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BROJ 1 – STRANICA 1

OPĆINSKI GLASNIK
OPĆINE BIZOVAC

4. VELJAČE 2019.

961.
Na temelju članka 32. stavka 1. točke 16. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj
3/09., 2/13, 2/18 i 6/18.), Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 15. sjednici 30.siječnja 2019. godine
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva
Općinskog vijeća Općine Bizovac
I.
Općinsko vijeće prihvaća Izvješće Mandatnog povjerenstva o zamjeni člana Općinskog vijeća Općine
Bizovac i verificira mandat zamjenika člana Općinskog vijeća.
II.
Ovaj zaključak i Izvješće Mandatnog povjerenstva objavit će se u “Službenom glasniku Općine
Bizovac”.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA :
UR.BROJ :

021-03/19-01/2
2185/03-19-02

Bizovac,

30. siječnja 2019.

Predsjednik općinskog vijeća
Milan Kranjčević, v.r.

---------962.
Na temelju članka 4. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj
3/09.i 2/13.), Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Bizovac na 15. sjednici održanoj 30. siječnja
2019. godine podnosi slijedeće
IZVJEŠĆE
Mandatnog povjerenstva
Općinskog vijeća Općine Bizovac
I.
Mandatno povjerenstvo konstatira da je Darko Bošnjak vijećnik u Općinskom vijeću Općine Bizovac,
izabranog s liste grupe birača nositelja Srećka Vukovića u skladu sa člankom 80. stavkom 6. Zakona o lokalnim
izborima („Narodne novine“ broj 144/12. i 121/16.), podnio neopozivu ostavke na mandat člana Općinskog
vijeća Općine Bizovac.
Ostavka je ovjerena kod javnog bilježnika 11. prosinca 2018. godine, te urudžbirana u pisarnici
Jedinstvenog upravnog odjela 11. prosinca 2018. godine.
Prema članku 81. stavku 4. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine» broj 144/12. i 121/16.)
člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani
kandidat, tako da dužnost vijećnika preuzima EVA KALKAN, BIZOVAC, ULICA KRALJA TOMISLAVA 380.
II.
Ovo izvješće bit će objavljeno u Službenom glasniku Općine Bizovac.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 021-05/19-01/2
URBROJ: 2185/03-19-01
Bizovac, 30. siječnja 2019.

Predsjednik Mandatnog povjerenstva
Igor Jakopiček, v.r.
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963.
Na osnovi članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” br. 3/09., 2713, 2/18 i 6/18.)
Općinsko vijeće Općine Bizovac na 15. sjednici 30. siječnja 2019. godine donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju član povjerenstva za gospodarstvo,
poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja Općine Bizovac

I.
Darko Bošnjak razrješuje se dužnosti predsjednika Povjerenstva za gospodarstvo, poduzetništvo,
obrtništvo i ulaganja Općine Bizovac na osobni zahtjev.

II.
Za predsjednika Povjerenstva za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja Općine Bizovac
imenuje se Eva Kalkan.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Općine
Bizovac”.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA : 021-05/19-01/1
UR.BROJ : 2185/03-19-2
Bizovac, 30. siječnja 2019.

Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević, v.r.
----------

964.
Na osnovi članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” br. 3/09., 2713, 2/18 i 6/18.)
Općinsko vijeće Općine Bizovac na 15. sjednici 30. siječnja 2019. godine donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana povjerenstva za financije
i proračun Općine Bizovac
I.
Darko Bošnjak razrješuje se dužnosti člana povjerenstva za finacije i proračun Općine Bizovac na
osobni zahtjev.
II.
Za člana povjerenstva za finacije i proračun Općine Bizovac imenuje se Eva Kalkan.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Općine
Bizovac”.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA : 021-05/19-01/1
UR.BROJ : 2185/03-19-3
Bizovac, 30. siječnja 2019.

Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević, v.r.
----------
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965.
Na osnovi članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” br. 3/09., 2713, 2/18 i 6/18.)
Općinsko vijeće Općine Bizovac na 15. sjednici 30. siječnja. 2019. godine donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju član
Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Bizovac

I.
Darko Bošnjak razrješuje se dužnosti člana Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Bizovac na
osobni zahtjev.
II.
Za člana Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Bizovac imenuje se Eva Kalkan.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Općine
Bizovac”.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA : 021-05/19-01/1
UR.BROJ : 2185/03-19-4
Bizovac, 30. siječnja 2019.

Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević, v.r.
----------
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966.
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 15. sjednici 30. siječnja 2019. godine
PLAN RADA
Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2019. godinu

I.
Ovim Planom određuje se raspored održavanja sjednica Općinskog Vijeća Općine Bizovac tijekom
2019. 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 2019. 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 2019.
godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
veljača 2019. 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 izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Bizovac;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
veljača 2019. godine
Na temelju članka 22. Zakona o cestama („NN“, br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13. i 148/13.), predstavničko
tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o socijalnoj skrbi na svom području.
4. Razmatranje prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Bizovac;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
veljača 2019. godine
Na temelju članka 107. stavka 3. Zakona o cestama („NN“, br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13. i 148/13.), ,
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o upravljanju i održavanju nerazvrstanih
cesta na svom području.
5. Razmatranje prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza za porezne obveznike koji dohodak ostvaruju
od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova na području
Općine Bizovac;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
veljača 2019. godine
Na temelju članka 57. Zakonom o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 115/16, 106/18),
predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave donose odluke kojima se propisuje visina paušalnog
poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu.
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6. Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji gospodarenja sportskim objektima na području
Općine Bizovac;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
veljača 2019. 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 imovine u vlasništvu općine obavlja predstavničko tijelo jedinice
lokalne samouprave samostalno i Državni ured za reviziju. Općinski načelnik mora izvještaj o obavljenoj
reviziji državnog ureda za reviziju dostaviti Općinskom vijeću.
7. Razmatranje Izvješća o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2018. godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2019. godine
Prema članku 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15), Jedinstveni
upravni odjel podnosi Općinskom načelniku nacrt prijedloga konsolidiranog obračuna proračuna do 1.
svibnja tekuće godine. Općinski načelnik donosi prijedlog godišnjeg obračuna proračuna i podnosi ga
općinskom vijeću na donošenje najkasnije 1. lipnja tekuće godine. Slijedom navedenog vijeću će biti
podneseno izvješće s godišnjim obračunom proračuna za prethodnu godinu.
8. Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna Općine Bizovac u 2018. godini;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2019. 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.
9. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje VI-XII mjesec za 2018.
godinu;
Stručna obrada : Općinski načelnik
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2019. 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 srpanjprosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
10. Razmatranje Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac za 2018. godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Pročelnik JUO
Rok :
ožujak 2019. 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.
11. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine
Bizovac u 2018. 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.
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12. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Bizovac u 2018. godini;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2019. 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.
13. Razmatranje Izvješća o provođenju Programa javnih potreba u kulturi i športu na području Općine
Bizovac;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2019. 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, kulturnoumjetničkih 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.
14. Razmatranje izvješća o realizaciji Programa trošenja sredstava od prodaje i zakupa državnog
poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2019. 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.
15. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bizovac;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2019. 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.
16. Razmatranje izvješća o održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Bizovac za 2018. godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2019. 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.
17. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Bizovac;
Stručna obrada : Povjerenstvo za javna priznanja
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2019. godine
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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.
18. Razmatranje Informacije o provođenju sustavne deratizacije;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2019. 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
19. Razmatranje Izvješća o ostvarivanju financijskog plana i programa rada Vatrogasne zajednice Općine
Bizovac za 2018. godinu;
Stručna obrada : Vatrogasna zajednica Općine Bizovac
Predlagatelj :
Vatrogasna zajednica Općine Bizovac
Rok :
lipanj 2019. 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.
20. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Bizovac;
Stručna obrada : Vatrogasna zajednica Općine Bizovac
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
lipanj 2019. 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.
21. Razmatranje informacije o provođenju odluke o stipendijama Općine Bizovac u 2018./2019. godini
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
lipanj 2019. 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.
22. Razmatranje Informacije o radu i financijskom poslovanju Dvorca d.o.o. Valpovo u 2018. godini
Stručna obrada : Dvorac d.o.o. Valpovo
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
lipanj 2019 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.
23. Razmatranje Informacije o radu i financijskom poslovanju Urbanizma d.o.o. Valpovo u 2018. godini
Stručna obrada : Urbanizam d.o.o. Valpovo
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Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
lipanj 2019 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.
24. Razmatranje Informacije o stanju vodoopskrbe na području Općine Bizovac
Stručna obrada : Dvorac d.o.o. Valpovo
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
lipanj 2019. 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
25. Izvješće o izvršavanju proračuna Općine Bizovac za razdoblje I – VI mjesec 2019. godine
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj:
Općinski načelnik
Rok :
rujan 2019. 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.
26. Razmatranje Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac za 2019. godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Pročelnik JUO
Rok :
rujan 2019. 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
27. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje I-VI mjesec 2019. godine;
Stručna obrada : Općinski načelnik
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
rujan 2019. 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.
28. Informacija o poslovanju Hrvatskog radija Valpovština za 2018. godinu;
Stručna obrada : Hrvatski radio Valpovština
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
rujan 2019. 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.
29. Razmatranje Izvješće o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području Općine Bizovac;
Stručna obrada : Zavod za zapošljavanje Valpovo
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Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
rujan 2019. 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.
30. Razmatranje informacije o provođenju Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti na području Općine Bizovac;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
rujan 2019. 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.
31. Izvješće o provedenim mjerama protupožarne zaštite u sezoni žetve 2019. godine;
Stručna obrada : Vatrogasna zajednica Općine Bizovac
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
rujan 2019. 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.
32. 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.
33. Informacija o uspjehu učenika i radu OŠ Bratoljuba Klaića u školskoj 2018/2019. godini
Stručna obrada : OŠ Bratoljuba Klaića
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
listopad 2019. 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.
34. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Općine Bizovac;
Stručna obrada : Dječji vrtić “Maslačak” Belišće
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
listopad 2019. 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.
35. Informacija o provođenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Bizovac;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel i Centar za socijalnu skrb Valpovo
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
listopad 2019. godine
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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.
36. Razmatranje plana zimskog održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
listopad 2019. 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
37. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2019. godini. Smjernice za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2020. godini.
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2019. 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.
38. Razmatranje prijedloga Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Općine
Bizovac u 2020. godini;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2019. 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.
39. Utvrđivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2019. 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.
40. Razmatranje programa javnih potreba u športu za 2020. godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2019. godine
Zakonom o športu («Narodne novine» broj 71/06.,150/08.,124/11, 86/12, 94/13 i 85/15.) propisano je da
općina utvrđuje program javnih potreba u športu od zajedničkog interesa za svoje područje i za
ostvarivanje programa osigurava financijska sredstva iz svog proračuna. Program javnih potreba u kulturi
donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika, zajedno s godišnjim proračunom.
41. Razmatranje programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
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Rok :
prosinac 2019. 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.
42. Razmatranje programa trošenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta za
2020. godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2019. godine
Prema članku 60. stavku 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave («Narodne novine» broj
117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08, 25/12,147/14, 100/15
i 115/16) nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava obavlja predstavničko tijelo jedinice lokalne
samouprave samostalno i Državni ured za reviziju. Program donosi Općinsko vijeće na prijedlog
Općinskog načelnika, zajedno s godišnjim proračunom.
43. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Bizovac za 2020. godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2019. 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.
44. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju proračuna za 2020. godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2019. 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
45. Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bizovac za 2019. 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.
46. 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.
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47. 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.
48. Izvješće o korištenju sredstava tekuće rezerve Proračuna Općine Bizovac za 2018. 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.
49. 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.
50. 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 : 021-05/19-01/3
URBROJ : 2185/03-1-19-1
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević, v.r.

Bizovac, 30. siječnja 2019.
-----------
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967.
Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18), članka 32.
Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” br. 3/09., 2/13, 2/18 i 6/18) i Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bizovac
(“Službeni glasnik Općine Bizovac” br. 3/18.), Općinsko vijeće Općine Bizovac na 15. sjednici održanoj 30.
siječnja 2019. donosi
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bizovac
I.
Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Bizovac u katastarskim općinama: k.o. Bizovac, k.o. Brođanci, k.o. Habjanovci i k.o. Petrijevci, koje je
Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Bizovac
predviđeno za zakup i povrat.
kultura

predviđeni oblik
raspolaganja

početna
zakupnina
kn/ha

napomena

0,7298

ORANICA

ZAKUP

457

Privremeni zakup

2,8219

ORANICA

ZAKUP

457

Privremeni zakup

1174/3

11,0678

ORANICA

ZAKUP

457

Privremeni zakup

1528/2

22,1879

ORANICA

ZAKUP

457

Privremeni zakup

Bizovac

1548/3

25,4059

ORANICA

ZAKUP

457

Privremeni zakup

6.

Bizovac

1549/2

10,8796

ORANICA

ZAKUP

457

Privremeni zakup

7.

Bizovac

1565

1,6697

ORANICA

ZAKUP

457

8.

Bizovac

1666/3

0,2280

ORANICA

ZAKUP

457

k.č.br.

r.br.

k.o.

1.

Bizovac

740

2.

Bizovac

1174/1

3.

Bizovac

4.

Bizovac

5.

površina
ha

9.

Bizovac

1673/3

0,2533

ORANICA

ZAKUP

457

10.

Brođanci

565/1

0,5110

LIVADA

ZAKUP

165

OBRASLO

11.

Brođanci

585

2,5467

PAŠNJAK

ZAKUP

134

OBRASLO

12.

Brođanci

588/3

0,2615

ORANICA

ZAKUP

457

OBRASLO

13.

Brođanci

645

1,7198

LIVADA

ZAKUP

165

OBRASLO

14.

Brođanci

646/1

0,2777

LIVADA

ZAKUP

165

OBRASLO

15.

Brođanci

980

5,6182

ORANICA

ZAKUP

457

Privremeni zakup

16.

Brođanci

981

9,4981

ORANICA

ZAKUP

457

Privremeni zakup

17.

Brođanci

1016

0,4036

ORANICA

ZAKUP

457

Privremeni zakup

18.

Brođanci

1270

2,1871

PAŠNJAK

ZAKUP

134

OBRASLO

19.

Brođanci

1271

0,9000

ORANICA

ZAKUP

457

OBRASLO

20.

Brođanci

1282

3,4290

PAŠNJAK

ZAKUP

134

OBRASLO

21.

Brođanci

1338/2

0,2882

ORANICA

ZEMLJIŠTE ZA POVRAT

457

Privremeni zakup

22.

Brođanci

1339

2,4777

ORANICA

ZEMLJIŠTE ZA POVRAT

457

Privremeni zakup

23.

Brođanci

1340/1

1,1236

ORANICA

ZEMLJIŠTE ZA POVRAT

457

Privremeni zakup

24.

Brođanci

1341/2

1,8539

ORANICA

ZEMLJIŠTE ZA POVRAT

457

Privremeni zakup

25.

Brođanci

1342

3,1580

ORANICA

ZEMLJIŠTE ZA POVRAT

457

Privremeni zakup

26.

Brođanci

1343

3,6294

ORANICA

ZEMLJIŠTE ZA POVRAT

457

Privremeni zakup

27.

Brođanci

1355

5,9073

PAŠNJAK

ZAKUP

134

OBRASLO

28.

Brođanci

1648/3

10,8860

ORANICA

ZAKUP

457

29.

Habjanovci

83

1,9707

PAŠNJAK

ZAKUP

134

30.

Habjanovci

386/2

13,5149

PAŠNJAK

ZAKUP

134

31.

Habjanovci

496/2

0,4112

ORANICA

ZAKUP

457

privremeni zakupu

32.

Habjanovci

498/1

0,2557

ORANICA

ZAKUP

457

privremeni zakupu
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33.

Habjanovci

502

15,5986

ORANICA

ZAKUP

457

privremeni zakupu

34.

Habjanovci

503/1

0,7565

ORANICA

ZAKUP

457

OBRASLO

35.

Habjanovci

602

1,3173

PAŠNJAK

ZAKUP

134

OBRASLO

36.

Habjanovci

803/2

1,4165

LIVADA

ZAKUP

165

OBRASLO

37.

Habjanovci

804

1,1235

ORANICA

ZAKUP

457

OBRASLO

38.

Habjanovci

927

0,8819

ORANICA

ZAKUP

457

OBRASLO

39.

Habjanovci

961

0,3871

ORANICA

ZAKUP

457

40.

Habjanovci

1062

1,2098

ORANICA

ZAKUP

457

privremeni zakupu

41.

Habjanovci

1063

0,9858

ORANICA

ZAKUP

457

privremeni zakupu

42.

Habjanovci

1079

1,7172

ORANICA

ZAKUP

457

privremeni zakupu

43.

Habjanovci

1080

2,1248

ORANICA

ZAKUP

457

privremeni zakupu

44.

Habjanovci

1082

1,5458

ORANICA

ZAKUP

457

privremeni zakupu

45.

Habjanovci

1157

1,8837

ORANICA

ZAKUP

457

privremeni zakupu

46.

Habjanovci

1158/1

0,5182

ORANICA

ZAKUP

457

privremeni zakupu

47.

Habjanovci

1158/2

1,7263

ORANICA

ZAKUP

457

privremeni zakupu

48.

Habjanovci

1454

2,9230

ORANICA

ZAKUP

457

privremeni zakupu

49.

Habjanovci

1457

22,3676

ORANICA

ZAKUP

457

privremeni zakupu

50.

Habjanovci

1471

12,0910

ORANICA

ZAKUP

457

privremeni zakupu

51.

Petrijevci

2237

0,6695

ORANICA

ZAKUP

471

52.

Petrijevci

2283

0,0508

PAŠNJAK

ZAKUP

134

53.

Petrijevci

2729

0,2368

ORANICA

ZAKUP

471

54.

Petrijevci

2746

0,3384

ORANICA

ZAKUP

471

55.

Petrijevci

2769/2

25,6186

ORANICA

ZAKUP

471

56.

Petrijevci

3020

2,2917

PAŠNJAK

ZAKUP

134

57.

Petrijevci

3059

0,2493

ORANICA

ZAKUP

471

OBRASLO

58.

Petrijevci

3198

1,2668

PAŠNJAK

ZAKUP

134

OBRASLO

59.

Petrijevci

3212

1,1811

PAŠNJAK

ZAKUP

134

OBRASLO

60.

Petrijevci

3285

0,1740

ORANICA

ZAKUP

471

OBRASLO

OBRASLO

Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.
Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje je predviđeno za povrat daje se u zakup na rok od pet godina,
s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu.
II.
Postupak javnog natječaja prikupljanja pisanih ponuda provest će Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH Općine Bizovca, a odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup donosi općinsko
vijeće na prijedlog povjerenstava.
III.
Javni natječaj objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Bizovac u trajanju od 30 dana. Natječaj
koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži datum kada je javni natječaj objavljen na internet stranici i do kada
se primaju ponude.
Pisane ponude se dostavljaju Općini Bizovac u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči.
IV.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bizovac.
Obrazloženje
Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
na koga je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost. Predmet zakupa je
poljoprivredno zemljište predviđeno za zakup i poljoprivredno zemljište predviđeno za povrat. Javni natječaj
provest će Povjerenstvo za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bizovac, a odluku
o izboru najpovoljnije ponude za zakup donosi općinsko vijeće na prijedlog povjerenstava.
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Početnu cijenu u natječaju utvrdila je Općina Bizovac na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja
djelatnosti akvakulture (Narodne novine, broj 89/18).
Javni natječaj objavit će se na Internet stranici www.opcina.bizovac.hr, kao i na oglasnoj ploči Općine Bizovac.
Pismene ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske podnose se Općinskom
vijeću Bizovac u roku od 30 dana računajući od dana objave na oglasnoj ploči.
Sumarni pregled površina u natječaju po katastarskim općinama:
Katastarska općina
k.o. Bizovac
k.o. Brođanci
k.o. Habjanovci
k.o. Petrijevci

Površina ha
75,2439
56,6768
86,7271
32,0770

Ukupna površina : 250,7248 ha
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 945-01/19-01/1
URBROJ:2185/03-19-1
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević, v.r.

Bizovac, 30. siječnja 2019.

----------

968.
Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,
130/17.).), i članka 32. Statuta Općine Bizovac („Službeni glasnik“ Općine Bizovac br. 3/09, 2/13, 2/18 i 6/18.)
Općinsko vijeće Općine Bizovac, na 15. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2019. godine, donijelo je
ODLUKU
izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Općine Bizovac br. 3/12) u članku 14. iza stavka 1. dodaje se
stavak 2 i glasi:
„Nema pravo na pomoć za troškove stanovanja samac ili kućanstvo ako je samac ili član kućanstva vlasnik
osobnog vozila, osim osobnog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva korisnika prava po osnovi
invaliditeta, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili je prema procjeni stručnog radnika centra za socijalnu
skrb osobno vozilo nužno radi prometne izoliranosti.“
Članak 2.
U članku 24. stavka 3. mijenja se i glasi:
„Visinu pomoći svojom odlukom utvrđuje općinski načelnik u skladu s planiranim proračunskim
sredstvima za tu namjenu“.
Ostale odredbe ne mijenjaju se.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Bizovac.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 550-01/19-01/2
URBROJ.: 2185/03-19-01
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević, v.r.

Bizovac, 30. siječnja 2019.
----------
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969.
Na temelju članka 107. stavka 3. Zakona o cestama („NN“, br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13. i 148/13.), te članka
32. Statuta Općine Bizovac („Službeni glasnik Općine Bizovac”, br. 3/09., 2/13. i 2/18.), Općinsko vijeće Općine
Bizovac na 15. sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine, donijelo je
ODLUKU
o nerazvrstanim cestama Općine Bizovac

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje korištenje, upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija, zaštita,
financiranje i nadzor na nerazvrstanim cestama na području Općine Bizovac.
Sastavni dio ove Odluke čini Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Bizovac (u daljnjem tekstu:
Popis).
Članak 2.
Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Bizovac koja će se kao takva
temeljem ove Odluke i Popisa nerazvrstanih cesta upisati u zemljišne knjige.
Nerazvrstana cesta je cesta koje se koriste za promet vozilima i koju svatko može slobodno koristiti
na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama i drugim propisima, a nije razvrstana kao javna cesta
u smislu posebnog propisa.
Članak 3.
Nerazvrstana cesta ne može se otuđiti iz vlasništva Općine Bizovac niti se na njoj mogu stjecati
stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci općinskog
načelnika, a pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste.
Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i sl.) može se dati u zakup sukladno
odlukama
Općine Bizovac, ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka i održavanje nerazvrstane
ceste.

-

II.

Članak 4.
Nerazvrstanu cestu čine:
cestovna građevina;
građevna čestica;
zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu
ceste, a najmanje 1 metar (1 m) računajući od crte koja spaja krajnje točke poprečnog presjeka
ceste;
prometna signalizacija;
javna rasvjeta i oprema za zaštitu ceste (odbojnici, zaštitne ograde, stupići i sl.);
drugi objekti predviđeni projektom ceste.
KORIŠTENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 5.
Nerazvrstana se cesta koristi na način koji omogućuje uredno odvijanje prometa, ne ugrožava
sigurnost sudionika u prometu i ne oštećuje cestu.
III.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 6.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta jesu:
- redovno održavanje i
- pojačano održavanje.
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Članak 7.
Redovno održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom
godine, uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti tih
površina i sigurnosti prometa na njima.
Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta povremeni su radovi za koje je potrebna tehnička
dokumentacija, a takvi radovi obuhvaćaju i manje prometne zahvate.

-

Članak 8.
Redovno održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća radove:
ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta,
mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih
elemenata, kamena, te nosivog sloja kolničke konstrukcije posteljice;
izrada asfaltnog tepiha;
mjestimični popravci dijelova cestovne građevine;
čišćenje tj. uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa prometnih površina, bankina, rigola i jaraka;
manji popravci elemenata cestovnih objekata;
zamjena, obnavljanje i popravljanje prometne signalizacije i opreme;
čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju;
zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka nerazvrstane ceste;
uništenje nepoželjne vegetacije (košenja trave na zemljištu što pripada ulici i drugoj nerazvrstanoj
javnoj površini te uklanjanje granja, grmlja i drugog raslinja iz profila ceste te meliorizacijskog kanala);
nasipanje ceste jalovinom;
održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba);
hitni popravci i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacije prometa nastalih
uslijed nepredvidljivih okolnosti;
ostali radovi.

Članak 9
Pojam zimska služba obuhvaća niz radnji, mjera, postupaka i aktivnosti u zimskom razdoblju, koje
imaju zadaću osigurati mogućnost odvijanja prometa na nerazvrstanim cestama uz najveću moguću sigurnost
sudionika u prometu i prihvatljive troškove.
Pod radovima potrebnim za osiguranje prohodnosti nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima
podrazumijevaju se naročito:
- pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,
- zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa i zapuha,
- čišćenje snijega s kolnika, nogostupa i prometne signalizacije,
- uklanjanje posutog pijeska,
- obilježavanje rubova kolnika,
- čišćenje propusta radi odvodnje oborinskih voda s kolnika,
- postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima posebnog režima prometa ili zatvaranje
dijela nerazvrstane ceste.
Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke, smatra se prohodnom u zimskim uvjetima kada je radovima
na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.
Članak 10.
Radi provedbe zimske službe, Općinski načelnik donosi Operativni program održavanja nerazvrstanih
cesta u zimskom razdoblju za razdoblje od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja sljedeće godine (u
daljnjem tekstu: Operativni program).

-

Članak 11.
Operativnim programom iz članka 10. ove Odluke utvrđuje se osobito:
dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti,
nadzor i kontrolu provođenja zimske službe,
uvjete kada se zbog sigurnosti prometa isti ograničava ili zabranjuje za pojedine vrste vozila,
procjenu troškova zimske službe,
obavještavanje o stanju i prohodnosti cesta.

Članak 12.
Pojačano održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća radove koji se mogu izvoditi samo na temelju
tehničke dokumentacije, i to:
- obnavljanje, zamjena i pojačanje donjeg stroja većeg opsega nerazvrstane ceste;
- obnavljanje i zamjena završnog zastora većeg opsega nerazvrstane ceste;
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poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju;
ublažavanje nagiba i pokosa i ostali radovi na zaštiti kosine od erozije;
korekcije prometno-tehničkih elemenata većeg opsega sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa i
povećanja propusne moći;
dopuna prometne signalizacije, uređaja i opreme cesta kojima se mijenja osnova postojeće regulacije
prometa.

Članak 13.
Održavanje nerazvrstanih cesta obavlja Općine Bizovac ili pravna odnosno fizička osoba kojoj je to
povjereno sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu u skladu s programom održavanja nerazvrstanih
cesta Općine Bizovac.
Općine Bizovac može organizirati obavljanje radova održavanja nerazvrstanih cesta i ugovaranjem
poslova s korisnicima nerazvrstanih cesta (izvršenje radova u naravi, osobni rad, materijal, prijevozničke
usluge), dobrovoljnim radom građana te na drugi način u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju
zakona.

IV.

GRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 14.
Pod gradnjom nerazvrstanih cesta podrazumijevaju se radovi na izgradnji novih dionica cesta.
Pod rekonstrukcijom nerazvrstanih cesta podrazumijevaju se radovi na obnavljanju i pojačanju
istrošenih i dotrajalih kolničkih zastora, ispravak zavoja, ublaženje nagiba i sl.
Članak 15.
Nerazvrstane ceste grade se i rekonstruiraju na osnovu tehničke dokumentacije.
Ako se gradnjom nerazvrstane ceste predviđa i gradnja komunalnih objekata tehnička
dokumentacija mora obuhvatiti i te objekte i radove koji će se izvesti na površini odnosno ispod ili iznad
površine ceste.
Članak 16.
Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem programu gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta
Općine Bizovac, a na temelju tehničke dokumentacije, propisa o gradnji i prostornih-planske dokumentacije
Općine Bizovac, putem ovlaštene osobe, a u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, Zakonom o komunalnom
gospodarstvu i drugim zakonima i propisima donesenim na temelju zakona..
Pored toga, Općina Bizovac može organizirati obavljanje radova na gradnji i rekonstrukciji
nerazvrstanih cesta na svom području ugovaranjem radova s korisnicima nerazvrstanih cesta (izvršenje
radova u naravi, osobni rad, materijal, prijevozničke usluge), te na drugi način u skladu sa zakonskim
propisima.
Članak 17.
Nerazvrstane cesta moraju se projektirati, graditi ili rekonstruirati prema normativima i propisima o
građenju, u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom Općine Bizovac.
V.

ZAŠTITA NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 18.
Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu mora biti izgrađen tako da ne naruši stabilnost trupa ceste,
ne ugrožava sigurnost prometa, ne oštećuje cestu i postojeći režim odvodnje.
Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu može biti izgrađen samo uz odobrenje nadležnog tijela Općine
Bizovac.
Priključke i prilaze na nerazvrstane ceste dužni su održavati vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici
zemljišta koje graniči s nerazvrstanom cestom na način propisan ovom Odlukom.
Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik zemljišta iz stavka 3. ovoga članka ne održava prilaz ili
priključak na nerazvrstanu cestu na način propisan ovom Odlukom, priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu
popraviti će se od strane osobe koja održava nerazvrstane ceste, a o trošku vlasnika, korisnika ili posjednika
zemljišta.
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Članak 19.
Zauzimanje nerazvrstanih cesta zbog radova koji se ne smatraju održavanjem ili građenjem ceste, te
radi postavljanja reklama i pokretnih naprava obavlja se u skladu s propisima o komunalnom redu.
Zabranjeno je obavljati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti nadležnog
tijela Općine Bizovac.
Za svaki zahvat na nerazvrstanoj cesti mora se postaviti odgovarajuća prometna signalizacija i
zaštita mjesta rada.
U suglasnosti za radove na nerazvrstanoj cesti utvrđuju se uvjeti za izvedbu radova.
Članak 20.
Iznimno od stavka 2. članka 16. ove Odluke, hitne intervencije radi popravka kvara komunalnih
instalacija i uređaja mogu se započeti bez suglasnosti, uz dojavu nadležnom upravnom tijelo Općine
Bizovac.
Pravna osoba koja održava nerazvrstane ceste u slučaju iz stavka 1. ovoga članka poduzet će sve
potrebne radnje od osiguranja odvijanja prometa do sanacije ceste.
Članak 21.
Ako se nerazvrstana cesta nalazi u takvom stanju da uopće nije prohodna ili nije prohodna za pojedine
vrste vozila ili ako se na njoj izvode radovi koji se ne mogu obaviti bez obustavljanja prometa ili ako njeno
stanje zbog vremenskih nepogoda i drugih razloga ugrožava sigurnost prometa, privremeno će se zabraniti
sav promet nerazvrstanom cestom ili pojedinim vrstama vozila, te o tome obavijestiti nadležnu policijsku
upravu.
Članak 22.
U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini, ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne
smije se saditi drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti koji
onemogućuju preglednost na cesti (trokut preglednosti).
Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta dužni su ukloniti drveće, grmlje, visoke poljske
kulture, naprave, ograde i druge predmete iz trokuta preglednosti.
Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik zemljišta, iz stavka 2. ovoga članka ne ukloni raslinje,
naprave i ograde iz trokuta preglednosti, učinit će to osoba koja održava nerazvrstane ceste na teret vlasnika,
odnosno korisnika ili posjednika zemljišta.
Članak 23.
Radi zaštite nerazvrstanih cesta osobito je zabranjeno:
- privremeno ili stalno zauzimati cestu ili cestovno zemljište bez suglasnosti nadležnog upravnog
tijela Općine Bizovac,
- izvoditi bilo kakove radove koji se ne obavljaju radi održavanja, rekonstrukcije, izgradnje ili zaštite
ceste, bez suglasnosti nadležnog upravnog tijela Općine Bizovac.
- uklanjati, premještati, zaklanjati ili oštećivati prometne znakove na nerazvrstanim cestama,
- dovoditi na cestovno zemljište oborinske vode, otpadne vode ili druge tekućine - osim oborinskih
voda koje se mogu dovoditi u cestovni jarak,
- vući po cesti trupce, granje ili druge predmete kojima se oštećuje cesta,
- izlijevati na cestu motorno ulje i druge masne tvari,
- nanositi na cestu blato,
- dolaziti ili silaziti s ceste izvan izgrađenog prilaza na nerazvrstanu cestu,
- okretati traktore s plugovima i drugim poljoprivrednim oruđima na cesti,
- puštati stoku ili perad na cestu, kosine nasipa i usjeka na cestu,
- paliti travu, korov, građu ili drugi materijal u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste ili u njegovoj
neposrednoj blizini,
- neovlašteno postavljati zapreke, odnosno priječiti odvijanje prometa na nerazvrstanoj cesti,
- graditi objekte unutar zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste,
- izvoditi radove na zaštitnom pojasu ili zgradama pored ceste koji bi mogli oštećivati cestu ili ugroziti
sigurnost prometa,
- parkirati vozilo izvan za to određenih površina,
- svako drugo interveniranje u površinu nerazvrstane ceste.
Ako netko radnjom zabranjenom u stavku 1 ovog članka učini bilo kakvu štetu na nerazvrstanoj cesti
dužan je istu sanirati o vlastitom trošku, a ukoliko to odbije učiniti komunalni redar će rješenjem utvrditi rokove
i način sanacije.
Ukoliko počinitelj štete ne postupi po rješenju iz stavka 2. sanaciju nerazvrstane ceste izvršit će se po
drugom izvršitelju, a na teret počinitelja štete.
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Počinitelj štete dužan je podmiriti troškove sanacije nerazvrstane ceste u roku od 15 dana od dana
ispostave računa.
Članak 24.
Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta koja graniče s nerazvrstanim cestama dužni su čistiti i održavati
odvodne jarke i pješačke staze pokraj zemljišta, te prilaze s nerazvrstanih cesta na to zemljište.
Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta uz nerazvrstane ceste dužni su također uklanjati nanose zemlje
s nerazvrstane ceste, uređivati, održavati i po potrebi uklanjati živice, grmlje, drveće i drugo raslinje koje
sprječava preglednost, prozračivanje i sušenje ceste, kositi travu i uređivati, održavati i čistiti zelene i pješačke
površine uz nerazvrstane ceste.
Ako vlasnici odnosno korisnici ne postupaju u skladu sa stavcima 1. i 2. ove Odluke, komunalni redar
će narediti rješenjem izvršenje obveze, a ako ne postupe po rješenju isto će biti izvršeno na trošak vlasnika
odnosno korisnika zemljišta.
Članak 25.
Nerazvrstane ceste koje se u naravi ne koriste kao javne može se ukinuti svojstvo dobra u općoj
uporabi ako prostornim planovima Općine Bizovac nisu predviđene za drugu namjenu, te njima Općina
Bizovac može raspolagati sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi u slučaju iz stavka 1. ovog članka donosi
Općinsko vijeće Općine Bizovac.
Općina je dužna putem nadležnih tijela pokretati i voditi upravne i sudske postupke radi pravne zaštite
nerazvrstanih cesta, sprječavanja samovlasnog zauzeća cestovnog zemljišta, ustrojavanja evidencije i
gospodarenja cestama kao javnim dobrom.
Članak 26.
Evidenciju o nerazvrstanim cestama, zemljišnom pojasu, prometnoj signalizaciji i opremi vodi se u
nadležnom upravnom tijelu Općine Bizovac.

VI.

FINANCIRANJE

Članak 27.
Sredstva za financiranje održavanja, rekonstrukcije, građenja i zaštite nerazvrstanih cesta
osiguravaju se iz:
1. komunalnog doprinosa
2. komunalne naknade,
3. proračuna Općine Bizovac
4. naknade za osnivanje prava služnosti, prava građenja i prava zakupa,
5. drugih sredstava i izvora.
Raspored i korištenje sredstava za izvođenje radova na nerazvrstanim cestama utvrđuje se
programom održavanja nerazvrstanih cesta, programom održavanja komunalne infrastrukture, programom
građenja komunalne infrastrukture i dugim aktima Općine Bizovac donesenim na temelju zakona.

VII.

NADZOR

Članak 28.
Nadzor nad provedbom odredaba ove odluke provode ovlašteni službenici nadležnog upravnog tijela
Općine Bizovac – komunalni referent i komunalni redar, svaki u okviru svog djelokruga sukladno Zakonu o
komunalnom gospodarstvu, Zakonu o cestama. Prekršajnom zakonu i ovoj Odluci.
U obavljanju nadzora ovlašteni su i dužni:
1. komunalni referent je ovlašten i dužan pregledati:
- nerazvrstanu cestu sa stajališta građevinske i prometne ispravnosti i sigurnosti prometa;
- radove održavanja nerazvrstanih cesta;
- radove koji se obavljaju uz nerazvrstane ceste;
- radove na nerazvrstanim cestama koji se ne smatraju radovima održavanja ( ugradnja komunalnih
instalacija u trup ceste);
- tehničku dokumentaciju (projekte) za rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta;
- obavljanje poslova zaštite i očuvanja nerazvrstanih cesta u suradnji s komunalnim redarom.
2. Komunalni redar je ovlašten i dužan narediti:
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uklanjanje uočenih nedostataka na nerazvrstanim cestama zbog kojih je ugrožena ili bi mogla biti
ugrožena sigurnost prometa ili stabilnost ceste;
uklanjanje uočenih nedostataka na cestovnim objektima zbog kojih je ugroženost stabilnost ili vijek
trajanja objekta;
privremenu obustavu radova što se izvode suprotno odredbama ove odluke, suprotno uvjetima iz
suglasnosti za radove na nerazvrstanoj cesti, te suprotno tehničkim propisima, standardima i
normativima s područja cestovne infrastrukture;
privremenu zabranu prometa kada ustanovi da se po nerazvrstanoj cesti ne može odvijati promet za
koji je namijenjena;
uklanjanje zapreka i drugih predmeta koji onemogućavaju odvijanje prometa po nerazvrstanoj cesti;
vraćanje zauzetog dijela nerazvrstane ceste u prijašnje stanje;
prestanak i uklanjanje drugog ometanja slobodnog korištenja nerazvrstane ceste.
Komunalni redar može usmeno narediti uklanjanje stanja koja izazivaju neposrednu opasnost za
zdravlje ljudi ili imovine.

Članak 29.
Ako počinitelj ne postupi po rješenju komunalnog redara, istu činidbu ( uklanjanje, popravak,
zamjena i dr.) provest će komunalni redar putem treće osobe, o trošku počinitelja.
Članak 30.
Pravne i fizičke osobe dužne su ovlaštenom službeniku omogućiti nesmetano obavljanje nadzora,
dati osobne podatke i pružiti druge potrebne obavijesti o predmetu uredovanja.

VIII.

NAKNADA ŠTETE

Članak 31.
Štetu učinjenu na nerazvrstanoj cesti počinitelj je dužan nadoknaditi sukladno odredbama zakona o
obveznim odnosima o odgovornosti za štetu.
Ukoliko počinitelj ne plati naknadu na učinjenu štetu povest će se odgovarajući sudski postupak za
naplatu štete, osim ako nadležno tijelo Općine Bizovac ne odluči da se zbog neznatne procijenjene štete ili se
šteta ne može sa sigurnošću utvrditi, dužine trajanja postupka utvrđivanja štete i odgovornosti počinitelja a
vrijednost štete ne prelazi 1.000,00 kuna, ne provodi se sudski postupak.

IX.

PREKRŠAJNI POSTUPAK

Članak 32.
Novčanom kaznom ( globom ) u iznosu od 1.000,00 do 4.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj
pravna osoba ako:
- postupa protivno članku 18. stavku 2. ove Odluke,
- postupa protivno članku 19. ove Odluke,
- postupa protivno članku 23. ove Odluke,
- postupa protivno članku 24. ove Odluke,
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.000,00 kuna kaznit
će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga
članka fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja
njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz
stavka 1. ovog članka.
Članak 33.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 8.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba
koja ne izvrši izvršno rješenje komunalnog redara donesenog na temelju zakona i ove Odluke (članak 29.).
Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 4.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga
članka fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja
njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz
stavka 1. ovog članka.
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Članak 34.
Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba
koja postupa suprotno članku 30. ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga
članka fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja
njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz
stavka 1. ovog članka.

X.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 35.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bizovac“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC

KLASA: 363-01/19-01/2
URBROJ: 2185/03-19-1
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević, v.r.

Bizovac, 30. siječnja 2019.
---------

970.
Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 115/16, 106/18) i članka 32.
Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac“ br. 3/09, 2/13, 2/18 i 6/18.) Općinsko vijeće Općine
Bizovac na 15. sjednici, dana 30.siječnja 2019. godine, donijelo je
ODLUKU
o visini paušalnog poreza za porezne obveznike koji ostvaruju dohodak od
iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova
na području Općine Bizovac
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje visina paušalnog iznosa poreza na dohodak za porezne obveznike koji
ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova na
području Općine Bizovac.
Članak 2.
Porez na dohodak za porezne obveznike iz članka 1. ove Odluke, po osnovi obavljanja te djelatnosti
utvrđuje se u paušalnom iznosu, pod uvjetima i na način propisan Zakonom o porezu na dohodak.
Članak 3.
Visina paušalnog poreza za obveznike iz članka 1. ove Odluke iznosi 150,00 kuna po krevetu, odnosno
po smještajnoj jedinici u kampu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Bizovac«.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 410-01/18-01/1
URBROJ: 2185/03-18-2
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević, v.r.

Bizovac, 30. siječnja 2019. godine
----------
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971.
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 15. sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine
PROVEDBENI PLAN
unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bizovac
za 2019. godinu
Članak 1.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Bizovac potrebno je u 2019. 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
osposobljavanje vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Općine Bizovac.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac

i

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
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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 i 73/17) 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
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d) Nužno je propisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala sukladno
važećim propisima, te nadzirati njihovo provođenje.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac
e) Obvezno je redovito čišćenje melioracijskih kanala od biljnog i komunalnog otpada.
Izvršitelj zadatka: Hrvatske vode za regulacijske i zaštitne vodne građevine te za građevine za osnovnu
melioracijsku odvodnju, a za građevine za detaljnu melioracijsku odvodnju Županija Osječko-baranjska, te
Općina Bizovac za takve kanale u svojoj nadležnosti
f) Zdenci i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru moraju
se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati prohodnima.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac, pravne osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost, fizičke i pravne osobe
koje su vlasnici zemljišta na kojem se nalaze pričuve vode za gašenje požara
g) Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu.
Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja
nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih
tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati požar, omogućiti ili olakšati njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste Osječkobaranjske 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: 214-02/19-01/1
URBROJ: 2185/03-19-2
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević, v.r.

Bizovac, 30. siječnja 2019. godine
----------
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972.
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine« 86/08 i 61/11) i članka 46. stavka 3. podstavka 12. Statuta Općine Bizovac (»Službeni
glasnik Općine Bizovac« broj 3/09., 2/13, 2/18 i 6/18.), Općinski načelnik Općine Bizovac donosi
PLAN
prijema u Jedinstveni upravni odjel Općine Bizovac za 2019. godinu
Članak 1.
Ovim Planom prijama u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine
Bizovac u 2019. godini.
Članak 2.
Plan prijama u službu sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Bizovac te potreban broj službenika i namještenika na određeno i neodređeno radno vrijeme u 2019.
godini.
Članak 3.
1) Pravilnikom o unutarnjem redu Općinske uprave Općine Bizovac određena su slijedeća radna mjesta:
- 5 službenika i
- 3 namještenika
2) U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bizovac popunjena su radna mjesta:
- Pročelnik JUO ( VSS )
- Samostalni upravni referent za komunalne poslove ( VSS )
- Stručni suradnik za računovodstvo i proračun (VŠS )
- Referent – blagajnik (SSS)
- Komunalni radnik (SSS )
- Komunalni radnik (KV radnik )
- Spremačica (NK radnik )
Članak 4.
U Jedinstveni upravni odjel u 2019. godini sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Proračunu Općine
Bizovac za 2019. godinu planira se prijam na neodređeno vrijeme:
- 1 službenika – srednja stručna sprema, referent- komunalni redar
Članak 5.
Ovaj Plan objavit će se u »Službenom glasniku Općine Bizovac«.
KLASA: 022-05/19-01/3
UR.BROJ: 2185/03-19-01
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

Bizovac, 7. siječnja 2019. godine
---------
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973.
Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“ br. 25/13. i
85/15.) i članka 46. Statuta Općine Bizovac ( Službeni glasnik Općine Bizovac broj 3/09.,2/13, 2/18 i 6/18. )
općinski načelnik Općine Bizovac 7. siječnja 2019. donosi
PLAN
savjetovanja s javnošću u 2019. godini

I.
Plan savjetovanja s javnošću Općine Bizovac u 2019. godini sadrži opće akte odnosno druge
strateške ili planske dokumente kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba na području Općine
Bizovac.
II.
U 2019. godini savjetovanje s javnošću provest će se u postupku donošenja akata odnosno
strateških ili planskih dokumenta navedenih u tablici koja je sastavni dio ovog Plana.
III.
Obrazac za sudjelovanje javnosti putem kojeg će građani moći uputiti svoje prijedloge, mišljenja i
primjedbe na konkretne nacrte za koje je savjetovanja u tijeku te Obrazac Izvješća o provedenom
savjetovanju s javnošću koji će Jedinstveni upravni odjel nakon provedenog savjetovanja objaviti, a iz kojeg
će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem prilažu se ovom planu.
IV.
Zadužuju se Jedinstveni upravni odjel za provođenje savjetovanja s javnošću sukladno odredbama
Zakona o pravu na pristup informacijama, a temeljem ovog plana.
V.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za objavu i dostupnost ovog plana na Internet stranici Općine
Bizovac (www.općina-bizovac.hr).
IV.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bizovac“
KLASA: 022-05/19-01/1
URBROJ: 2185/03-02-19-1
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

Bizovac, 7. siječnja 2019.
----------
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OPĆINA BIZOVAC - PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2019. GODINI
REDNI
BROJ

NAZIV AKTA

NOSITELJ
IZRADE AKTA

PLANIRANO
VRIJEME
DONOŠENJA
AKTA

NAČIN PROVEDBE
SAVJETOVANJA

OKVIRNO VRIJEME
PROVEDBE JAVNOG
SAVJETOVANJA

DONOSITELJ AKTA

1.

Prijedlog izmjena i dopuna Proračun
Općine Bizovac za 2019. godinu

Jedinstveni
upravni odjel

drugo
tromjesečje

Internetsko savjetovanje
www.opcina-bizovac.hr

drugo tromjesečje

Općinsko vijeće
Općine Bizovac

2.

Prijedlog programa javnih potreba na
području Općine Bizovac za 2020.
godinu

Jedinstveni
upravni odjel

četvrto
tromjesečje

Internetsko savjetovanje
www.opcina-bizovac.hr

Studeni 2019.

Općinsko vijeće
Općine Bizovac

3.

Prijedlog Proračun Općine Bizovac za
2020. godinu

Jedinstveni
upravni odjel

četvrto
tromjesečje

Internetsko savjetovanje
www.opcina-bizovac.hr

Studeni 2019.

Općinsko vijeće
Općine Bizovac
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974.
Na temelju članka 46. stavka 1. podstavka 5. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj
3/09., 2/13, 2/18 i 6/18), i Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Bizovac za 2019. godinu ("Službeni
glasnik Općine Bizovac" broj 5/18), Općinski načelnik Općine Bizovac 7. siječnja 2019. godine donio je
ODLUKU
o financiranju toplog obroka učenika osnovne škole u 2019. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos i način sufinaciranja toplog obroka za učenike osnovne škole s
područja Općine Bizovac u 2019. godini.
Članak 2.
U sklopu provedbe projekta „Školski obrok za sve“, Općina Bizovac obvezuje se sudjelovati u
financiranju s 15% od cijene toplog obroka. Pravo na sufinanciranje toplog obroka imaju svi učenici OŠ
Bratoljuba Klaića Bizovac.
Članak 3.
Sredstva iz ove Odluke bit će uplaćena na račun OŠ „Bratoljuba Klaića“ Bizovac na temelju
ispostavljenog mjesečnog računa.
Sredstva za sufinanciranje troškova toplog obroka učenika osnovne škole, osigurana su u općinskom
proračunu na poziciji broj:106 - Sufinanciranje toplog obroka za učenike osnovne škole.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Općine Bizovac".
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC
KLASA : 022-05/19-01/4
URBROJ : 2185/03-19-1
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

Bizovac, 7. siječnja 2019. godine
----------

975.
Na temelju članka 46. stavka 1. podstavka 5. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj
3/09., 2/13, 2/18 i 6/18) i Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Bizovac za 2019. godinu ("Službeni
glasnik Općine Bizovac" broj 5/18.), Općinski načelnik Općine Bizovac 7. siječnja 2019. godine donio je
ODLUKU
o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza
za redovite učenike srednjih škola s područja Općine Bizovac
u razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos, način i kriteriji sufinaciranja međumjesnog javnog prijevoza za
redovite učenike srednjih škola s područja Općine Bizovac u razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine.
Članak 2.
Pravo na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola imaju svi redoviti učenici srednjih škola koji
imaju prebivalište na području Općine Bizovac.
Članak 3.
Uz sufinanciranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Osječko-baranjske županije, Općina
Bizovac će u razdoblju siječanj - lipanj 2019. godine sufinancirati međumjesni javni prijevoz redovitih učenika
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srednjih škola s prebivalištem na području Općine Bizovac u iznosu od 20% cijene mjesečne učeničke karte
za autobus, odnosno za vlak, utvrđene kao temelj za sufinanciranje prema Odluci Vlade Republike Hrvatske.
Članak 4.
Pravo iz članka 2. i članka 3. ove Odluke korisnici mogu ostvariti na način utvrđen Uputom Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske o načinu provođenja Odluke Vlade Republike Hrvatske o
sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola.
Članak 5.
Javni prijevoznik dužan je Općini Bizovac do 15. u mjesecu za tekući mjesec dostaviti uz ispostavljeni
račun i popisa studenata s prebivalištem na području Općine Bizovac koji su kupili mjesečnu kartu.
Sredstva iz ove Odluke bit će uplaćena javnim prijevoznicima temeljem računa ispostavljenog nakon
provedenog postupka uređenog Uputom iz članka 4. ove Odluke.
Članak 6.
Sredstva za izvršenje ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Bizovac za 2019. godinu.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Općine Bizovac".
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC
KLASA : 022-51/19-01/5
URBROJ : 2185/03-19-1
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković

Bizovac, 7. siječnja 2019. godine
----------

976.
Na temelju članka 46. stavka 1. podstavka 5. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj
3/09., 2713, 2/18 i 6/18), i Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Bizovac za 2019. godinu
("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 5/18.), Općinski načelnik Općine Bizovac 7. siječnja 2019. godine
donio je
ODLUKA
o subvencioniranju dijela cijene prijevoza
redovnih studenata s prebivalištem na području Općine Bizovac
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos, način i kriteriji sufinaciranja međumjesnog javnog prijevoza za
redovite studenata s područja Općine Bizovac u razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine.
Članak 2.
Općina Bizovac će u razdoblju siječanj - lipanj 2019. godine sufinancirati međumjesni javni prijevoz
redovitih studenata s prebivalištem na području Općine Bizovac u iznosu od 150,00 kuna mjesečno.
Članak 3.
Pravo iz članka 2. ove Odluke korisnici mogu ostvariti na način utvrđen Uputom Općinskog načelnika
Općine Bizovac o provođenju Odluke o financiranju prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata s područja
Općine Bizovac u 2019. godini.
Članak 4.
Javni prijevoznik dužan je Općini Bizovac do 15. u mjesecu za tekući mjesec dostaviti uz ispostavljeni
račun i popisa studenata s prebivalištem na području Općine Bizovac koji su kupili mjesečnu kartu.
Članak 5.
Sredstva za izvršenje ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Bizovac za 2019. godinu.
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Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Općine Bizovac".
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC
KLASA : 022-05/19-01/6
URBROJ : 2185/03-19-2
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

Bizovac, 7. siječnja 2019. godine
----------

977.
Na temelju članka 46. Statuta Općine Bizovac („Službeni glasnik Općine Bizovac“ 3/09, 2/13, 2/18 i 6/18.),
Općinski načelnik Općine Bizovac dana. 31. siječnja 2019. godine donio je

ODLUKU
o visini pomoći obiteljima za novorođenu djecu

Članak 1.
Ovom se odlukom utvrđuje visina novčane pomoći za novorođenu djecu koju u okviru Programa
socijalne skrbi osigurava Općina Bizovac, te način i postupak ostvarivanja te pomoći.
Članak 2.
Pravo na novčanu pomoć stječu i ostvaruju roditelji koji su državljani Republike Hrvatske, s
prebivalištem u Općini Bizovac za svako novorođeno dijete.
Članak 3.
Sredstva za novčanu pomoć obiteljima za novorođenu djecu osiguravaju se u proračunu Općine
Bizovac i iznose 2.500,00 kn za svako novorođeno dijete.
Članak 4.
Pravo na novčanu pomoć za novorođenu djecu ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Bizovac.
Korisnici prava na novčanu pomoć za novorođenu djecu dužni su zahtjevu priložiti dokaz o rođenju
djeteta, broj računa za isplatu i presliku osobne iskaznice jednog od roditelja.
Članak 5.
Novčana pomoć isplaćuje se putem računa ili blagajne u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Bizovac.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom Glasniku Općine Bizovac“, a
primjenjuje se za djecu rođenu od 01.01. 2019. godine.

KLASA: 022-05/19-01/7
URBROJ: 2185/05-19-1
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

Bizovac, 1. veljače 2019. godine

----------
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978.
Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Bizovac – nastavno: Pravilnik
(“Službeni glasnik općine Bizovac, br. 3/09 i 2/13) i članka 46. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik
općine Bizovac, br. 3/09, 2/13, 2/18 i 6/18), Općinski načelnik Općine Bizovac donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata i programa
koje provode udruge na području Općine Bizovac za 2019. godinu
I.
Općina Bizovac ovom Odlukom utvrđuje suradnju s udrugama koje su podnijele prijavu na Javni poziv
za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Bizovac (u nastavku: Javni
poziv) objavljen dana 19. 10. 2018. godine na službenoj internetskoj stranici Općine Bizovac, www.bizovac.hr.
II.
Sukladno odredbama ove Odluke, osigurat će se financijska sredstva za projekte / programe koje je
predložilo Povjerenstvo za potpore (u nastavku: Povjerenstvo).
III.
Za provedbu točke I. ove Odluke, Općina Bizovac je osigurala financijska sredstva u ukupnom iznosu od
446.000,00 kuna, a koja sredstva će teretiti Proračun Općine Bizovac za 2019. godine i to slijedeće pozicije:
- Program 1010 Javne potrebe u kulturi, Aktivnost: A100902 Djelatnost udruga u kulturi,
- Program 1011 Razvoj sporta i rekreacije, Aktivnost: A101101 Djelatnost udruga u sportu,
- Program 1012 Financiranje programa i projekata u socijalnoj skrbi, Aktivnost: A101107 Pomoć
humanitarnim udrugama,
IV.
Sredstva iz točke III. ove Odluke raspoređuju se udrugama u iznosu kako je prikazano u Tablice 1,
koja je sastavni dio ove Odluke.
V.
Općina Bizovac će s udrugama iz točke IV. ove Odluke kojima su odobrena financijska sredstva sklopiti
ugovor o dodjeli financijskih sredstva kojim će se regulirati međusobni odnosi.
VI.
Udruge imaju pravo podnijeti prigovor na ovu Odluku, koji se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Bizovac u roku 8 (osam) dana od dana dostave pisane Odluke. Odluku po prigovoru donosi Općinski
načelnik Općine Bizovac i to u roku 8 (osam) dana od dana primitka prigovora.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku općine
Bizovac“.
KLASA: 022-05/18-01/3
URBROJ: 2185/03-02-19-03
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

Bizovac, 31 siječnja 2019.
----------
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TABLICA 1.

PODACI O KORISNIKU FINANCIJSKIH SREDSTAVA
REDNI
BROJ

Naziv organizacije
civilnoga društva korisnika financijskih
sredstava

1

2

OIB

Adresa organizacije
civilnog društva
(mjesto, ulica i broj)

3

4

PODACI O PROGRAMU

Broj računa

Ime i prezime
osobe ovlaštene
za zastupanje
udruge

KRATKI SADRŽAJ PROJEKTA ILI PROGRAMA

Iznos
dodijeljenih
sredstava u
2019.

5

6

7

11

Zaštita, očuvanje i promocija pjesama, plesova, običaja i
narodne nošnje bizovačkog kraja kao i drugih krajeva Hrvatske

50.000,00

očuvanje izvornog i reproduktivnog folklora, organizacija
manifestacije

25.000,00

1

KUD Bizovac Bizovac

21578203738

Bizovac, K. Tomislava
138

HR9523400091100012469

Borislav
Cvetković

2

KUD Cret

81041630702

Cret Bizovački, M.
Gupca 111

HR3523400091110327462

Kristina Jakopiček

3

Matica Hrvatska Ogranak Bizovac

68480729256

Bizovac, K. Tomislava
89

HR5423900011100319175

Đaniš Vjekoslav

Kultura i umjetnost (nakladništvo, izložbe i promocije)

20.000,00

4

Udruga umirovljenika
Bizovac

84853565928

Bizovac, K. Tomislava
136

HR4223400091110470896

Marija Tukonić

Socijalna platforma za umirovljenike, okupljanje umirovljenika

15.000,00

5

Udruga sv. Vinka
Paulskog - Bizovac

68832008018

Bizovac, Kolodvorsa 5

HR7324020061400004370

Romana
Kranjčević

provođenje socijalnog programa pomoći osobama u potrebi,

5.000,00

6

Bizovački šahovski klub
Mladost Bizovac

8525937431

Bizovac, K. Tomislava
136

HR0523400091110950354

Ivan Sršić

Šah za sve od 3 do 93 godine

7

Zavičajni klub ličana
Gacka

61375669665

Bizovac, K. Tomislava
223

HR5124120091138003104

Milan Majetić

njegovanje ličkih običaja i tradicije, organiziranje raznih oblika
kulturnih i društvenih zabavnih aktivnosti

8

Olimpijada starih
športova

37802117639

Brođanci, Brkićeva, 83

HR8723400091100012225

Veljko Gudelj

čuvanje izvornih oblika starih narodnih igara i nadmetanja

30.000,00

9

NK Termia Bizovac

40610398054

Bizovac, Valpovačka,
bb

HR9823400091100012900

Ivan Kordić

Natjecanje u 2. ŽNL , treninzi, turniri

70.000,00

10

NK Sloga Samatovci
1985

77094884660

Samatovci, Osječka
bb

HR4323400091110877405

Tomo Ivković

organizacija treninga i natjecanja

30.000,00

11

NK Jadran Habjanovci

74022074032

Habjanovci,
Fiskulturna, bb

HR4323400091100011853

Antun Lovrić

Natjecanje u 3 ŽNL Valpovo, treninzi, turniri

30.000,00

12

Ženski odbojkaški klub
Bizovac

35689088915

Bizovac, Ulica dr.
Franje Tuđmana 1

HR7524120091133003195

Tomica Cindori

treninzi škole odbojke i utakmice ŽOK Bizovac

12.000,00

13

Stolnoteniski klub
Omladinac Brođanci

57463173760

Brođanci, Školska 2

HR5823400091110146337

Zorislav Vučkovac

Natjecanje u 1. ŽSL, organizacija memorijalnog turnira u
Brođancima,

20.000,00

10.000,00
5.000,00
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Stolnoteniski klub
Bizovac

37491556616

Bizovac, Ulica dr.
Franje Tuđmana 1

HR1023400091110302789

Ivica Galić

Natjecanje u 1. ŽSL, organizacija turnira u Bizovcu, provođenje
treninga

15

Brođanačka udruga
mladih BUM

29223937572

Brođanci, Trg 2

HR8423400091110921869

Otto Gesler

Aktivnost mladih (sport , kultura, društveni život)

5.000,00

16

Udruga pčelara
„Valpovština“ Valpovo

27841205307

Trg, K. Tomislava 2
Valpovo

HR6223400091110090587

Mario Fišer

Regionalna manifestacija „Dani meda u Valpovštini“

5.000,00

17

Lovačko društvo
„Fazan“ Bizovac

20625723544

Bizovac, K. Tomislava
136

HR6923400091100011773

Danijel Drlje

Godišnje aktivnosti društva

18

Udruga za biciklizam
„BIZBIKE“ 17“

40845428780

Bizovac, K. Tomislava
287

HR4324070001100006245

Slavko
Andraković

Promicanje biciklizma i cikloturizma

19

NC DiM BSK Bizovac

2

NK Gaj Brođanci

3

Športsko ribolovno
društvo Bandar Bizovac

4

Udruga uzgajatelja
malih životinja

Bizovac, Valpovačka
bb

10.000,00

0,00
5.000,00

Josip Majetić

Aktivnost djece i mladih (škola nogometa)

30.000,00
30.000,00

Brođanci, Brkićeva
83

HR2723400091100012820

Alen Kučinac

treninzi i natjecanje u 3. ŽNL

82064342021

Bizovac, K. Tomislava

HR4823400091138001703

Albert Katančić

obavljanje svih aktivnosti za razvoj ribolova i ribolovnog turizma

5.000,00

82064342021

Bizovac, Valpovačka
3

HR6123400091110110490

Damir Čosić

obavljanje svih aktivnosti za održavanje izložbe, obnova
inventara

5.000,00

85638957645

UKUPNO

417.000,00

