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1033.
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 24 sjednici 4.ožujka 2020. godine
PLAN RADA
Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2020. godinu

I.
Ovim Planom određuje se raspored održavanja sjednica Općinskog Vijeća Općine Bizovac tijekom 2020.
godine, raspored tema odnosno akata koje će biti predmetom razmatranja, te određuju njihovi nositelji izrade
odnosno predlagatelji, kako slijedi:

SIJEČANJ – OŽUJAK
1. Razmatranje prijedloga Plana rada Općinskog vijeća za 2020. godinu;
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Predsjednik Općinskog vijeća
Rok :
veljača 2019. godine
Na temelju članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća («Službeni glasnik Općine Bizovac» broj 3/09 i 2/13)
Općinsko vijeće donosi na prijedlog predsjednika vijeća većinom glasova svih vijećnika svoj godišnji plan
rada u svrhu pravovremenog izvršavanja svojih zadaća i učinkovitog razvitka i jačanja lokalne samouprave u
općini. U skladu s Poslovnikom Općinskog vijeća, planom rada utvrdit će se teme koje će vijeće razmatrati
tijekom 2019. godine.
2. Razmatranje prijedloga provedbenog Plana zaštite od požara na području Općine Bizovac za
2020. godinu;
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
veljača 2020. godine
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10.), Općinski vijeće
Općine Bizovac za svaku godinu donosi provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na svom području.
3. Razmatranje prijedloga Odluke o financiranju političkih aktivnosti iz proračuna Općine Bizovac;
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
veljača 2020. godine
Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“
br. 29/19 i 98/19.), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o financiranju političkih
aktivnosti za svoje područje.
4. Razmatranje Izvješća o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2019. godinu;
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2020. godine
Prema članku 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15), Jedinstveni upravni
odjel podnosi Općinskom načelniku nacrt prijedloga konsolidiranog obračuna proračuna do 1. svibnja tekuće
godine. Općinski načelnik donosi prijedlog godišnjeg obračuna proračuna i podnosi ga općinskom vijeću na
donošenje najkasnije 1. lipnja tekuće godine. Slijedom navedenog vijeću će biti podneseno izvješće s
godišnjim obračunom proračuna za prethodnu godinu.
5. Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna Općine Bizovac u 2019. godini;
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2020. godine
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Prema članku 57. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15), te Odluke o izvršavanju
proračuna Općinski načelnik je dužan polugodišnje izvijestiti Vijeće o korištenju sredstava proračunske
zalihe.
6. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje VI-XII mjesec za
2019. godinu;
Stručna obrada :
Općinski načelnik
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2020. godine
Na temelju članka 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članku 48. Statuta Općine
Bizovac («Službeni glasnik općine Bizovac» broj 3/09., 2/13, 2/18 i 6/18.), Općinski načelnik dva puta
godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanjprosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
7. Razmatranje Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac za 2019. godinu;
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Pročelnik JUO
Rok :
ožujak 2020. godine
Prema članku 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članku 55. i 56. Statuta Općine
Bizovac («Službeni glasnik općine Bizovac» broj 3/09., 2/13, 2/18 i 6/18.), za obavljanje poslova iz
samoupravnog djelokruga Općine Bizovac, utvrđenih zakonom i Statutom, te obavljanje poslova državne
uprave koji su zakonom prenijeti na općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel općine. Jedinstveni upravni
odjel u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i
pojedinačnih akata tijela općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.
8. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području
Općine Bizovac u 2019. godini;
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2019. godine
Prema članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18), općinski načelnik
podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja
komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o
izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.
9. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Bizovac u 2019. godini;
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2020. godine
Prema članku 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18), općinski načelnik
podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja
komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o
izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.
10. Razmatranje Izvješća o provođenju Programa javnih potreba u kulturi i športu na području
Općine Bizovac u 2019. godini;
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2020. godine
Zakonom o športu («Narodne novine» broj 71/06.,150/08.,124/11, 86/12, 94/13, 85/15. i 19/16) propisano je
da općina utvrđuje program javnih potreba u športu od zajedničkog interesa za svoje područje, te brine o
razvoju športa.
Prema odredbi članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90. i
27/93. i 38/09. ) jedinice lokalne samouprave dužne su pratiti rad amaterskih društava, kulturno-umjetničkih
društava i ostalih udruga građana koje kroz svoje projekte zadovoljavaju javne potrebe u kulturi i projekte
investicijskog održavanja objekata kulture.
Općinskom vijeću bit će podneseno izvješće o provođenju programa javnih potreba u športu i kulturi za
proteklu godinu.
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11. Razmatranje izvješća o realizaciji Programa trošenja sredstava od prodaje i zakupa državnog
poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini;
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2020. godine
Prema članku 60. stavku 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave («Narodne novine» broj
117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08, 25/12,147/14, 100/15 i
115/16.) nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava obavlja predstavničko tijelo jedinice lokalne
samouprave samostalno i Državni ured za reviziju.
Prema članku 49. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 39/13 i 48/15.)
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su Ministarstvu podnositi godišnje izvješće o
ostvarivanju programa korištenja sredstava od korištenja državnog poljoprivrednog svake godine do 31.
ožujka za prethodnu godinu.
12. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bizovac;
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2020. godine
Na temelju članka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13.), Plan
gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne
samouprave. Općinski načelnik Općine Bizovac dužan je godišnje izvijestiti općinsko vijeće o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom za proteklu godinu.
13. Razmatranje izvješća o održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Bizovac za 2019.
godinu;
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2020. godine
Prema članku 60. stavku 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave («Narodne novine» broj
117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08, 25/12,147/14, 100/15 i
115/16) nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava obavlja predstavničko tijelo jedinice lokalne
samouprave samostalno i Državni ured za reviziju.
14. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Bizovac;
Stručna obrada :
Povjerenstvo za javna priznanja
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2020. godine
Na temelju Odluke o javnim priznanjima Općine Bizovac na svečanoj sjednici dodjeljuju se javna priznanja
za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Bizovac, a poglavito za
uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi,
odgoja i obrazovanja, sporta, zaštite okoliša, turizma te drugih javnih djelatnosti.
15. Razmatranje Informacije o provođenju sustavne deratizacije;
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2020. godine
Sukladno članku 23. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti («Narodne novine» broj 79/07, 113/08,
43/09 i 22/14) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, dužno je na svom području provoditi mjere
zaštite pučanstva od zaraznih bolesti. Općinsko vijeće razmatrat će izvješće o provođenju sustavne
deratizacije na području općine u tekućoj godini kao i rezultatima provedene deratizacije u prethodnoj godini.
TRAVANJ - LIPANJ
16. Razmatranje Izvješća o ostvarivanju financijskog plana i programa rada Vatrogasne zajednice
Općine Bizovac za 2019. godinu;
Stručna obrada :
Vatrogasna zajednica Općine Bizovac
Predlagatelj : Vatrogasna zajednica Općine Bizovac
Rok :
lipanj 2020. godine
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Sukladno članku 45. stavku 5. Zakona o vatrogastvu («Narodne novine» broj 106/99.,117/01., 36/02. 96/03.,
139/04.- pročišćeni tekst i 174/04., 38/09. i 80/10.) Vatrogasna zajednica općine Bizovac dužna je dati na
potvrdu Općinskom vijeću Izvješće o ostvarivanju svoga financijskog plana za proteklu godinu kao i
programa rada za narednu godinu.
17. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Bizovac;
Stručna obrada :
Vatrogasna zajednica Općine Bizovac
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
lipanj 2020. godine
Polazeći od obveza koje proizlaze iz Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine» broj 92/10. ) i Zakona o
vatrogastvu («Narodne novine» broj 106/99.,117/01., 36/02. 96/03., 139/04.- pročišćeni tekst i 174/04.,
38/09. i 80/10) u svezi informiranja o problematici zaštite od požara, Vijeću će biti podnesena informacija
koja će sadržavati podatke o ustrojstvu zaštite od požara, problematici u organizaciji zaštite od požara,
procjenama ugroženosti i planovima zaštite od požara te razvoju vatrogastva u Općini Bizovac. U cilju
praćenja izvršenja Plana zaštite od požara, sukladno članku 5. stavku 2. Zakona zaštiti od požara,
predstavničko tijelo općine najmanje jednom godišnje preispituje sadržaj tog plana s novonastalim uvjetima.
Općinskom vijeću bit će podnesena Informacija o stanju zaštite od požara, kao i Program mjera
protupožarne zaštite u tekućoj godini na području Općine Bizovac.
18. Razmatranje informacije o provođenju odluke o stipendijama Općine Bizovac u 2019./2020.
godini
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
lipanj 2020. godine
Budući da se iz Općinskog proračuna izdvajaju znatna sredstva za odobravanje stipendija za napredovanje
darovitih učenika i studenata sukladno Odluci o stipendijama općine Bizovac («Službeni glasnik općine
Bizovac» broj 5/06. ) Općinskom vijeću će biti podnesena Informacija o primjeni ove odluke.
19. Razmatranje Informacije o radu i financijskom poslovanju Dvorca d.o.o. Valpovo u 2019. godini
Stručna obrada :
Dvorac d.o.o. Valpovo
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
lipanj 2020 godine
Sukladno članku 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18), komunalne
djelatnosti na području jedinice lokalne samouprave mogu obavljati trgovačka društva koja osniva jedinica
lokalne samouprave. Polazeći od prava i obveze općine Bizovac kao suvlasnika «Dvorca « d.o.o., Općinsko
vijeće će razmatrati njegovo izvješće o godišnjem financijskom poslovanju.
20. Razmatranje Informacije o radu i financijskom poslovanju Urbanizma d.o.o. Valpovo u 2019.
godini
Stručna obrada :
Urbanizam d.o.o. Valpovo
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
lipanj 2020 godine
Sukladno članku 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18), komunalne
djelatnosti na području jedinice lokalne samouprave mogu obavljati trgovačka društva koja osniva jedinica
lokalne samouprave komunalne djelatnosti na području jedinice lokalne samouprave mogu se obavljati
trgovačka društva koja osniva jedinica lokalne samouprave. Polazeći od prava i obveze općine Bizovac kao
suvlasnika «Urbanizma« d.o.o., Općinsko vijeće će razmatrati njegovo izvješće o godišnjem financijskom
poslovanju.
21. Razmatranje Informacije o stanju vodoopskrbe na području Općine Bizovac
Stručna obrada :
Dvorac d.o.o. Valpovo
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
lipanj 2020. godine
Sukladno članku 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br 68/18), jedinice lokalne
samouprave i pravne osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti dužne su osigurati trajno i kvalitetno
obavljanje komunalnih djelatnosti. Pod vodoopskrbom razumijevaju se poslovi zahvaćanja, pročišćavanja i
isporuke vode za piće. Informacija će sadržavati podatke o izgrađenosti vodovodne mreže na području
općine Bizovac.
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22. Izvješće o izvršavanju proračuna Općine Bizovac za razdoblje I – VI mjesec 2020. godine
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj: Općinski načelnik
Rok :
rujan 2020. godine
Prema članku 109. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15.), upravni
odjel podnosi Općinskom načelniku nacrt polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna do kraja srpnja,
Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do
15. rujna tekuće proračunske godine.
23. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje I-VI mjesec 2020. godine;
Stručna obrada :
Općinski načelnik
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
rujan 2020. godine
Na temelju članka 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članku 48. Statuta Općine Bizovac
(«Službeni glasnik općine Bizovac» broj 3/09. i 2/13.), Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi
polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne
godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
24. Informacija o poslovanju Hrvatskog radija Valpovština za 2019. godinu;
Stručna obrada :
Hrvatski radio Valpovština
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
rujan 2020. godine
Polazeći od prava i obveze općine Bizovac kao suvlasnika «HRV-a «, Općinsko vijeće će razmatrati njegovo
izvješće o godišnjem financijskom poslovanju za prethodnu godinu.
25. Razmatranje Izvješće o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području Općine Bizovac;
Stručna obrada :
Zavod za zapošljavanje Valpovo
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
rujan 2020. godine
Na temelju članka 9. Statuta Općine Bizovac («Službeni glasnik Općine Bizovac» broj 3/09. i 2/13.) općina
poduzima aktivnosti usmjerene na jačanje i poticanje društvenog, gospodarskog i socijalnog napretka na
svom području. Općinsko vijeće razmatrat će Izvješće koje će sadržavati podatke o kretanju nezaposlenosti i
zapošljavanju na području općine.
26. Razmatranje informacije o provođenju Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti na području Općine
Bizovac;
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
rujan 2020. godine
Zakonom o komunalnom gospodarstvu u članku 24. (»Narodne novine«, br. 68/18), propisano je da jedinica
lokalne samouprave osigurava obavljanje uslužne komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima
pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave obavezne.
Općinskom vijeću bit će podneseno izvješće o provođenju odluke o dimnjačarskoj djelatnosti na području
Općine Bizovac u tekućoj godini.
27. Izvješće o provedenim mjerama protupožarne zaštite u sezoni žetve 2019. godine;
Stručna obrada :
Vatrogasna zajednica Općine Bizovac
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
rujan 2020. godine
Polazeći od obveza koje proizlaze iz Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine» broj 92/10.) u svezi
informiranja o zaštiti od požara, Općinskom vijeću će biti podneseno izvješće o provedenim mjerama
protupožarne zaštite za vrijeme žetve u tekućoj godini.
28. Informacija o općem stanju sigurnosti, kriminalitetu, sigurnosti u prometu i javnom redu i miru
na području Općine Bizovac;
Stručna obrada :
VII Policijska postaja Valpovo
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
listopad 2019. godine
Prema članku 9. stavku 1. Zakona o policiji («Narodne novine» broj 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15 i
121/16) policija surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na poduzimanju
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mjera radi ostvarivanja sigurnosti građana i imovine. Polazeći od ovog zakonskog određenja Općinskom
vijeću će biti podnesena Informacija o općem stanju sigurnosti, kriminalitetu, sigurnosti u prometu te javnom
redu i miru na području Općine Bizovac.
29. Informacija o uspjehu učenika i radu OŠ Bratoljuba Klaića u školskoj 2019/2020. godini
Stručna obrada :
OŠ Bratoljuba Klaića
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
listopad 2020. godine
Jedinice lokalne samouprave prema članku 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u
svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju
potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose između ostalog na odgoj i osnovno obrazovanje.
Informacija će sadržavati podatke o uspjehu učenika u školskoj godini kao i informaciju o opremljenosti
osnovne i područnih škola na području općine Bizovac, te nastavni plan i program za iduću godinu.
30. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Općine
Bizovac;
Stručna obrada :
Dječji vrtić “Maslačak” Belišće
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
listopad 2020. godine
Jedinice lokalne samouprave prema članku 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u
svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju
potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose između ostalog na predškolski odgoj . Informacija će
sadržavati podatke o opremljenosti dječjeg vrtića u Bizovcu kao i potrebnim sredstvima za financiranje u
narednoj proračunskoj godini.
31. Informacija o provođenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine
Bizovac;
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel i Centar za socijalnu skrb Valpovo
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
listopad 2019. godine
Prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16 ) Općina
Bizovac je obvezna u svom proračunu osigurati sredstva za potrebe podmirenja troškova stanovanja
socijalno ugroženih građana.
Općinskom vijeću bit će podneseno izvješće o provođenju odluke o socijalnoj skrbi za proteklu godinu.
32. Razmatranje plana zimskog održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju;
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
listopad 2020. godine
Zakonom o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 68/18), propisano je da jedinice lokalne
samouprave, za svaku kalendarsku godinu u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja donose
Program zimskog održavanja nerazvrstanih cesta.

STUDENI - PROSINAC
33. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2020. godini.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u
2021. godini.
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2020. godine
Jedinice lokalne ( regionalne ) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom,
uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.
Odredbama Zakona o civilnoj zaštiti (NN br. 82/15) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i
područne ( regionalne ) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i
analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom
području, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene
zakonom.

BROJ 1 – STRANICA 7

OPĆINSKI GLASNIK
OPĆINE BIZOVAC

9. OŽUKA 2020.

34. Razmatranje prijedloga Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Općine
Bizovac u 2021. godini;
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2020. godine
Polazeći od prava i obveza općine koja proizlaze iz Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj
157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), općinsko vijeće donijet će program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi
na području općine Bizovac za sljedeću godinu.
35. Utvrđivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini;
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2020. godine
Zakonom o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18), propisano je da predstavničko tijelo
jedinice lokalne samouprave, nakon donošenja odluke o komunalnoj naknadi, za svaku kalendarsku godinu
u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina, održavanje
javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, i održavanje javne rasvjete. Polazeći od
prava i obveza općine koja proizlaze iz naprijed navedenog zakona, općinsko vijeće donijet će program
održavanja komunalne infrastrukture na području općine Bizovac za sljedeću godinu.
36. Razmatranje programa javnih potreba u športu za 2021. godinu;
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2020. godine
Zakonom o športu («Narodne novine» broj 71/06.,150/08.,124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/19.)
propisano je da općina utvrđuje program javnih potreba u športu od zajedničkog interesa za svoje područje i
za ostvarivanje programa osigurava financijska sredstva iz svog proračuna. Program javnih potreba u kulturi
donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika, zajedno s godišnjim proračunom.
37. Razmatranje programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu;
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2020. godine
Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90. i 27/93. i 38/09.) propisano je
da općina donosi program javnih potreba u kulturi od zajedničkog interesa za svoje područje i za
ostvarivanje programa osigurava financijska sredstva iz svog proračuna. Program javnih potreba u kulturi
donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika, zajedno s godišnjim proračunom.
38. Razmatranje programa trošenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog
zemljišta za 2021. godinu;
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2020. godine
Prema članku 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» broj 20/18, 115/18, i 98/19.),
sredstva ostvarena od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na
korištenje izravnom pogodbom prihod su državnog proračuna 25%, 10% proračuna jedinice područne
(regionalne) samouprave i 65% proračuna jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba, na čijem
se području poljoprivredno zemljište nalazi
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su donijeti program korištenja
sredstava ostvarenih od državnog poljoprivrednog zemljišta za svoje područje.
Jedinice lokalne i područne samouprave dužne su Ministarstvu podnositi godišnje izvješće o ostvarivanju
programa korištenja sredstava do 31. ožujka za prethodnu godinu.
39. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Bizovac za 2021. godinu;
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2020. godine
Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15.),
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi proračun za proračunsku godinu koja odgovara
kalendarskoj godini. Sukladno članku 37 stavku 4. općinski načelnik utvrđuje prijedlog proračuna i dostavlja
ga predstavničkom tijelu koje, prema članku 39. mora donijeti proračun do konca tekuće godine za iduću
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proračunsku godinu, i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna sa 1. siječnja godine za koju se donosi
proračun. U skladu s naprijed navedenim Općinsko vijeće će donijeti Proračun Općine Bizovac za sljedeću
godinu.
40. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju proračuna za 2021. godinu;
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2020. godine
Prema članku 14. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15.), uz proračun
općine donosi se i odluka o izvršavanju proračuna. Odlukom se uređuje struktura prihoda i rashoda,
zaduživanje općine, upravljanje općinskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava,
ovlasti poglavarstva i predsjednika poglavarstva te druga pitanja u izvršavanju proračuna.
TIJEKOM GODINE - PREMA POTREBI
41. Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bizovac za 2020. godinu;
Stručan obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
prema potrebi
Prema članku 43. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15.), ako se tijekom
proračunske godine, zbog izvanrednih i nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje
prihodi i primitci, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda, odnosno pronalaženjem
novih prihoda. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama
proračuna prema postupku za donošenje proračuna.
42. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bizovac;
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
prema potrebi
Na osnovi članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) propisano je da
stvarima u vlasništvu općine raspolaže, upravlja i koristi općinski načelnik, odnosno općinsko vijeće.
Općinsko vijeće. Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretne i nepokretne imovine čija ukupna
vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđenju imovine. Sukladno navedenom ako vrijednost imovine prelazi naprijed
navedeni iznos odluku donosi Općinsko vijeće.
43. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupcima javne nabave;
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
prema planu javne nabave
Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac («Službeni glasnik općine Bizovac» broj 3/09. i 2/13.)
utvrđeno je da Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretne i nepokretne imovine čija ukupna
vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđenju imovine. Sukladno navedenom ako vrijednost javne nabave prelazi naprijed
navedeni iznos odluku donosi Općinsko vijeće.
44. Izvješće o korištenju sredstava tekuće rezerve Proračuna Općine Bizovac za 2020. godinu:
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Općinski načelnik
Rok :
polugodišnje
Prema članku 47. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15.), Općinski načelnik je
dužan izvijestiti Vijeće o korištenju sredstava proračunske zalihe.
45. Rješenja o imenovanju i razrješenju;
Stručna obrada :
Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj : Odbor za izbor i imenovanja
Rok :
prema potrebi
Temeljem zakonskih propisa Općinsko vijeće će donositi rješenja o imenovanju i razrješenju iz svoje
nadležnosti.
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46. Pitanja i prijedlozi vijećnika ;
Prema članku 45. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 3/09
i 2/13), vijećnici vijeća, u pravilu, na svakoj sjednici Općinskog vijeća postavljaju pitanja i daju prijedloge.
Odgovori na postavljena pitanja daju se na istoj sjednici ili na sljedećoj sjednici vijeća.
II.
Ovim Programom utvrđeni nositelji dužni su predlagatelju dostaviti pripremljeni materijal najkasnije do 1. u
mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je predviđeno razmatranje tog materijala.
Ovim Programom utvrđeni predlagatelji dužni su u određenom roku podnijeti predviđeni materijal Vijeću na
razmatranje.
Ovim Programom utvrđeni nositelji izrade dužni su obavijestiti vijeće u slučaju nemogućnosti dostave
materijala u utvrđenim rokovima, navodeći razloge nemogućnosti pravovremenog izvršenja.
Ovaj Program rada može se tijekom godine dopunjavati, a provodit će se ovisno o potrebi.
III.
Ovaj Program rada bit će objavljen u “Službenom glasniku Općine Bizovac”.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA : 021-05/20-01/2
URBROJ : 2185/03-1-20-1
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević, v.r.

Bizovac, 4. ožujka 2020.
-----------

1034.
Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
(„Narodne novine“ br. 29/19 i 98/19.) i članka 32. Statuta Općine Bizovac („Službeni glasnik Općine
Bizovac“, broj: 3/09, 2/13, 2/18 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Bizovac na 24. sjednici, održanoj dana 4.
ožujka 2020. godine donijelo je
ODLUKU
o financiranju političkih aktivnosti
iz proračuna Općine Bizovac
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način financiranja političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Bizovac, stjecanje i trošenje sredstava te nadzor i revizija.
Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine Bizovac imaju političke stranke koje su prema
konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u općinskom vijeću i nezavisni vijećnici.
Članak 3.
Političke stranke su pravne osobe koje politički djeluju u skladu s ciljevima utvrđenim programom i statutom.
Nezavisni vijećnik je član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača sukladno Zakonu o lokalnim izborima,
te imaju pravo na redovito financiranje sukladno odredbama ove Odluke kao i političke stranke iz stavka 1.
ovog članka.
Članak 4.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća
osiguravaju se u proračunu Općine Bizovac za svaku godinu u visini od 2.000,00 kuna po jednom vijećniku.
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Članak 5.
Visina sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća
utvrđuje se Odlukom o raspoređivanju sredstava na način da se utvrdi iznos sredstava, tako da pojedinoj
političkoj stranici pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Općinskog
vijeća, te iznos sredstava koji pripada svakom nezavisnom vijećniku.
Ako pojedini član (ili članovi) nakon konstituiranja Općinskog vijeća napusti ili promijeni članstvo u političkoj
stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka ostaju političkoj stranci
kojoj je član pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Ako nezavisni vijećnik postane član političke stranke, sredstva za redovito godišnje financiranje iz proračuna
jedinice samouprave za tog vijećnika pripadaju političkoj stranci čiji je on postao član i doznačuju se na račun
te političke stranke u razdoblju do isteka njegova mandata, neovisno o eventualnom istupanju iz te stranke u
navedenom razdoblju. Nezavisni vijećnik dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja u članstvo
političke stranke o tome pisano obavijestiti općinsko vijeće.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno
stavku 1. ovog članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su
udruživanjem prestale postojati.
Članak 6.
Za svakoga člana općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama odnosno nezavisnim
vijećnicima pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom članu općinskog
vijeća.
Podzastupljenost spola u smislu stavka 1. ovoga članka postoji ako je zastupljenost jednog spola u
općinskom vijeću niža od 40 %.
Članak 7.
Raspoređena sredstva doznačuju se na račun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog
člana općinskog vijeća, u pravilu tromjesečno u jednakim iznosima.
Nezavisni članovi općinskog vijeća dužni su otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti.
Financijska sredstva iz stavaka 1. ovoga članka, politička stranka, odnosno nezavisni član Općinskog vijeća,
može koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke, odnosno
programom rada i godišnjim financijskim planom.
Zabranjuje se trošenje financijskih sredstava iz stavaka 1. ovoga članka za osobne potrebe.
Nadzor nad korištenje sredstva obavlja Državno izborno povjerenstvo i Državni ured za reviziju.
Članak 8.
Odluku o raspoređivanju sredstava, nakon usvajanja proračuna za proračunsku godinu donosi Općinski
načelnik.
Članak 9.
Nezavisni vijećnici dužni su najkasnije u roku od 60 dana od početka mandata otvoriti poseban račun za
redovito godišnje financiranje svoje djelatnosti.
Pisanu obavijest o otvaranju posebnog računa iz stavka 1. ovoga članka, s podacima o tom računu,
nezavisni vijećnici dužni su najkasnije u roku od osam dana od dana njegova otvaranja dostaviti općinskom
vijeću te Državnom izbornom povjerenstvu.
Pisana obavijest iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati i podatak o adresi elektroničke pošte za
zaprimanje pismena u postupku nadzora financiranja.
Članak 10.
Nezavisni vijećnici mogu se odreći prava na redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine Bizovac
pisanom izjavom koja se dostavlja općinskom vijeću te Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu
za reviziju.
Članak 11.
Nakon završetka poslovne godine, a najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu Općina
Bizovac objavit će na svojim mrežnim stranicama izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz
svog proračuna za redovito godišnje financiranje svake političke stranke zastupljene u općinskom vijeću i
svakog nezavisnog vijećnika.
Članak 12.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o finaciranju političkih aktivnosti iz proračuna Općine
Bizovac (“Službeni glasnik općine Bizovac” br. 2/11.)
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Bizovac”.
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 022-01/20-01/7
URBROJ: 2185/03-01/20-2
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević, v.r.

Bizovac, 4. ožujka 2019.
----------

1035.
Na temelju članka 32. stavka 1. podstavka 7. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac ",
broj: 3/09, 2/13, 2/18 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Bizovac na 24. sjednici održanoj dana 4. ožujka 2020.
godine, donijelo je

ODLUKU
o uključivanju Općine Bizovac u
Projekt Osječko-baranjske županije
"Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva"

I.
Općina Bizovac uključit će se u projekt Osječko-baranjske županije pod nazivom "Stambeni krediti u funkciji
poticanja gospodarstva" i to počevši od 01. siječnja 2020. godine.
II.
Općina Bizovac uključit će se u realizaciju Projekta iz točke I. ove Odluke na način da će u svom proračunu
osigurati financijska sredstva za subvenciju kamata na kredite koji će iz ovog Projekta biti dodijeljeni
hrvatskim državljanima koji kupuju stan ili kuću na području Općine Bizovac, po uvjetima koje je odredila
Osječko-baranjska županija.
Općina Bizovac će za subvencioniranje kamate iz stavka 1. ove točke planirati u proračunu godišnje do
30.000,00 kuna počevši od 1. siječnja 2020. godine pa do završetka otplate kredita.
III.
Po svakom odobrenom kreditu iz točke II. stavak 1. ove Odluke, Općina Bizovac će subvencionirati kamatu u
visini od 1%.
IV.
Za potpisivanje odgovarajućeg sporazuma sa Osječko-baranjskom županijom vezanim za provedbu ove
Odluke, u ime Općine, ovlašćuje se općinski načelnik Općine Bizovac.
V.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Općine Bizovac".
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 403-01/20-01/1
URBROJ: 2185/03-01-20-1
Predsjednik općinskog vijeća
Milan Kranjčević, v.r.

Bizovac, 4. ožujka. 2020.
----------
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1036.
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 24. sjednici održanoj 4. ožujka 2020. godine

PROVEDBENI PLAN
unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bizovac
za 2020. godinu

Članak 1.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Bizovac potrebno je u 2020. godini provesti
sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:

1. Organizacijske mjere
1.1. Vatrogasne postrojbe
a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjeni ugroženosti od požara za Općinu Bizovac
potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac, pravne osobe
b) U središnjem DVD-u Bizovac organizirati pasivna vatrogasna dežurstva tako da se osigura djelotvorna i
pravodobna operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovita prostorna pokrivenost općine u slučaju
požara. Osigurati funkcioniranje stalnog dežurstva i dojave požara na telefonski broj 193 i 112. u suradnji
s Vatrogasnom zajednicom Grada Valpova za područje cijele Općine.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac, pravne osobe, Vatrogasna zajednica Općine Bizovac, DVD-i na području
Općine Bizovac, Vatrogasna zajednica Grada Valpova.
c) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih
vatrogasnih društava na području Općine Bizovac.
Izvršitelj zadatka: Zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Bizovac
d) Proračunom Općine Bizovac planirati financijska sredstva za redovito funkcioniranje, opremanje
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
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2.1.2.Izvršiti nadzor nad provedbom zadataka navedenih u točki 2. podtočki 2.1.1. ovoga Provedbenog
plana.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Bizovac, Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni
ured Osijek
2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja
Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka intervencije do
lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je, sukladno pravilima vatrogasne struke, osigurati dovoljan broj
stabilnih, mobilnih i prijenosnih radio uređaja za potrebe vatrogasnih postrojbi. Također je potrebno u
tehničkom smislu u Vatrogasnom operativnom centru osigurati trajno i učinkovito funkcioniranje vatrodojave i
sustava za uzbunjivanje operativnih vatrogasaca
Izvršitelj zadatka: općina, pravne osobe koje imaju vatrogasne postrojbe, Vatrogasna zajednica Općine
Bizovac

3.

Urbanističke mjere

3.1.
U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o razini
prostornih planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac
3.2.
U svim naseljima na području općine sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i
javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba
osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.
Izvršitelj zadatka: pravne osobe koje upravljaju javnim cestama sukladno važećim propisima, Općina
Bizovac, pravne osobe koje su vlasnici većih proizvodnih kompleksa
3.3.
Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak
Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i tlak u
hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: općina, pravne osobe koje se bave djelatnošću javne vodoopskrbe
3.4.
Hidrantska mreža za gašenje požara
Hidrantsku mrežu nužno je u potpunosti uskladiti s važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: općina, pravne osobe koje se bave djelatnošću javne vodoopskrbe
3.5.
Ostali izvori vode za gašenje požara
Nužno je urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću
udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe gašenja požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac, Hrvatske vode
4. Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada
Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 94/13) sva odlagališta otpada
koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i
uvjetima rada za odlagališta otpada ("Narodne novine", broj 114/15), potrebno je sanirati i zatvoriti.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac
5. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru
a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je urediti
okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac
b) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, letci i slično), sustavno i redovito
obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Bizovac, Općina Bizovac
c) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od požara, a
prvenstveno: vlasnicima šumskih površina, vlasnicima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta, stanovnicima
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naselja seoskog karaktera koji se pretežito bave poljoprivrednom djelatnošću, šumarskim i poljoprivrednim
inspektorima, te inspektorima zaštite od požara PU Osječko-baranjske, u cilju poduzimanja potrebnih mjera,
kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru.
Izvršitelj zadatka: općina, Vatrogasna zajednica općine Bizovac
d) Nužno je propisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala
sukladno važećim propisima, te nadzirati njihovo provođenje.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac
e) Obvezno je redovito čišćenje melioracijskih kanala od biljnog i komunalnog otpada.
Izvršitelj zadatka: Hrvatske vode za regulacijske i zaštitne vodne građevine te za građevine za osnovnu
melioracijsku odvodnju, a za građevine za detaljnu melioracijsku odvodnju Županija Osječko-baranjska, te
Općina Bizovac za takve kanale u svojoj nadležnosti
f) Zdenci i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru
moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati prohodnima.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac, pravne osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost, fizičke i pravne osobe
koje su vlasnici zemljišta na kojem se nalaze pričuve vode za gašenje požara
g) Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu.
Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja
nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih
tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati požar, omogućiti ili olakšati njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste 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: 214-02/20-01/1
URBROJ: 2185/03-20-1
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević, v.r.

Bizovac, 4. ožujka 2020. godine
----------
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1037.
Na temelju članka 39. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18 i 98/19) i
članka 32. Statuta Općine Bizovac (Službeni glasnik Općine Bizovac broj 3/09, 2/13, 2/18 i 6/18), Općinsko
vijeće Općine Bizovac na 24. sjednici održanoj 4. ožujka 2020. donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova povjerenstva za uvođenje u posjed
državnog poljoprivrednog zemljišta

I.
Za članove povjerenstva za uvođenje u posjed državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Bizovac imenuju se:
1. Nediljko Pušić, predsjednik, diplomirani pravnik
2. Milan Bašić, agronom
3. Krunoslav Sršić, geodet
II.
Povjerenstvo na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu zakupnika uvodi u posjed u roku od 30 dana od dana
sklapanja ugovora, odnosno po skidanju usjeva.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Bizovac“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 320-02/20-01/1
URBROJ: 2185/03-20-1
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević, v.r.

Bizovac, 4. ožujka 2020.
----------

1038.
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 2020. godinu
("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 5/19.), Općinski načelnik Općine Bizovac 7. siječnja 2020. godine
donio je
ODLUKU
o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza
za redovite učenike srednjih škola i studente s područja Općine Bizovac
u razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos, način i kriteriji sufinaciranja međumjesnog javnog prijevoza za redovite
učenike srednjih škola i studente s područja Općine Bizovac u razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine.
Članak 2.
Pravo na sufinanciranje prijevoza studenata imaju svi studenti koji imaju prebivalište na području Općine
Bizovac.
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.

BROJ 1 – STRANICA 16

OPĆINSKI GLASNIK
OPĆINE BIZOVAC

9. OŽUKA 2020.

Članak 3.
Pravo na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola imaju svi redoviti učenici srednjih škola koji imaju
prebivalište na području Općine Bizovac.
Uz sufinanciranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Osječko-baranjske županije, Općina Bizovac
će u razdoblju siječanj - lipanj 2020. godine sufinancirati međumjesni javni prijevoz redovitih učenika srednjih
škola s prebivalištem na području Općine Bizovac u iznosu od 20% cijene mjesečne učeničke karte za
autobus, odnosno za vlak, utvrđene kao temelj za sufinanciranje prema Odluci Vlade Republike Hrvatske.
Članak 4.
Pravo iz članka 2. i članka 3. ove Odluke korisnici mogu ostvariti na način utvrđen Uputom Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske o načinu provođenja Odluke Vlade Republike Hrvatske o
sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola.
Članak 5.
Javni prijevoznik dužan je Općini Bizovac do 15. u mjesecu za tekući mjesec dostaviti uz ispostavljeni račun
i popisa studenata s prebivalištem na području Općine Bizovac koji su kupili mjesečnu kartu.
Sredstva iz ove Odluke bit će uplaćena javnim prijevoznicima temeljem računa ispostavljenog nakon
provedenog postupka uređenog Uputom iz članka 4. ove Odluke.
Članak 6.
Sredstva za izvršenje ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Bizovac za 2020. godinu.
Članak 7.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Općine Bizovac".
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC
KLASA : 022-01/20-01/1
URBROJ : 2185/03-20-1
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

Bizovac, 7. siječnja 2020. godine
----------

1039.
Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", br. 28/10), i članka 46 Statuta Općine Bizovac („Službeni glasnik Općine Bizovac broj 3/09, 2/13,
2/18 i 6/18.) općinski načelnik Općine Bizovac dana 30. prosinca 2019. godine donio je
ODLUKU
o visini osnovice plaće službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjelu Općine Bizovac.

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Bizovac.
Članak 2.
Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Bizovac iznosi 2.933,00 kune.
Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovici za obračun plaće službenika
i namještenika («Službeni glasnik» Općine Bizovac br. 5/16. ).
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Članak 7.
Ova odluka objavit će se u "Službenom glasniku" općine Bizovac, a primjenjuje se od 1. siječnja
2020. godine.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC
KLASA : 120-01/19-01/3
URBROJ : 2185/03-19-01
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

Bizovac, 30. prosinca 2019.
----------

1040.
Na temelju članka 46. Statuta Općine Bizovac („Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 3/09, 2/13, 2/18 i
6/18.), Općinski načelnik Općine Bizovac dana. 8. siječnja 2020. godine donio je
ODLUKU
o visini pomoći za opremu novorođenog djeteta
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 na
području Općine Bizovac za svako novorođeno dijete.
Članak 3.
Sredstva za novčanu pomoć obiteljima za novorođenu djecu osiguravaju se u proračunu Općine Bizovac, a
isplaćuje se roditelju djeteta rođenog u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020.
Visina pomoći utvrđuje se u iznosu kako slijedi:
- 2.500,00 kn za prvo dijete.
- 3.000.00 kuna za drugo dijete
- 5.000,oo kuna za treće i svako drugo 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,
potvrdu o prijavi prebivališta 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.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini pomoći obiteljima za novorođenu djecu
(„Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 1/19)
Ova Odluka objavit će se u „Službenom Glasniku Općine Bizovac“.
KLASA: 022-05/20-01/1
URBROJ: 2185/05-20-1
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

Bizovac, 8. siječnja 2020. godine
----------
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1041.
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 2020. godinu
("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 5/19), Općinski načelnik Općine Bizovac 8. siječnja 2020. godine
donio je
ODLUKU
o financiranju toplog obroka učenika osnovne škole u 2020. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos i način sufinaciranja toplog obroka za učenike osnovne škole s područja
Općine Bizovac u 2020. 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 : 022-05/20-01/2
URBROJ : 2185/03-20-1
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

Bizovac, 8. siječnja 2020. godine
----------

1042.
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 8. siječnja 2020. donosi
PLAN
savjetovanja s javnošću u 2020. godini
I.
Plan savjetovanja s javnošću Općine Bizovac u 2020. 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 2020. 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
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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 objavit će se u „Službenom glasniku Općine Bizovac“
KLASA: 022-05/20-01/3
URBROJ: 2185/03-02-20-1
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

Bizovac, 8. siječnja 2020.
----------

Redni
broj

1.
2.
3.

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2020 GODINI
Naziv akta
Nositelj izrade
Planirano
Način provedbe
Okvirno
akta
vrijeme
savjetovanja
vrijeme
donošenja
provedbe
akta
savjetovanja
Prijedlog izmjena i dopuna
Proračun Općine Bizovac
za 2020. godinu
Prijedlog programa javnih
potreba na području Općine
Bizovac za 2021. godinu
Prijedlog Proračun Općine
Bizovac za 2021. godinu

Jedinstveni upravni
odjel
Jedinstveni upravni
odjel
Jedinstveni upravni
odjel

drugo tromjesečje

Internetsko savjetovanje
www.opcina-bizovac.hr

četvrto tromjesečje

Internetsko savjetovanje

četvrto tromjesečje

drugo tromjesečje

Donositelj akta

Općinsko vijeće
Općine Bizovac

Studeni 2020.

Općinsko vijeće
Općine Bizovac

Studeni 2020.

Općinsko vijeće
Općine Bizovac

www.opcina-bizovac.hr
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1043.
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 2020. godinu

Članak 1.
Ovim Planom prijama u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel
Općine Bizovac u 2020. 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.
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 stambeno komunalne poslove ( VSS )
Stručni suradnik za računovodstvo i proračun (VŠS )
Stručni suradnik za EU fondove (VSS)
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 2020. 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«.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC
KLASA : 022-05/20-01/4
URBROJ : 2185/03-20-1
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

Bizovac, 9. siječnja 2020. godine
----------
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1044.
Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Bizovac – nastavno: Pravilnik
(“Službeni glasnik općine Bizovac, br. 1/16) 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 2020. 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 27. 9. 2019. 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
447.000,00 kuna, a koja sredstva će teretiti Proračun Općine Bizovac za 2020. godine i to slijedeće pozicije:
- Program 1010 Javne potrebe u kulturi, Aktivnost: A101004 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: A101207 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: 022-05/19-01/14
URBROJ: 2185/03-02-20-21
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

Bizovac, 29. siječnja 2020.
----------
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Tablica 1.
PODACI O KORISNIKU FINANCIJSKIH SREDSTAVA

PODACI O PROGRAMU

Redni
broj

Naziv udruge

1

KUD Bizovac Bizovac

Bizovac, K. Tomislava
138

Borislav
Cvetković

2

KUD Cret

Cret Bizovački, M. Gupca
111

Kristina
Jakopiček

3

Matica Hrvatska Ogranak Bizovac

Bizovac, K. Tomislava 89

Đaniš Vjekoslav

Kultura i umjetnost (nakladništvo, izložbe i
promocije)

20.000,00

4

Udruga umirovljenika
Bizovac

Bizovac, K. Tomislava
136

Marija Tukonić

Socijalna platforma za umirovljenike,
okupljanje umirovljenika

15.000,00

5

Udruga sv. Vinka
Paulskog - Bizovac

Bizovac, Kolodvorsa 5

Romana
Kranjčević

6

Bizovački šahovski
klub Mladost Bizovac

Bizovac, K. Tomislava
136

Ivan Sršić

7

Zavičajni klub ličana
Gacka

Bizovac, K. Tomislava
223

Milan Majetić

8

Olimpijada starih
športova

Brođanci, Brkićeva, 83

Veljko Gudelj

9

NK Termia Bizovac

Bizovac, Valpovačka, bb

Ivanka Ivanović

Natjecanje u 2. ŽNL , treninzi, turniri

70.000,00

10

NK Hajdin Cret

Cret Bizovački, M.
Gupca, bb

Dejan Kozina

treninzi i natjecanje u 3. ŽNL

30.000,00

11

NK Gaj Brođanci

Brođanci, Brkićeva 83

Alen Kučinac

treninzi i natjecanje u 3. ŽNL

30.000,00

12

NK Sloga Samatovci
1985

Samatovci, Osječka bb

Tomo Ivković

treninzi i natjecanje u 3. ŽNL

30.000,00

13

NK Jadran Habjanovci

Habjanovci, Fiskulturna,
bb

Antun Lovrić

treninzi i natjecanje u 3. ŽNL

30.000,00

14

Ženski odbojkaški
klub Bizovac

Bizovac, Ulica dr. Franje
Tuđmana 1

Tomica Cindori

treninzi škole odbojke i utakmice ŽOK
Bizovac

12.000,00

15

Stolnoteniski klub
Omladinac Brođanci

Brođanci, Školska 2

Zorislav
Vučkovac

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

20.000,00

Stolnoteniski klub
Bizovac
Športsko ribolovno
društvo Bandar
Bizovac

Bizovac, Ulica dr. Franje
Tuđmana 1

Ivica Galić

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

10.000,00

Bizovac, K. A. Stepinca
85

Albert Katančić

obavljanje svih aktivnosti za razvoj ribolova i
ribolovnog turizma

5.000,00

18

Atletski klub Bizovac

Bizovac, Valpovačka 1

Slaven Školka

Natjecanje djece predškolske i školske dobi,
promotivna natjecanja

5.000,00

19

Udruga pčelara
„Valpovština“ Valpovo

Trg, K. Tomislava 2
Valpovo

Mario Fišer

Regionalna manifestacija „Dani meda u
Valpovštini“

5.000,00

20

Udruga za biciklizam
„BIZBIKE“ 17“

Bizovac, K. Tomislava
287

Slavko
Andraković

Promicanje biciklizma i cikloturizma

5.000,00

21

NC DiM BSK Bizovac

Bizovac, Valpovačka bb

Josip Majetić

Aktivnost djece i mladih (škola nogometa).
Natjecanje djece i mladeži u kategorijama
limača, mlađih pionira

16
17

Adresa (mjesto, ulica i
broj)

UKUPNO

Ime i prezime
osobe ovlaštene
za zastupanje

Kratki sadržaj programa

Zaštita, očuvanje i promocija pjesama,
plesova, običaja i narodne nošnje bizovačkog
kraja kao i drugih krajeva Hrvatske
očuvanje izvornog i reproduktivnog folklora,
organizacija manifestacije

Provođenje socijalnog programa pomoći
osobama u potrebi,
Šah za sve od 3 do 93 godine, šahovski
turniri, natjecanje u županijskoj ligi seniora,
kadeta i juniora
Njegovanje ličkih običaja i tradicije,
organiziranje raznih oblika kulturnih i
društvenih zabavnih aktivnosti
Čuvanje izvornih oblika starih narodnih igara i
nadmetanja

PLAN
2020.

50.000,00
30.000,00

5.000,00
10.000,00
5.000,00
30.000,00

30.000,00

447.000,00
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1045.
Općinski načelnik općine Bizovac, na temelju članka 20. st.1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(„Narodne novine“, br. 94/13; 73/17, 14/19 i 98/19.), donosi sljedeće
IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Općini Bizovac u 2019. godini
1. Obuhvaćenost stanovništva, podaci o skupljačima otpada, način skupljanja, odlagalište:
Ukupan broj korisnika usluge je sljedeći:
 Bizovac - 643 korisnika,
 Samatovci - 179 korisnika,
 Cret Bizovački -158 korisnika,
 Novaki - 60 korisnika
 Brođanci -174 korisnika,
 Habjanovci -152 korisnika
 Selci i Cerovac - 0 korisnika
UKUPNO OPĆINA BIZOVAC: 1.366 korisnika
URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo obavlja skupljanje i odvoz komunalnog
otpada sa područja Općine Bizovac na temelju Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada, Klasa:362-02/1301/01, Urbroj:2158/03-13-03, od 28.06.2013. god. i Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bizovac,
Klasa:363-01/14-01/22, Urbroj:2158/01-1-14-1 od 14. studenog 2014. god., i Odluke o dodjeli obavljanja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada komunalnog otpada na
području Općine Bizovac, Klasa:363-01/14-01/23, Urbroj: 2185/03-14-2, od 14. studenog 2014. god.
Obuhvaćenost stanovništva organiziranim skupljanjem i odvozom komunalnog otpada je 100 %.
2. Mjere odvojenog skupljanja otpada:
Korisnicima su osigurane tipizirane posude, kante zapremnine 120 litara i kontejneri 1.100 litara u koje
odlažu otpad. Posude su raspoređene prema potrebama korisnika tako da kante koriste fizičke osobe koje
stanuju u individualnim, obiteljskim kućama, dok se u poslovnim objektima i objektima s većim brojern
stanova koriste kontejneri kapaciteta 1.100 l u količini proporcionalnoj s brojem korisnika.
Pražnjenje posuda i odvoz miješanog komunalnog otpada obavljalo se svakih 14 dana po ustaljenom
rasporedu s kojim su korisnici upoznati.
Obračun cijene koštanja usluge vrši se na bazi zapremine zadužene posude i broja pražnjenja, uz
mogućnost korištenja unificiranih PVC vreća za dodatni otpad. Za korisnike koji povremeno imaju
izvanredna pražnjenja otpada postoji izračun jednokratnih pražnjenja svih vrsta posuda po obračunskoj
jedinici litra.
Na osnovu potpisanog ugovora između tvrtke URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo
Valpovo i tvrtke Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Kralja Tomislava 198 otpad se odvozi na službeno
odlagalište otpada kategorije I i II u Belišću, Starovalpovački put bb koje je u vlasništvu iste tvrtke. Na
spomenuto odlagalište kroz 2019. godinu odložilo se ukupno 611,38 tona miješanog komunalnog
otpada (ključni broj otpada 20 03 01) prikupljenog od korisnika usluge sa područja Općine Bizovac.
2.1. Posebne kategorije otpada
Posebne kategorije otpada (reciklabilna frakcija miješanog komunalnog otpada) prikuplja se putem
spremnika zapremina 120 i1.100 litara i spremnika zapremina 70 litara (PVC vrećice) od korisnika sa
kućnog praga. Skupljeni reciklabilni otpad odvojenim sakupljanjem distribuira se izravno otkupljivačimaoporabiteljima.
Rezultati odvojenog skupljanja korisnog otpada u 2019. godini su sljedeći:
 otpadni papir i karton (ključni broj otpada 20 01 01) skupljao se jednom mjesečno od
korisnika putern spremnika zapremina 120 litara na kućnom pragu korisnika; kroz 2019.
godinu prikupljeno je 32,45 tona i predano oporabitelju Folding d.o.o. Osijek;
 zeleni otpad zbrinjava se sječkanjem na privremenoj deponiji (granje promjera do 12 cm) koju
koriste i građani. Sječkanje se izvodi u prostoru tvrtke gdje je smješten stroj zaa sječkanje, a
nastali malč razbacuje se uokolo na zelene površine gdje se truljenjem pretvara u humus.
 staklena ambalaža (ključni broj otpada 15 01 07) skupljala se jednom mjesečno od korisnika
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putem PVC vrećica/spremnika kapaciteta 70 litara, kroz 2019. godinu prikupljeno je 15,81 tone i
predano oporabitelju Unija Nova d.o.o Zagreb.;
Plastika (ključni broj otpada 20 01 39) skupljala se jednom mjesečno od korisnika putem
spremnika 70 litara dodijeljenih u obliku vrećica. Kroz 2019. godinu prikupljeno je 30,00 tona
ove vrste otpada ukupna predana oporabitelju. Folding d.o.o. Osijek;
Biotpad sa područja Općine Bizovac prikuplja se putem PVC vrećica, te zbog miješanja sa
komunalnim otpadom i kao takav predstavlja miješani komunalni otpad koji u odlažemo na
odlagalište Kombela d.o.o. Belišće. U protekloj se 2019. pražnjenje ovih spremnika vršilo
se jednom tjedno po ustaljenom rasporedu.
Na području Općine Bizovac nemamo izgrađeno reciklažno dvorište, kao niti kompostanu,
pretovarne stanice, posebne lokacije za prihvat građevinskog otpada, kao niti rashladne
kontejnere za prikupljanje otpada životinjskog podrijetla.
Na području Općine Bizovac, u suradnji s tvrtkom Urbanizam d.o.o. Valpovo, imamo
organiziran rad Mobilne jedinice.
Suvlasnici smo, zajedno s Gradom Valpovo i Općinom Petrijevci, zajedničkog reciklažnog
dvorišta, izgrađenog u zoni malog gospodarstva u Valpovu.

3. Mjere za upravljanje i nadzor rada odlagališta:
 kako se odlagalište nalazi na području Grada Belišća, a njime upravlja komunalno poduzeće
„Kombel „ d.o.o. iz Belišća, upravljanje i nadzor rada odlagališta provodi navedeno poduzeće.
4. Sanacija „divljih“ odlagališta:


Osim redovnog skupljanja miješanog komunalnog otpada i selektiranog (korisnog otpada) potrebe za
uklanjanje otpada sa divljih deponija na području naselja Općine Bizovac kroz 2019. godini nije bilo.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC

KLASA: 351-01/20-01/01
URBROJ: 2185/03-20-01
Bizovac,

OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

05.02.2020.
----------

1046.
Općinski načelnik Općine Bizovac na temelju članka 46. stavka 3. podstavka 6. Statuta Općine Bizovac
(“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 3/09., 2/13, 2/18 i 6/18.) i članka 9. Odluke o financiranju političkih
aktivnosti iz proračuna Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 1/20.), donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
i nezavisnih vijećnika iz proračuna Općine Bizovac za 2020. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka Općinskog
vijeća Općine Bizovac i nezavisnih vijećnika za 2020. godinu.
Općinsko vijeća Općine Bizovac ima 13 članova, od čega je 1 žena (7,69%) i 12 muškaraca (92,31%), te se
utvrđuje da je prema članku 9. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
(„Narodne novine“ broj, 29/19.i 98/19) u sastavu članova Općinskog vijeća podzastupljen ženski spol.
Članak 2.
Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Bizovac raspoređuju se sredstva osigurana u
Proračunu Općine Bizovac za 2020. godinu prema kriterijima utvrđenim u članku 4, 5, i 6 Odluke o
financiranju političkih aktivnosti iz proračuna Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 1/20.)
u godišnjem iznosu kako slijedi:
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HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE (HDSSB)
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA (HKS)
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS)
TOMICA GLAVAŠ – NEZAVISNI VIJEĆNIK
IGOR JAKOPIČEK – NEZAVISNI VIJEĆNIK
EVA KALKAN – NEZAVISNA VIJEĆNICA
NIKOLA LACKOVIĆ – NEZAVISNI VIJEĆNIK
HRVOJE MARJANOVIĆ – NEZAVISNI VIJEĆNIK
VLATKO VUJNOVAC – NEZAVISNI VIJEĆNIK
UKUPNO

8.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.200,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
26.200,00

Članak 3.
Jedinstveni upravni odjel Općine Bizovac sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačit će na račun političkih
stranaka odnosno na poseban račun nezavisnog člana općinskog vijeća.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC
KLASA : 022-05/20-01/2
URBROJ: 2185/03-20-1
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

Bizovac, 5. ožujka 2020.
----------

1047.
Na temelju članka 46. Statuta Općine Bizovac («Službeni glasnik» općine Bizovac br. 3/09.2/13, 2718 i 6/18)
i članka 5. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Općine Bizovac br. 3/13. i 1/19) općinski načelnik
Općine Bizovac donio je
ODLUKU
o utvrđivanju osnovice za ostvarivanje prava iz Odluke o socijalnoj skrbi
Članak 1.
Ovom odlukom određuje se osnovica na temelju koje se ostvaruju prava iz Odluke o socijalnoj skrbi.
Visina osnovice utvrđuje se u iznosu od 700,00 kuna i primjenjuje se od 01. 01. 2020. godine.
Članak 2.
Ova odluka objavit će se u "Službenom glasniku" Općine Bizovac.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 550-01/20-01/2
URBROJ: 2185/03-20-01
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

Bizovac, 9. ožujka 2020. godine
----------
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1048.
Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine”, broj 82/15. i 118/19.)
članka 6. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje, načelnika,
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (“Narodne novine”, broj 37/16. I 47/16.) Općinski
načelnik Općine Bizovac 9. ožujka 2018. godine donosi
ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana
Stožera civilne zaštite Općine Bizovac

I.
Zdravko Mandić razrješuje se dužnosti člana Stožera civilne zaštite Općine Bizovac, kao predstavnik
Policijske postaje Belišće, zbog odlaska u mirovinu.
II.
Za člana Stožera civilne zaštite Općine Bizovac imenuje se Albert Katančić, kao predstavnik Policijske
postaje Belišće.
III.
Ova Odluka bit će objavljena u “Službenom glasniku Općine Bizovac”.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 832-06/17-01/5
UR.BROJ: 2185/03-3-18-02
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

Bizovac, 9. ožujka 2020. godine
----------

