovcima                      800.000,00 
- Projekt izgradnje mosta na Poganovačko-kravičkom kanalu  125.000,00 
- Poticanje poljoprivrede                                                                      150.000,00 
- LAG                                                                                                10.000,00 
- Dojavna vatrogasna služba                                                              6.000,00    

 
Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je  Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i 
zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini prihvaćen jednoglasno  
te je Općinsko vijeće donijelo 
 

PROGRAM 
korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog  

poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini. 
 
KLASA: 320-01/19-01/10 
URBROJ: 2185/03-19-01 
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 
 
 

h) Prijedlog Plana javne nabave za 2020. godinu 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Prijedlog Plana javne nabave za 2020. godinu i 
riječ dao načelniku Srećku Vuković. 
Planom nabave roba, radova i usluga utvrđuje se popis javne nabave koji će tijekom 2020. godine provesti 
Općina Bizovac, kao naručitelj. 
Općina Bizovac kao naručitelj izvršit će u 2020. godini nabavu roba, radova i usluga za koje su sredstva 
planirana u proračunu općine Bizovac. 
Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Prijedlog Plana javne nabave za 2020. godinu 
prihvaćen jednoglasno, te je Općinsko vijeće donijelo  

 
PLAN 

javne nabave za 2020. godinu 
 
KLASA: 406-01/19-01/2 
URBROJ: 2185/03-19-01 
(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 
 
 
Ad-4 Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2020. godinu. 
Prijedlog Odluke vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga Odluke o izvršavanju 
proračuna za 2020. godinu i otvorio raspravu.  
Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2020. 
godinu prihvaćen jednoglasno, te je Općinsko vijeće donijelo 
 

ODLUKU 
o izvršavanju proračuna za 2020. godinu 

 
KLASA: 400-05/19-01/7 
URBROJ: 2185/03-19-01 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 
 
 
Ad-5 Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bizovac i naselja Općine Bizovac 
 
Prijedlog Odluke vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga Odluke o načinu pružanja 
javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 
Općine Bizovac i naselja Općine Bizovac, otvorio raspravu i riječ dao direktoru poduzeća Urbanizam d.o.o. 
Valpovo Siniši Peterliću. 



Siniša Petrlić upoznao je vijećnike s Prijedlogom Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bizovac i naselja 
Općine Bizovac kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. 
Nakon provedene rasprave, Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke dao je na glasovanje. Nakon glasovanja 
predsjednik vijeća konstatira da je Prijedlog odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bizovac i naselja Općine 
Bizovac jednoglasno prihvaćen, te je Općinsko vijeće donijelo  

 
ODLUKU 

o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog  
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada  

na području Općine Bizovac i naselja Općine Bizovac. 
 
KLASA: 363-01/19-01/22 
URBROJ: 2185/03-19-01 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 
 
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 21,00 sati.  
 

 
 

 
 

Zapisničar:  

Ljerka Đaniš   

 Predsjednik Općinskog vijeća 

 Milan Kranjčević 

  

 
 
 
Sjednica je snimljena na digitalni diktafon. 
Zapisniku se prilaže poziv za sjednicu i akti koji su doneseni na sjednici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         TOČKA -   

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BIZOVAC 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

 

 

 

PRIJEDLOG AKTA 
 

 

 

 

 

PLAN RADA 

Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2020. godinu 
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Na temelju članka 40. točke 3. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 3/09. i 2/13.), 
i članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 3/09. i 2/13.), Općinsko 
vijeće Općine Bizovac donijelo je na __ sjednici  _____ 2020. godine  

 
 

P L A N   R A D A 
Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2020. godinu 

 
 

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

2020. 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 2020. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Predsjednik Općinskog vijeća 
Rok :   veljača  2019. 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 2019. godine. 
 

2. Razmatranje prijedloga provedbenog Plana zaštite od požara na području Općine Bizovac za 
2020. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   veljača 2020. 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. 
 

3. Razmatranje prijedloga Odluke o financiranju političkih aktivnosti iz proračuna Općine Bizovac; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   veljača 2020. godine 
Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne 
novine“ br. 29/19 i 98/19.), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o financiranju 
političkih aktivnosti za svoje područje. 
 

4. Razmatranje Izvješća o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2019. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2020. 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. 
 

5. Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna Općine Bizovac u 2019. godini; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2020. godine 



Prema članku 57. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15), te Odluke o 
izvršavanju proračuna Općinski načelnik je dužan polugodišnje izvijestiti Vijeće o korištenju sredstava 
proračunske zalihe. 
 

6. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za  razdoblje VI-XII mjesec za 
2019. godinu; 
Stručna obrada :  Općinski načelnik 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2020. 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, 137/15 i 123/17) i članku 48.  Statuta 
Općine Bizovac  («Službeni glasnik općine Bizovac» broj 3/09., 2/13, 2/18 i 6/18.), 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. 
 

7. Razmatranje Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac za 2019. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Pročelnik JUO 
Rok :   ožujak 2020. godine 
Prema članku 53. 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, 137/15 i 123/17) i članku 55. i 56.  Statuta Općine 
Bizovac  («Službeni glasnik općine Bizovac» broj 3/09., 2/13, 2/18 i 6/18.), za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga Općine Bizovac, utvrđenih zakonom i Statutom, te obavljanje poslova državne 
uprave koji su zakonom prenijeti na općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel općine. Jedinstveni 
upravni odjel u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršava i nadzire 
provođenje općih i pojedinačnih akata tijela općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju 
propisane mjere.  
 

8. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području 
Općine Bizovac u 2019. godini; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2019. godine 
Prema članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18), općinski načelnik 
podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja 
komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o 
izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave. 
 

9. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Bizovac u 2019. godini; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2020. godine 
Prema članku 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18), općinski načelnik 
podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja 
komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o 
izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave. 
 

10. Razmatranje Izvješća o provođenju Programa javnih potreba u kulturi i športu na području 
Općine Bizovac u 2019. godini; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2020. 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. 



 
11. Razmatranje izvješća o realizaciji Programa trošenja sredstava od prodaje i zakupa državnog 

poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak  2020. 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 49. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 39/13 i 48/15.)  
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su Ministarstvu podnositi godišnje izvješće o 
ostvarivanju programa korištenja sredstava od korištenja državnog poljoprivrednog svake godine do 31. 
ožujka za prethodnu godinu. 

 
12. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bizovac; 

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2020. 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. 
 

13. Razmatranje izvješća o održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Bizovac za 2019. 
godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak  2020. 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. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Bizovac; 
Stručna obrada :  Povjerenstvo za javna priznanja 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2020. 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. 
 

15. Razmatranje Informacije o provođenju  sustavne deratizacije; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   ožujak 2020. 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.   
 
 

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

Općine Bizovac za 2019. godinu; 
Stručna obrada :  Vatrogasna zajednica Općine Bizovac 
Predlagatelj :  Vatrogasna zajednica Općine Bizovac 



Rok :   lipanj  2020. 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. 
 

17. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Bizovac; 
Stručna obrada :  Vatrogasna zajednica Općine Bizovac 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   lipanj 2020. 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.   
 

18. Razmatranje informacije o provođenju odluke o stipendijama Općine Bizovac u 2019./2020. 
godini 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   lipanj 2020. 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. 
 

19. Razmatranje Informacije o radu i financijskom poslovanju Dvorca d.o.o. Valpovo u 2019. godini 
Stručna obrada :  Dvorac d.o.o. Valpovo 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   lipanj 2020 godine 
Sukladno članku 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18), komunalne 
djelatnosti na području jedinice lokalne samouprave mogu obavljati trgovačka društva koja osniva 
jedinica lokalne samouprave. Polazeći od prava i obveze općine Bizovac kao suvlasnika «Dvorca « 
d.o.o., Općinsko vijeće će razmatrati njegovo izvješće o godišnjem financijskom poslovanju.  
 

20. Razmatranje Informacije o radu i financijskom poslovanju Urbanizma d.o.o. Valpovo u 2019. 
godini 
Stručna obrada :  Urbanizam d.o.o. Valpovo 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   lipanj 2020 godine 
Sukladno članku 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18), komunalne 
djelatnosti na području jedinice lokalne samouprave mogu obavljati trgovačka društva koja osniva 
jedinica lokalne samouprave 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.  
 

21. Razmatranje Informacije o stanju vodoopskrbe na području Općine Bizovac 
Stručna obrada :  Dvorac d.o.o. Valpovo 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   lipanj 2020. godine 
Sukladno članku 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br 68/18), 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. 
 



 
 

RUJAN - LISTOPAD 
 
22. Izvješće o izvršavanju proračuna Općine Bizovac za razdoblje  I – VI mjesec 2020. godine 

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj:  Općinski načelnik 
Rok :   rujan 2020. 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. 
 

23. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika za  razdoblje I-VI mjesec 2020. godine; 
Stručna obrada :  Općinski načelnik  
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   rujan 2020. 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  («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. 
 

24. Informacija o poslovanju Hrvatskog radija Valpovština  za 2019. godinu; 
Stručna obrada :  Hrvatski radio Valpovština 
Predlagatelj :  Općinski načelnik  
Rok :   rujan 2020. 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.  
 

25. Razmatranje Izvješće o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području Općine Bizovac; 
Stručna obrada :  Zavod za zapošljavanje Valpovo 
Predlagatelj :  Općinski načelnik  
Rok :   rujan 2020. 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. 
 

26. Razmatranje informacije o provođenju Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti na području Općine 
Bizovac; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel  
Predlagatelj :  Općinski načelnik  
Rok :   rujan 2020. godine 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu u članku 24. (»Narodne novine«, br. 68/18), propisano je da 
jedinica lokalne samouprave osigurava obavljanje uslužne komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim 
korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave 
obavezne. Općinskom vijeću bit će podneseno izvješće o provođenju odluke o dimnjačarskoj djelatnosti 
na području Općine Bizovac u tekućoj godini. 
 

27. Izvješće o provedenim mjerama protupožarne zaštite u sezoni žetve 2020. godine; 
Stručna obrada :  Vatrogasna zajednica Općine Bizovac 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   rujan  2020. 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. 
 

28. 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  2019. 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. 
 

29. Informacija o uspjehu učenika i radu OŠ Bratoljuba Klaića u školskoj  2019/2020. godini 
Stručna obrada :  OŠ Bratoljuba Klaića  
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   listopad  2020. 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.  
 

30. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Općine 
Bizovac; 
Stručna obrada :  Dječji vrtić “Maslačak” Belišće 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   listopad 2020. 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. 
 

31. 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 2019. 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. 

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

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   listopad 2020. godine 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 68/18),  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 
 

33. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2020. godini.  
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 
2021. godini.   
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2020. godine 
Jedinice lokalne ( regionalne ) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i 
zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje. 
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. 
 

34. Razmatranje prijedloga Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Općine 
Bizovac u 2021. godini; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2020. 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. 
 

35. Utvrđivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2020. godine 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18),  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. 

 
36. Razmatranje programa javnih potreba u športu za 2021. godinu; 

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2020. godine 
Zakonom o športu («Narodne novine» broj 71/06.,150/08.,124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/19.) 
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. 

 
37. Razmatranje programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu; 

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2020. 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. 
 

38. Razmatranje programa trošenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog 
zemljišta za 2021. godinu; 
Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2020. godine 
Prema članku 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» broj 20/18, 115/18, i 98/19.),  
sredstva ostvarena od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja 
na korištenje izravnom pogodbom prihod su državnog proračuna 25%, 10% proračuna jedinice područne 
(regionalne) samouprave i 65% proračuna jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba, na 
čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi 
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su donijeti program korištenja 
sredstava ostvarenih od državnog poljoprivrednog zemljišta za svoje područje. 
Jedinice lokalne i područne samouprave dužne su Ministarstvu podnositi godišnje izvješće o ostvarivanju 
programa korištenja sredstava do 31. ožujka za prethodnu godinu. 

 
39. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Bizovac za 2021. godinu; 

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 



Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2020. godine 
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. 

 
40. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju proračuna za 2021. godinu; 

Stručna obrada :  Jedinstveni upravni odjel 
Predlagatelj :  Općinski načelnik 
Rok :   prosinac 2020. 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 
 
41. Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bizovac za 2020. 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. 
 

42. 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. 
 

43. 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. 
 

44. Izvješće o korištenju sredstava tekuće rezerve Proračuna Općine Bizovac za 2020. 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.  

 
45. Rješenja o imenovanju i razrješenju; 



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

 
46. 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 : 021-05/20-01/3 
URBROJ : 2185/03-1-20-1 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac,  ________ 2020.                  Milan Kranjčević 

----------- 
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OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
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Bizovac,  __ veljača 2020. godine 

 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 

n/r predsjednika Općinskog vijeća 

 

 

PREDMET:  Prijedlog Odluke o financiranju političkih aktivnosti iz proračuna Općine Bizovac,  

- dostavlja se 
 

Na temelju članka  46. stavka 3. podstavka 1. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” 

br. 3/09, 2/13, 2/18 i 6/18.) Općinski načelnik Općine Bizovac u predmetu razmatranja i utvrđivanja 

prijedloga Odluke o financiranju političkih aktivnosti iz proračuna Općine Bizovac, donio je 

 

 

ZAKLJUČAK 
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o financiranju političkih aktivnosti iz proračuna Općine Bizovac. 

2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka,  te se upućuje općinskom vijeću Općine Bizovac na 

razmatranje i usvajanje. Ovlašćuje se pročelnik JUO Nediljko Pušić, da sudjeluju u radu općinskog 

vijeća po prijedlogu akta. 
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Srećko Vuković 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma 
(„Narodne novine“ br. 29/19 i 98/19.) i članka 32. Statuta Općine Bizovac („Službeni glasnik Općine 
Bizovac“, broj: 3/09, 2/13, 2/18 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Bizovac na __. sjednici, održanoj dana __ 
2020. godine donijelo je  
  
  

ODLUKU 
o financiranju političkih aktivnosti  

iz proračuna Općine Bizovac 
  
  

Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuje se način financiranja političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Bizovac, stjecanje i trošenje sredstava te nadzor i revizija. 
 

Članak 2. 
Pravo na redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine Bizovac imaju političke stranke koje su 

prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u općinskom vijeću i nezavisni vijećnici. 
 

 Članak 3. 
Političke stranke su pravne osobe koje politički djeluju u skladu s ciljevima utvrđenim programom i 

statutom. 
Nezavisni vijećnik je član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača sukladno Zakonu o lokalnim 

izborima, te imaju pravo na redovito financiranje sukladno odredbama ove Odluke kao i političke stranke iz 
stavka 1. ovog članka. 

  
Članak 4. 

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća 
osiguravaju se u proračunu Općine Bizovac za svaku godinu u visini od 2.000,00 kuna po jednom vijećniku. 
 

Članak 5. 
Visina sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog 

vijeća utvrđuje se Odlukom o raspoređivanju sredstava na način da se utvrdi iznos sredstava, tako da 
pojedinoj političkoj stranici pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja 
Općinskog vijeća, te iznos sredstava koji pripada svakom nezavisnom vijećniku. 

Ako 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. 

Ako nezavisni vijećnik postane član političke stranke, sredstva za redovito godišnje financiranje iz 
proračuna jedinice samouprave za tog vijećnika pripadaju političkoj stranci čiji je on postao član i doznačuju 
se na račun te političke stranke u razdoblju do isteka njegova mandata, neovisno o eventualnom istupanju iz 
te stranke u navedenom razdoblju. Nezavisni vijećnik dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana 
stupanja u članstvo političke stranke o tome pisano obavijestiti općinsko vijeće. 

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 6. 
Za svakoga člana općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama odnosno 

nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom članu 
općinskog vijeća. 

Podzastupljenost spola u smislu stavka 1. ovoga članka postoji ako je zastupljenost jednog spola u 
općinskom vijeću niža od 40 %. 

 
Članak 7. 

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 Državno izborno povjerenstvo i Državni ured za reviziju. 

 
Članak 8. 

Odluku o raspoređivanju sredstava, nakon usvajanja proračuna za proračunsku godinu donosi 
Općinski načelnik. 

 
Članak 9. 

Nezavisni vijećnici dužni su najkasnije u roku od 60 dana od početka mandata otvoriti poseban 
račun za redovito godišnje financiranje svoje djelatnosti. 

Pisanu obavijest o otvaranju posebnog računa iz stavka 1. ovoga članka, s podacima o tom računu, 
nezavisni vijećnici dužni su najkasnije u roku od osam dana od dana njegova otvaranja dostaviti općinskom 
vijeću te Državnom izbornom povjerenstvu. 

Pisana obavijest iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati i podatak o adresi elektroničke pošte za 
zaprimanje pismena u postupku nadzora financiranja. 

 
Članak 10. 

Nezavisni vijećnici mogu se odreći prava na redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine 
Bizovac pisanom izjavom koja se dostavlja općinskom vijeću te Državnom izbornom povjerenstvu i 
Državnom uredu za reviziju. 

 
Članak 11. 

Nakon završetka poslovne godine, a najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu 
Općina Bizovac objavit će na svojim mrežnim stranicama izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih 
sredstava iz svog proračuna za redovito godišnje financiranje svake političke stranke zastupljene u 
općinskom vijeću i svakog nezavisnog vijećnika. 
 

Članak 12. 
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o finaciranju političkih aktivnosti iz proračuna 

Općine Bizovac (“Službeni glasnik općine Bizovac” br. 2/11.) 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Bizovac”. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA: 022-01/20-01/7 
URBROJ: 2185/03-01/20-2 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, _________ 2019.             Milan Kranjčević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materijal pripremio: 

Jedinstveni upravni odjel 

 

OBRAZLOŽENJE 
PRIJEDLOGA ODLUKE O FINANCIRANJU POLITIČKIH  

AKTIVNOSTI IZ PRORAČUNA OPĆINE BIZOVAC 

 
I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ODLUKE 

Pravni osnov za donošenje odluke nalazi se u Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe 

i referenduma (Narodne novine br. 29/2019 i 98/19).  
Zakonom je uređeno financiranje političkih stranaka, nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave, te trošenje sredstava, nadzor i revizija. 

 

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE ODLUKA DONOSI 
Postojećom Odlukom koja se stavlja van snage, bila je utvrđena ukupna visina sredstava koja se osigurava u 

proračunu svake godine i iznosila je 13.000,00 kuna, te se odlukom o raspoređivanju doznačavala političkim 

strankama i nezavisnim vijećnicima.  
Prema članku 5. stavku 2. podstavku 4. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 

referenduma, propisano je da sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih 

vijećnika iz proračuna jedinica samouprave dužna je osigurati jedinica lokalne samouprave u iznosu koji se 
određuje u proračunu jedinice samouprave za svaku godinu za koju se proračun donosi, s tim da visina 

sredstava po jednom članu predstavničkog tijela jedinice samouprave godišnje ne može biti određena u 

iznosu manjem od: 

– 8000,00 kuna u predstavničkom tijelu Grada Zagreba 
– 5000,00 kuna u predstavničkom tijelu županije i velikoga grada 

– 3500,00 kuna u predstavničkom tijelu jedinice samouprave koja ima više od 10.000 stanovnika 

– 2000,00 kuna u predstavničkom tijelu jedinice samouprave koja ima od 3001 do 10.000 stanovnika 
– 1000,00 kuna u predstavničkom tijelu jedinice samouprave koja ima do 3000 stanovnika. 

 

III. PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU ODLUKOM 

Odlukom se uređuje pitanje određivanja visine sredstava koja se osiguravaju u proračunu za redovito 
financiranje političkih stranka, nezavisnih članova predstavničkih tijela općine i u slučaju ako tijekom 

mandata izabrani nezavisni zastupnik postane član političke stranke koja participira u predstavničkom tijelu 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i način raspoređivanja sredstava. 
Utvrđuje se da Državno izborno povjerenstvo i Državni ured za reviziju provode nadzor i reviziju godišnjeg 

financijskog poslovanja i godišnjih financijskih izvještaja političkih stranaka i nezavisnih članova 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te reviziju financijskih izvještaja 
političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata o financiranju izborne promidžbe. 

 

IV. OBJAŠNJENJE ODREDBI PREDLOŽENE ODLUKE 

Uz članak 1, 2 i 3.  Ovim odredbama utvrđuju se da se Odluka primjenjuje na redovito godišnje financiranje 
političkih stranaka, nezavisnih vijećnika Općine Bizovac. 

Uz članke 4. – 11. Ovim odredbama utvrđuje se iznos sredstava po svakom vijćniku, određuje se tko ima 

pravo na financiranje iz proračuna, način raspoređivanja sredstava, određuju se tijela nadležna za odlučivanje 
o raspoređivanju sredstava, utvrđuje se na koje se račune sredstva doznačuju, odustajanje od finaciranja te 

godišnje izvješće o rasporedu i isplati sredstva. 

Uz članak 12. Ovom odredbom utvrđuje se stupanje na snagu ove Odluke. 
 

Provedba ove Odluke zahtjeva povećanje sredstava u proračunu Općine Bizovac. 

 

Sukladno iznijetom, predlaže se da Općinsko vijeće donese Odluku o financiranju političkih 
aktivnosti iz Proračuna Općine Bizovac u predloženom tekstu. 

 

Stručna obrada: Nediljko Pušić 

 

 



TOČKA -  

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BIZOVAC 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

 

 

 

PRIJEDLOG AKTA 
 

 

 

ODLUKA  

o uključivanju Općine Bizovac u projekt Osječko-baranjske županije  

"Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizovac, ________ 2020. 



     

                              
        REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

    

OPĆINA BIZOVAC 

 Općinski načelnik 

 

Bizovac,  __ veljača 2020. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 

n/r predsjednika Općinskog vijeća 

 

 

PREDMET:  Prijedlog Odluke o uključivanju Općine Bizovac u projekt Osječko-baranjske 

županije "Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva,  

- dostavlja se 

 

Na temelju članka  46. stavka 3. podstavka 1. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” 

br. 3/09, 2/13, 2/18 i 6/18.) Općinski načelnik Općine Bizovac u predmetu razmatranja i utvrđivanja 

prijedloga Odluka o uključivanju Općine Bizovac u projekt Osječko-baranjske županije "Stambeni krediti u 

funkciji poticanja gospodarstva, donio je 

 

 

ZAKLJUČAK 

4. Utvrđuje se prijedlog Odluke o uključivanju Općine Bizovac u projekt Osječko-baranjske županije 

"Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva. 

5. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka,  te se upućuje općinskom vijeću Općine Bizovac na 

razmatranje i usvajanje. Ovlašćuje se pročelnik JUO Nediljko Pušić, da sudjeluju u radu općinskog 

vijeća po prijedlogu akta. 

6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Srećko Vuković 

 

 

 



 

Na temelju članka 32. stavka 1. podstavka 7. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac ", 

broj: 3/09, 2/13, 2/18 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Bizovac na __. sjednici održanoj dana __. ožujka 2020. 

godine, donijelo je  

  

 

ODLUKU 

o uključivanju Općine Bizovac u 

Projekt Osječko-baranjske županije 

"Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva" 

  

 

I. 

Općina Bizovac uključit će se u projekt Osječko-baranjske županije pod nazivom "Stambeni krediti u 

funkciji poticanja gospodarstva" i to počevši od 01. siječnja 2020. godine.    

  

II. 

Općina Bizovac uključit će se u realizaciju Projekta iz točke I. ove Odluke na način da će u svom 

proračunu osigurati financijska sredstva za subvenciju kamata na kredite koji će iz ovog Projekta biti 

dodijeljeni hrvatskim državljanima s prebivalištem na području Općine Bizovac, a koji kupuju stan ili kuću na 

području Općine Bizovac, po uvjetima koje je odredila Osječko-baranjska županija.  

Općina Bizovac će za subvencioniranje kamate iz stavka 1. ove točke planirati u proračunu godišnje 

do 30.000,00 kuna počevši od 1. siječnja 2020. godine pa do završetka otplate kredita.  

  

III.  

Po svakom odobrenom kreditu iz točke II. stavak 1. ove Odluke, Općina Bizovac će subvencionirati 

kamatu u visini od 1%.  

  

IV. 

Za potpisivanje odgovarajućeg sporazuma sa Osječko-baranjskom županijom vezanim za provedbu 

ove Odluke, u ime Općine, ovlašćuje se općinski načelnik Općine Bizovac.  

 

V. 

Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Općine Bizovac".  

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 

  

 KLASA: 403-01/20-01/__ 

URBROJ: 2185/03-01-20-1 

Predsjednik općinskog vijeća 

Bizovac, ________. 2020.        Milan Kranjčević, v.r. 

---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIJEDLOG SPORAZUMA 

 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, OIB 10383308860 koju zastupa 

župan Ivan Anušić (u daljnjem tekstu: Županija) 

i 

OPĆINA BIZOVAC Srećko Vuković (u daljnjem tekstu: Općina), Bizovac, Kralja Tomislava 89, 

OIB:31800017596, koju zastupa općinski načelnik  

zaključili su dana _____ 2020. godine 

 

SPORAZUM 

o suradnji u provedbi projekta 

„Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ 

 

 

Članak 1. 

Županija i Općina  (u daljnjem tekstu: Sporazumne strane) konstatiraju da je Županija temeljem 

Zaključka o pokretanju projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ („Županijski glasnik“ 

broj 2/19. i 12/19.) (u daljnjem tekstu: Zaključak) i Pravilnika o kriterijima i postupku za subvencioniranje 

kamate na stambene kredite u projektu „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ („Županijski 

glasnik“ broj 4/19. i 13/19.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) pokrenula projekt „Stambeni krediti u funkciji 

poticanja gospodarstva“ (u daljnjem tekstu: Projekt) u okviru kojeg Županija subvencionira kamatu na 

stambene kredite hrvatskim državljanima, bez obzira na godine života, s prebivalištem i radnim odnosom na 

području Županije, a koji ili čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u 

vlasništvu nemaju stan, odnosno kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-

tehnički uvjeti za život ili u vlasništvu imaju samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti 

da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koji prodaju radi kupnje većeg stana ili kuće. 

 Iznimno, sredstva za subvencioniranje kamate na kredite iz stavka 1. ovog članka dodjeljuju se 

hrvatskim državljanima koji imaju radni odnos na drugim područjima Republike hrvatske, a rade u službama 

Hrvatske vojske, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva financija – Carinske uprave te iz objektivnih 

razloga nisu u mogućnosti raditi na području Županije.  

Radi uspješnije provedbe Projekta, a s ciljem poboljšanja demografske i gospodarske slike Općine, 

odnosno Županije, Sporazumne strane iskazuju interes za zajedničkim sudjelovanjem u Projektu. 

 

Članak 2. 

Županija subvencionira kamatu na stambene kredite hrvatskim državljanima iz članka 1. stavak 1. i 

2. ovog Sporazuma (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) u jednom postotnom poenu prvih deset godina 

otplate kredita i to najviše do iznosa od 500.000,00 kuna odobrenog kredita, s minimalnim rokom  otplate 

kredita petnaest godina, ako ih odobri Banka i ako Povjerenstvo Županije za provedbu projekta „Stambeni 

krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donese odluku o 

subvencioniranju kamate na kredit.  

 Kamatu na iznos kredita iznad 500.000,00 kuna u cijelosti snosi korisnik kredita. 

 

Članak 3. 

 Krediti se odobravaju do iskorištenja ukupnog kreditnog potencijala u iznosu od 50.000.000,00 kuna. 

 

 Subvencioniranje kamate na kredit odobrava se prema vremenu zaprimanja potpunog zahtjeva u 

upravnom tijelu Županije nadležnom za gospodarstvo. 

 

Članak 4. 

Subvencija kamate na kredit odobrava se podnositelju zahtjeva uz kriterije i uvjete utvrđene člankom 

6. Pravilnika. 



  

Članak 5. 

Subvencija kamate na kredit se obustavlja, a korisnik kredita je dužan uplaćeni iznos subvencije 

vratiti u proračun Županije u slučajevima utvrđenim člankom 9. stavak 1., 2. i 3. Pravilnika.  

Povjerenstvo, po zahtjevu korisnika, odlučuje o obvezi povrata uplaćenog iznosa subvencije kamate 

na kredit u proračun Županije u slučajevima iz stavka 1. ovog članka nastalim iz opravdanih razloga kao što 

su: otkaz ugovora o radu korisniku kredita bez njegovog skrivljenog ponašanja, bolest, školovanje i drugo.  

  

Članak 6. 

Subvencija kamate dodjeljuje se na stambene kredite koje hrvatski državljani realiziraju u okviru 

Projekta putem poslovnih banaka s kojima je Županija, temeljem Zaključka o suradnji s poslovnim bankama 

u provedbi projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“, KLASA: 403-01/19-01/21, 

URBROJ: 2158/1-01-02-19-2 od 16. travnja 2019. godine, zaključila ugovor o poslovnoj suradnji, i to:  

-  Agram banke d.d. 
- Erste&Steiermärkische Bank d.d. 

-  Hrvatske poštanske banke d.d. 

-  OTP banke d.d. 
-  Privredne banke Zagreb d.d. 

-  Podravske banka d.d. i 

-  Zagrebačke banka d.d. 

  

Članak 7. 

 U svrhu ostvarenja zajedničkog cilja Općina će sudjelovati u subvencioniranju kamatne stope na 

odobrene stambene kredite hrvatskih državljana koji kupuju/su kupili stan ili kuću u okviru Projekta na 

području Općine i koji će/su na adresi kupljenog stana ili kuće prijavili prebivalište, s ___ postotnim poenom 

prema Odluci______________ Općine, KLASA: __________, URBROJ: ____________ od ____________.  

 

Članak 8. 

 Sukladno cilju iz članka 1. ovog Sporazuma Županija se obvezuje da će: 

- obavijestiti korisnika kredita o uključivanju Općine u Projekt i to, kao i druge bitne promjene vezane 

uz uključivanje Općine u Projekt, urediti ugovorom između Županije i korisnika kredita,  

- obavijestiti poslovnu banku o uključivanju Općine u Projekt kako bi se isto uredilo ugovorom o 

kreditu između banke i korisnika kredita te radi izrade obračuna subvencioniranog dijela kamate i 

kvartalnog izvješća o izvršenim uplatama Županije, a koje banka dostavlja Županiji,  

- u roku od 8 dana od dana zaprimanja obračuna subvencioniranog dijela kamate na kredit koji će 

Županiji dostaviti poslovna banka, a u okviru kojeg će biti iskazan subvencionirani dio kamate koji 

snosi Županija i posebno subvencionirani dio kamate koji snosi Općina, izvršiti uplatu ukupne 

subvencionirane kamate banci,  

- kvartalno, a najkasnije do 25. u mjesecu za prethodno kvartalno razdoblje tekuće godine,   dostaviti 

Općini izvješće banke o uplaćenoj subvenciji kamate u ime Općine te temeljem toga zatražiti povrat 

uplaćene subvencije kamate u proračun Županije,  

- obavijestiti Općinu o obustavi subvencije kamate na kredit i obvezi povrata uplaćenog iznosa  

subvencije kamate u proračun Županije,    

- u roku od 10 dana od dana izvršenog povrata uplaćenog iznosa subvencije kamate na kredit iz 

podstavka 5. ovog stavka u proračun Županije od strane korisnika subvencije pripadajući dio vraćene 

subvencije uplatiti u proračun Općine, 

- voditi evidenciju o raspoloživom kreditnom potencijalu te po njegovom iskorištenju, bez odgode, 

pisanim putem ili elektroničkom poštom o tome obavijestiti Općinu. 

 

Članak 9. 

 Sukladno cilju iz članku 1. ovog Sporazuma Općina se obvezuje da će: 



- u roku od 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva Županije iz članka 8. podstavak 4. ovog Sporazuma  

izvršiti  povrat uplaćenog dijela subvencije kamate na stambene kredite u okviru Projekta u proračun 

Županije, 

- u slučaju donošenja odluke o prestanku sudjelovanja Općine u Projektu odmah, a najkasnije u roku 

od 8 dana od dana donošenja te odluke, elektroničkom poštom i pisanim putem o tome obavijestiti 

Županiju. 

 

Članak 10. 

 Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja istog od strane ovlaštenih predstavnika  strana u 

Sporazumu.  

Svaka strana u Sporazumu može otkazati Sporazum pisanim putem bez navođenja razloga za 
otkazivanje uz otkazni rok od 120 dana. 

 U slučaju prestanka sudjelovanja Općine u Projektu Općina i dalje nastavlja subvencionirati kamatu 

na kredite iz Projekta korisnicima za koje je započela subvencioniranje kamate do isteka prvih deset godina 
otplate kredita. 

 

Članak 11. 

 Na prava i obveze strana u Sporazumu koja nisu uređena ovim Sporazumom primjenjuju se odredbe 

Zakona o obveznim odnosima. 

 

Članak 12. 

Za sporove koji mogu nastati u svezi primjene ovog Sporazuma, a koje strane u Sporazumu neće 

moći riješiti mirnim putem, nadležan je stvarno nadležni sud u Osijeku. 

 

Članak 13. 

Ovaj Sporazum sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka strana u Sporazumu  

zadržava po dva (2) primjerka. 

 

 

                            
       

 

KLASA:  KLASA: 

URBROJ:  URBROJ: 

   

    

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA  OPĆINA BIZOVAC 

Župan  Općinski načelnik 
 

 

 

 

 

_______________________________  __________________________ 

Ivan Anušić  Srećko Vuković 

 

 

 

 

 



KAMATNE STOPE UGOVORENE S POSLOVNIM BANKAMA 

 

(navedene ugovorene kamatne stope umanjuju se za 1 postotni poen subvencioniran od strane Osječko-

baranjske županije te je moguće i dodatno subvencioniranje kamatne stope ako se u Projekt uključe 

jedinice lokalne samouprave i poslodavci) 

 

 

AGRAM BANKA D.D.    

Kamatna stopa uz valutnu klauzulu EUR: -redovna kamatna stopa – 3,20% godišnje, fiksna prvih 5 godina otplate 

kredita, nakon 5 godina, 3,20%, promjenjiva 

Kamatna stopa HRK:-redovna kamatna stopa – 3,50% godišnje, fiksna prvih 5 godina otplate kredita, nakon 5 

godina, 3,5 0%, promjenjiva 

 

ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. 

Kamatna stopa uz valutnu klauzulu EUR:-fiksna na period od 7 godina 2,80%, ostatak otplate 2,80%  (6M NRS1 za 

EUR+2,41 p.b.) promjenjiva 

Kamatna stopa HRK: -fiksna na period od 7 godina 3,20%, ostatak otplate 3.37% (6M NRS2 za HRK+3,05  p.b.) 

promjenjiva 

 

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. 

Kamatna stopa uz valutnu klauzulu EUR:  

- redovna kamatna stopa 2,90% godišnja, fiksna za prvih 5 godina otplate, za preostali period otplate kredita kamatna 

stopa je promjenjiva i iznosi 6-mjesečni NRS1 za EUR+2,45% (fiksni dio kamatne stope) 

Kamatna stopa HRK: 

-redovna kamatna stopa 2,90% godišnja, fiksna za prvih 5 godina otplate, za preostali period otplate kredita kamatna 

stopa je promjenjiva i iznosi 6-mjesečni NRS1 za HRK+2,38% (fiksni dio kamatne stope) 

 

OTP BANKA D.D. 

Kamatna stopa uz valutnu klauzulu EUR:-2,49% fiksna za prvih pet godina otplate kredita, za 

preostali period otplate promjenjiva 3,20% (6M NRS1 EUR +2,75%) 

Kamatna stopa HRK:-2,69% fiksna za prvih pet godina otplate kredita, za preostali period otplate promjenjiva 3,20% 

(6M NRS1 HRK + 2,68%) 

 

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 

Kamatna stopa uz valutnu klauzulu EUR:fiksna kamatna stopa za prvih 5 godina: od 2,59% do 2,99%,  
- promjenjiva kamatna stopa za preostalo razdoblje sastoji se od zbroja fiksnog dijela od 2,65 p.p. do 2,75 p.p. i 

parametra promjenjivosti NRS1 za EUR, a koja u trenutku zaključenja Ugovora o poslovnoj suradnji (18. travnja 

2019. godine) iznosi od 2,80% do 3,20% 

Kamatna stopa HRK:fiksna kamatna stopa za prvih 5 godina: od 3,08% do 3,48%,  

- promjenjiva kamatna stopa za preostalo razdoblje sastoji se od zbroja fiksnog dijela od 3,15 p.p. do 3,25 p.p. i 

parametra promjenjivosti NRS1 za HRK, a koja u trenutku zaključenja Ugovora o poslovnoj suradnji (18. travnja 

2019. godine) iznosi od 3,37% do 3,77% 

Promjenjiva kamatna stopa ovisno o promjeni parametra promjenjivosti (NRS1 za HRK/EUR) mijenja se sukladno 

pravilima Banke. 

 

PODRAVSKA BANKA D.D. 

Kamatna stopa uz valutnu klauzulu EUR:- 3,2 fiksna prvih pet godina otplate kredita, preostale godine otplate 

promjenjiva (6M NRS3 za EUR + 2,66%) 

Kamatna stopa HRK:- 3,5% fiksna prvih pet godina otplate kredita, preostale godine otplate promjenjiva 3,99% (6M 

NRS3 za HRK + 3,58%) 

 

ZAGREBAČKA BANKA D.D. 

Kamatna stopa uz valutnu klauzulu EUR: 

-2,85% godišnje fiksno za prvih pet godina otplate, a po isteku razdoblja fiksnosti kamatna stopa je promjenjiva i 

trenutno iznosi 3,18% 

Kamatna stopa HRK:  

-3,15% godišnje fiksno za prvih pet godina otplate, a po isteku razdoblja fiksnosti kamatna stopa je promjenjiva i 

trenutno iznosi 3,82% 

 



TOČKA -  

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BIZOVAC 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R I J E D L O G  A K T A 

 

 
PROVEDBENI PLAN 

unapređenja zaštite od požara za područje  

Općine Bizovac za 2020. godinu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bizovac, _______ 2020. 
 

 



             
        REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

 

            OPĆINA BIZOVAC 

             Općinski načelnik 

                     

Bizovac,  siječanj 2020. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 

n/r predsjednika općinskog vijeća 

 

 

 

Na temelju članka 46. stavka 3. podstavka 1. Statuta Općine Bizovac (Službeni glasnik Općine 

Bizovac br. 3/09 i 2/13.) prosljeđujem Općinskom vijeću Općine Bizovac na razmatranje i 

usvajanje  

 

 

 

 

PROVEDBENI PLAN 

unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bizovac 

za 2020. godinu 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Srećko Vuković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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, 2/13, 2/18 i 6/18.), Procjene 
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 
4/13.), Općinsko vijeće Općine Bizovac  donijelo je na __. sjednici održanoj _______ 2020. godine 
 

 
 
 

PROVEDBENI PLAN 
unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bizovac 

za 2020. godinu 
  

 
 

Članak 1. 
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Bizovac potrebno je u 2020. 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 

 
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  
  
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.  
  

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: 214-02/20-01/1                                                                                   
URBROJ:  2185/03-20-1 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Bizovac, ________ 2020. godine                           Milan Kranjčević, v.r.    

---------- 

 

 

 



         TOČKA -   

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BIZOVAC 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

 

 

 

PRIJEDLOG AKTA 
 

 

 

 

RJEŠENJE  

o imenovanju predsjednika i članova povjerenstva  

za uvođenje u posjed državnog poljoprivrednog zemljišta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizovac, _________ 2020. 

 



             
        REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

 

            OPĆINA BIZOVAC 

             Općinski načelnik 

                     

Bizovac,   2020. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 

n/r predsjednika općinskog vijeća 

 

PREDMET: Rješenje o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed državnog 

poljoprivrednog zemljišta, prijedlog 

- dostavlja se 

 

Na temelju članka  46. stavka 3. podstavka 1. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik 

Općine Bizovac” br. 3/09., 2/13, 2/18 i 6/18.) Općinski načelnik Općine Bizovac u predmetu 

imenovanja članova povjerenstva za uvođenje u posjed državnog poljoprivrednog zemljišta 

donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 

7. Utvrđuje se prijedlog Rješenje o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed državnog  

poljoprivrednog zemljišta. 

8. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka,  te se upućuje Općinskom vijeću Općine 

Bizovac na razmatranje i usvajanje.  

9. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Srećko Vuković 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Na temelju članka 39. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18 i 98/19) i 

članka 32. Statuta Općine Bizovac (Službeni glasnik Općine Bizovac broj 3/09, 2/13, 2/18  i 6/18), Općinsko 

vijeće Općine Bizovac na  __ sjednici održanoj ______ 2020. donijelo je   

 

 

RJEŠENJE  
o imenovanju predsjednika i članova povjerenstva za uvođenje u posjed  

državnog poljoprivrednog zemljišta 
 

 

I. 
Za članove povjerenstva za uvođenje u posjed državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Bizovac imenuju se: 

1. Nediljko Pušić, predsjednik, diplomirani pravnik 

2. Milan Bašić, agronom 

3. Krunoslav Sršić, geodet 

 

II. 

Povjerenstvo na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu zakupnika uvodi u posjed u roku od 30 dana 
od dana sklapanja ugovora, odnosno po skidanju usjeva. 

 

III. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Bizovac“. 

                
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 

 

KLASA: 320-02/20-01/1 

URBROJ: 2185/03-20-1  

Predsjednik Općinskog vijeća 

Bizovac, _____ 2020.                     Milan Kranjčević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materijal pripremio: 
- Jedinstveni upravni odjel 

 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova povjerenstva za uvođenje u posjed 

državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bizovac 
 
 
 
 

Prema odredbi članka 39. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 

115/18 i 98/19) propisano je da na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu zakupnika uvodi u posjed 

Povjerenstvo za uvođenje u posjed, u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, odnosno po skidanju 

usjeva. 

Prema odredbi članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano je da Povjerenstvo 

imenuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno, a čini ga tri člana: po jedan predstavnik 

pravne, geodetske i agronomske struke. 

Za provedbu predložene odluke nisu potrebna dodatna financijska sredstva u proračunu Općine 

Bizovac.  

Sukladno iznijetom, predlaže se da Općinsko vijeće donese Rješenje o imenovanju povjerenstva u 

predloženom tekstu. 

 
 
Stručna obrada: Nediljko Pušić 

PROČELNIK 
Nediljko Pušić 

 

 

 

 


