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1109.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 98/19, 144/20) i članka
32. stavka 1. podstavaka 1. Statuta Općine Bizovac („Službeni glasnik općine Bizovac“ broj 3/09. 2/13, 2/18 i
6/18.) Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 30. sjednici 2. ožujka 2021. godine

STATUT
OPĆINE BIZOVAC

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Bizovac, njezina obilježja, javna
priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Bizovac, način obavljanja poslova, oblici neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga,
ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te
druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Bizovac (dalje u tekstu: Općina).
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški
i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni
Članak 2.
Općine Bizovac je jedinica lokalne samouprave.
Općina Bizovac obuhvaća naselja: Bizovac, Brođanci, Cerovac, Cret Bizovački, Habjanovci, Novaki
Bizovački, Samatovci i Selci.
Granice Općine Bizovac idu granicama područja rubnih katastarskih općina, odnosno rubnih naselja
koja ulaze u njezino područje.
Granice Općine Bizovac mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom zakonom.
Članak 3.
Općina Bizovac je pravna osoba.
Sjedište Općine Bizovac je u Bizovcu, Ulica kralja Tomislava 89.

II.

OBILJEŽJA OPĆINE BIZOVAC
Članak 4.

Općina Bizovac ima svoj grb i zastavu.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina Bizovac i izražava pripadnost Općine
Bizovac.
Način uporabe i zaštita obilježja Općine Bizovac utvrđuje se posebnom odlukom općinskog načelnika,
u skladu sa zakonom i ovim Statutom .
Izvornik grba i zastava čuva se u uredu općinskog načelnika, a jedan primjerak u državnom arhivu.
Članak 5.
Grb Općine Bizovac ima oblik štita u kome u crvenom polju na zelenom tlu, iz srebrno/bijelog kamenog
zdenca izbija srebrno/bijeli vodoskok u četiri mlaza, a lijevo i desno su stabljike i cvjetovi bazge.
Članak 6.
Zastava Općine Bizovac je plave boje, dimenzija omjera dužine i širine je 2:1. U sredini zastave na
sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano obrubljen zlatno/žutom trakom.
Članak 7.
Općina Bizovac ima svoj Dan koji se utvrđuje posebnom odlukom Općinskog vijeća.
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Na Dan općine dodjeljuju se nagrade i druga priznanja za istaknuta postignuća na svim područjima
gospodarskog i društvenog života od značaja za Općinu Bizovac, građanima i pravnim osobama.
III.

JAVNA PRIZNANJA

Članak 8.
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za
razvitak i ugled Općine Bizovac, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti,
kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, odgoja i obrazovanja, športa, tehničke kulture, zdravstva i
drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.
Članak 9.
1.
2.
3.
4.

Javna priznanja Općine Bizovac su:
Počasni građanin Općine Bizovac
Nagrada Općine Bizovac za životno djelo
Nagrada Općine Bizovac
Zahvalnica Općine Bizovac

Članak 10.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupak njihove dodjele, tijela koja
provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Općinsko vijeće.

IV.

SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 11.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina
uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa
zakonom i međunarodnim ugovorima.
Članak 12.
Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan
interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom
odlukom Općinskog vijeća.
Članak 13.
O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum (ugovor, povelja, memorandum ili sl.).
Sporazum o suradnji Općine i lokalne jedinice druge države objavljuje se u službenom glasilu Općine.

V.

SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 14.
Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom
Republike Hrvatske i zakonima, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.
Članak 15.
Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju
prava građana, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose
na:
- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
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odgoj i osnovno obrazovanje,
kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
zaštitu potrošača,
zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
promet na svom području te
nerazvrstane ceste
ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju
pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama
Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
-

Članak 16.
Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovoga Statuta organizirati zajednički s drugom
jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog
upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih
poslova u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o obavljanju poslova na način propisan stavkom 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće.
Članak 17.
Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od
interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, posebnom odlukom prenijeti na Osječkobaranjsku županiju.

VI.

NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 18.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i zbora
građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 19.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu
općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika
o promjeni područja Općine, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem
odredaba zakona i ovog Statuta, podnijeti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik
i 20% ukupnog broja birača upisanih popis birača Općine.
Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine
nije obvezujući.
Članak 20.
Ako je raspisivanje referenduma iz članka 19. stavak 1. ovog Statuta predložila najmanje jedna trećina
članova Općinskog vijeća odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik, Općinsko
vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju
referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača, predsjednik Općinskog
vijeća dostavit će zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je
prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.
Članak 21.
Osim iz razloga utvrđenih člankom 19. stavkom 1. ovog Statuta referendum se može raspisati i radi
opoziva općinskog načelnika.
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Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika može podnijeti najmanje 20
% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 2/3 članova Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime,
adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis osobe.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20 % ukupnog broja birača u Općini, Općinsko
vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika u skladu s člankom 20. stavkom 3. i 4. Statuta u
dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o
raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom
glasova svih članova Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika prije proteka roka od 6
mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv, niti u godini u kojoj se održavaju redovni
izbori za općinskog načelnika.
Članak 22.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se
raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će
birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili
pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.
Članak 23.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine, odnosno na
području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.
Članak 24.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na
savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.
Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje
provedba referenduma.
Članak 25.
Radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Općine,
te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja mogu se sazvati zborovi građana.
Zborove građana može sazvati općinsko vijeće te općinski načelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja
građana o pitanjima od značenja za općinu.
Kada zborove građana saziva općinsko vijeće ili općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se za
cijelo područje ili za dio područja općine, pojedina naselja ili dijelove naselja na području općine.
Članak 26.
Ako zbor građana saziva Općinsko vijeće, može ga sazvati na prijedlog jedne trećine vijećnika
Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 1. ovog članka i u roku od 60 dana od zaprimanja
prijedloga donijeti odluku o prijedlogu.
Odlukom iz stavka 2. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova
građana, te vrijeme u kojem se mišljenja trebaju dostaviti
Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke
Općinskog vijeća.
Članak 27.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih
u popis birača za čije područje je sazvan zbor građana.
Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih
građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.
Mišljenje dobiveno od zbora građana nije obvezujuće za Općinsko vijeće i općinskog načelnika.
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Članak 28.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje općeg akta ili rješavanje određenog
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine od
lokalnog značaja.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži
najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema
prijedloga.
Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s
tehničkim mogućnostima općine.
Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se posebnim općim
aktom kojeg donosi općinsko vijeće sukladno zakonskim propisima i ovim Statutom.
Članak 29.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i upravnih
tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih
prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je
odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina:
ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim
komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije.

VII.

TIJELA OPĆINE
Članak 30.
Tijela Općine su Općinsko vijeće i općinski načelnik.
1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 31.
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u
okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti
su općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i
zadaće obavlja općinsko vijeće.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Članak 32.
Općinsko vijeće:
donosi statut Općine;
donosi poslovnik o radu;
donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna;
usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna;
donosi odluku o privremenom financiranju;
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine u
skladu sa zakonom;
uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi;
osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu;
odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala Općina ili koje su u
većinskom vlasništvu Općine;
daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije
propisano;
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11. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu
sa općim aktom i zakonom;
12. raspisuje lokalni referendum;
13. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike općinskog vijeća;
14. bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela općinskog vijeća;
15. odlučuje o pokroviteljstvu Općine;
16. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja;
17. imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim statutom i posebnim odlukama općinskog
vijeća;
18. donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
Članak 33.
Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova općinskog
vijeća.
Statut, proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih članova
općinskog vijeća.
Poslovnikom općinskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova
svih članova općinskog vijeća.
Članak 34.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira većinom glasova svih članova
Općinskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom Općinskog vijeća.
Potpredsjednici Općinskog vijeća u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda
predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
Predsjednik i podpredsjednik imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci općinskog vijeća.

-

Članak 35.
Predsjednik Općinskog vijeća:
zastupa Općinsko vijeće;
saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća;
predlaže dnevni red Općinskog vijeća;
upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak;
brine o postupku donošenja odluka i općih akata;
održava red na sjednici Općinskog vijeća;
usklađuje rad radnih tijela;
potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće;
brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog načelnika;
brine o zaštiti prava vijećnika i
obavlja i druge poslove određene zakonom i poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 36.
Općinsko vijeće čini 13 (trinaest) vijećnika.

Članak 37.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju slijedećih redovnih izbora, odnosno do stupanja na snagu
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg
mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima, odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade
Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća.
Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to ne primaju plaću.
Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog
vijeća.
Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu
Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela. sukladno sporazumu s poslodavcem.
Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
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Članak 38.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke;
ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom
pravomoćnosti sudske odluke;
ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od
šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude;
ako odjavi prebivalište s područja Općine Bizovac, danom prestanka prebivališta;
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva i
smrću.

Članak 39.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama
zakona nespojiva s dužnošću člana Općinskog vijeća, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje
zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako
podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja
nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga, sukladno zakonu.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članak 40.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća;
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća;
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge
akata;
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća;
- postavljati pitanja općinskom načelniku;
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih
je član i glasovati;
- tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela Općine.
Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava
ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna
za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika
Općinskog vijeća.
Članak 41.
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice,
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog
vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću,
postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad
Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika,
potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u
obavljanju njihovih dužnosti.
1.1 Radna tijela
Članak 42.
Radna tijela Općinskog vijeća su:
1. Mandatno povjerenstvo,
2. Povjerenstvo za izbor i imenovanje i
3. Odbor za statut poslovnik i normativnu djelatnost.
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Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena
radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga
odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnom odlukom.
Članak 43.
Mandatno povjerenstvo:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i
imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o
provedenim izborima;
- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima
vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost;
- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih
počinju obavljati vijećničku dužnost;
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika;
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i
- obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.
Članak 44.
Povjerenstvo za izbor i imenovanja, predlaže:
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
- propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskog vijeću.
Članak 45.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove
usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene
i prijedloge Općinskom vijeću,
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.
2. OPĆINSKI NAČELNIK
Članak 46.
Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini.
Mandat općinskog načelnika je četiri godine.
Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata
izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog
načelnika.
Općinski načelnik:
1. zastupa Općinu Bizovac
2. priprema prijedloge općih akata;
3. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća;
4. kao jedini ovlašteni predlagatelj utvrđuje prijedlog proračuna Općine na način i u rokovima propisanim
zakonom;
5. donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u slučaju kad je raspušteno Općinsko vijeće, a
istovremeno nije razriješen dužnosti i općinski načelnik te po imenovanju povjerenika Vlade Republike
Hrvatske predlaže povjereniku donošenje nove odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka;
6. donosi plan javne nabave;
7. podnosi Općinskom vijeću na usvajanje polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna na način
i rokovima propisanim zakonom;
8. upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća;
9. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o
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stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje
planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima, ukoliko je taj iznos manji od
70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna;
upravlja prihodima i rashodima Općine;
upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine, u skladu sa Zakonom o
proračunu;
na prijedlog pročelnika donosi pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela;
na prijedlog pročelnika donosi pravilnik o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika i načinu
provođenja ocjenjivanja;
utvrđuje prijedlog odluke o plaćama službenika i namještenika Općine;
nakon savjetovanja s pročelnikom donosi odluku o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela;
imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, na način propisan zakonom;
utvrđuje plan prijma za službenike i namještenike u Jedinstveni upravni odjel;
predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune, te utvrđuje konačni prijedlog
prostornog plana;
donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih
djelatnosti;
sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti;
donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih
djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova;
daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga;
podnosi izvješća Općinskom vijeću, na način i u rokovima u kojima je to propisano zakonom;
donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine;
organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju
mjera za unapređenje zaštite od požara;
organizira civilnu zaštitu na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera
za unapređenje civilne zaštite;
usmjerava rad Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine, odnosno povjerenih poslova državne uprave, ako su preneseni na Općinu;
daje mišljenje o prijedlozima općih akata koje podnosi drugi ovlašteni predlagatelj;
obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 47.
Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.
Članak 48.
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to
do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanjlipanj tekuće godine.
Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće može od općinskog načelnika tražiti i izvješće
o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od dana
primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća
iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije
proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.
Članak 49.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od
primjene opći akt Općinskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, općinski
načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Općinski
načelnik ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni
uočene nedostatke u općem aktu.
Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 1. ovoga članka, općinski načelnik dužan
je bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu
odluku o obustavi općeg akta.
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Članak 50.
Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik
onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika
zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik na početku svog mandata.
Općinski načelnik privremenog zamjenika može izabrati iz reda članova općinskog vijeća.
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova općinskog vijeća općinski načelnik može
promijeniti tijekom mandata.
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo
nesmetano funkcioniranje Općine i za to vrijeme ostvaruje prava općinskog načelnika.
Ako iz okolnosti iz stavka 1. ovog članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika raspisat će
se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika
obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja
obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik bio onemogućen
u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 5. ovoga članka danom stupanja na snagu rješenja o
imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
O okolnostima iz stavka 1. i 3. ovog članka općinski načelnik ili pročelnik upravnog tijela nadležan za
službeničke odnose dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.
O okolnostima iz stavka 5. ovog članka predsjednik općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti
Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.
Članak 51.
Općinski načelnik sam odlučuje da li će svoju dužnost obavljati profesionalno, sukladno zakonskim
propisima, osim u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.
Članak 52.
Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona:
- danom dostave pisane ostavke;
- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti;
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem
od jednog mjeseca;
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode
i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
- danom prestanka prebivališta na području Općine;
- danom prestanka hrvatskog državljanstva
- smrću.
Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku, raspisat će se prijevremeni izbori za
općinskog načelnika, a do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik
Vlade Republike Hrvatske.
Općinski načelnik može se opozvati i putem referenduma sukladno odredbama ovog Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika, mandat općinskog
načelnika prestaje danom objave rezultata referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora dužnost
općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu.

VIII.

UPRAVNA TIJELA

Članak 53.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i povjerenih poslova državne uprave
ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine.
Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski
načelnik.
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Članak 54.
Jedinstveni upravni odjel, u okviru svoga djelokruga, neposredno izvršava provođenje zakona i općih
i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzima propisane mjere.
Članak 55.
Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u proračunu Općine.

IX.

JAVNE SLUŽBE

Članak 56.
U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje poslova u području
komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana.
Članak 57.
Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 56. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog pogona,
trgovačkih društva, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba.
Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima ima
udjele, imenuje općinski načelnik.

X.

IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

Članak 58.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Bizovac, čine imovinu
Općine Bizovac.
Članak 59.
Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovoga
Statuta, pažnjom dobrog gospodara.
U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede upravljanja
imovinom na temelju općih akata Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom
Općine.

-

Članak 60.
Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Općine su:
općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama
Općinskog vijeća;
prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine;
prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina
ima udjele ili dionice;
prihodi od naknada za koncesije;
novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom;
udio u zajedničkim porezima;
sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu
drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 61.
Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine.
Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz kojih potječu.
Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima.

Članak 62.
Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za godinu
za koju su doneseni.
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Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.
Članak 63.
Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim
zakonom.
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko
vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i u postupku propisanim zakonom i to najduže za
razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.
U slučaju kada je raspušteno predstavničko tijelo, a istovremeno nije razriješen i općinski načelnik,
donosi se odluka o financiranju nužnih izdataka i rashoda, na način i u rokovima propisanim zakonom.
Članak 64.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun
se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za
donošenje proračuna.
Članak 65.
Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.
Općina Bizovac javno objavljuje trošenje proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama, tako
da su te informacija lako dostupne i pretražive.

XI.

AKTI OPĆINE

Članak 66.
Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom, općinsko vijeće donosi statut, poslovnik,
proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte.
Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima.
Članak 67.
Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je
za to ovlašten zakonom, statutom ili općim aktom općinskog vijeća.
Članak 68.
Radna tijela općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.
Članak 69.
Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 66. stavka 1. ovoga Statuta, na način i u
postupku propisanim ovim Statutom.
Opći akti objavljuju se u Službenom glasniku Općine Bizovac.
Članak 70.
Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima
rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti
žalba nadležnom upravnom tijelu Osječko-baranjske županije ili pokrenuti upravni spor.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom
postupku i drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su
odlukom Općinskog vijeća, temeljem zakona, povjerene javne ovlasti.
Članak 71.
Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavljaju
nadležna tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
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Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun li druge opće akte
nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi
na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja
općeg akta.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz stavka 2. ovog članka bez odgode dostaviti općinskom
načelniku.
Članak 72.
Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u „Službenom glasilu Općine Bizovac".
Opći akti stupaju na snagu osmog dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga,
općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu prvog dana od dana objave.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XII.

JAVNOST RADA

Članak 73.
Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.
Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad općinskog vijeća u skladu s odredbama
poslovnika općinskog vijeća.
Članak 74.
Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i
drugih akata Općinskog vijeća u službenom glasilu Općine i na internetskim stranicama Općine.
Javnost rada općinskog načelnika osigurava se održavanjem konferencija za medije te objavljivanjem
općih akata i drugih akata općinskog načelnika u službenom glasilu Općine i na internetskim stranicama
Općine.
Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se putem komunikacije s medijima i objavljivanjem
informacija na internetskim stranicama Općine.

XIII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 75.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i općinski
načelnik.
Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Članak 76.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine (Službeni glasnik broj 3/09, 2/13, 2/18,
6/18,) i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u
zakonom propisanom roku.
Članak 77.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Bizovac",
osim članaka 50. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih
lokalnih izbora za članove Općinskog vijeća te općinskog načelnika.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine
Bizovac", broj 3/09., 2/13., 2/18. i 6/18.).
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 012-03/21-03/1
URBROJ: 2185/03-21-01
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević, v.r.

Bizovac, 2. ožujka. 2021.
----------
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1110.
Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), te članka 32. Statuta Općine
Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac", br. 3/09, 2/13, 2/18 i 6/18.) Općinsko vijeće Općine Bizovac na
30. sjednici održanoj 2. ožujka 2021. godine donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika općinskog vijeća
Općine Bizovac
Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Bizovac („Službeni glasnik“ Općine Bizovac br. 3/09. 2/13.) članak
20. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik na prvoj sjednici Općinskog vijeća polaže prisegu.
Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu sljedeće sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću dužnost
Općinskog načelnika Općine Bizovac obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava
Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Bizovac, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Općine
Bizovac i Republike Hrvatske ”.
Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane prisege proziva Općinskog načelnika, a Općinski načelnik
nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: “Prisežem”.
Članak 2.
U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća.“
Članak 3.
U članku 80. stavku 3. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi „ prema redosljedu
prijave“.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bizovac“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA:012-01/21-01/01
UR.BR:2185703-21-01
Predsjednik općinskog vijeća
Milan Kranjčević, v.r.

Bizovac, 2. ožujka 2021.
----------

1111.
Na temelju članka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18; 110/18 i 32/20.) i
članka 32. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac broj: 3/09; 2/13 i 12/18.), Općinsko vijeće
Općine Bizovac, na 30. sjednici održanoj dana 02.03.2021. godine, donosi
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području Općine Bizovac

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Bizovac (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju
se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Bizovac način i uvjeti obavljanja komunalnih
djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Bizovac.
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Članak 2.
Na području Općine Bizovac obavljaju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje
komunalne infrastrukture i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za
svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: uslužne komunalne
djelatnosti)
A. Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su:
1. održavanje nerazvrstanih cesta
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
4. održavanje javnih zelenih površina
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja
7. održavanje čistoće javnih površina
8. održavanje javne rasvjete.
B. Uslužne komunalne djelatnosti su:
1. usluge ukopa i kremiranje pokojnika u krematoriju unutar groblja
2. obavljanje dimnjačarskih poslova.
II.

1.
2.
3.
4.
III.

NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 3.
Komunalne djelatnosti na području Općine Bizovac obavljaju:
Komunalno poduzeće «Urbanizam» d.o.o. Valpovo,
pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji,
pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti
Vlastiti pogon Općine Bizovac
NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU UGOVORA O
KONCESIJI

Članak 4.
Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području Općine Bizovac
slijedeće komunalne djelatnosti:
- obavljanje dimnjačarskih poslova,
- prijevoz putnika u javnom prometu.
Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog
članka na vrijeme od najduže 10 godina.
Članak 5.
Postupak dodjele koncesije započinje danom objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u
Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. a završava izvršnošću odluke o davanju koncesije ili odluke o
poništenju postupka davanja koncesije.
Postupak davanja koncesije provodi se sukladno važećem zakonu o koncesijama.
IV.

NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA NA TEMELJU PISANOG UGOVORA

Članak 6.
Pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova mogu obavljati
na području Općine Bizovac slijedeće komunalne djelatnosti-poslove:
- održavanje čistoće javnih površina,
- održavanje javne rasvjete,
- poslove veterinarsko-higijeničarske službe
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javnih zelenih površina,
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda održavanje građevina javne odvodnje
oborinskih voda,
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
- održavanje groblja i krematorija unutar groblja
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održavanje čistoće javnih površina
usluge ukopa i kremiranja pokojnika unutar groblja
Pod obavljanjem poslova veterinarsko-higijeničarske službe podrazumijevaju se poslovi dezinfekcije i
deratizacije na površinama u vlasništvu Općine Bizovac, uklanjanje lešina životinja sa ulica, neškodljivo
uklanjanje pasa i mačaka.
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova (u daljnjem tekstu: ugovor) može se zaključiti najdulje na
vrijeme od 4 godine.
-

Članak 7.
Postupak odabira osobe kojoj će biti povjereno obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora
provodi se javnim natječajem ili prikupljanjem ponuda, u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu te
ovom Odlukom.
Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi Općinski načelnik.
Prikupljanje ponuda provodi se u slučaju da je ukupna vrijednost troškova održavanja iznosi manje od
70.000,00 kuna bez PDV-a , a potrebno je prikupiti najmanje tri ponude.
Postupak prikupljanja ponuda ili javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje ima najmanje 3 člana, a
imenuje ga Općinski načelnik.
Članak 8.
Povjerenstvo iz prethodnog članka, kod otvaranja ponuda sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda te
zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda čiji je sadržaj utvrđen propisima kojima je reguliran postupak javne nabave.
Na osnovi prijedloga povjerenstva općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću prijedlog odluke o
povjeravaju komunalnih poslova ili poništenju javnog natječaja.
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće.
Članak 9.
Na temelju odluke iz članka 16., Općinski načelnik sklapa ugovor o povjeravanju određenih
komunalnih poslova koji obvezatno sadrži:
- djelatnost za koju se sklapa ugovor,
- vrijeme na koje se sklapa ugovor,
- vrstu i opseg poslova,
- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,
- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora
Opseg i cijena komunalnih poslova odredit će se na osnovi Programa održavanja komunalne
infrastrukture iz članka 28. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu i troškovnika izrađenog na temelju
Programa održavanja komunalne infrastrukture za godinu u kojoj se zaključuje ugovor, a do isteka roka na koji
se zaključuje ugovor bit će utvrđeni naprijed navedenim godišnjim Programom i troškovnicima za predmetne
poslove.
U slučaju povećanja ili smanjena opsega komunalnih poslova ili cijene, u tijeku roka na koji je zaključen
ugovor, sporazumno će se sačiniti aneks ugovora .
Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge prema dostavljenim računima o izvršenim poslovima, koje
ovjerava osoba naručitelja koja vrši nadzor nad obavljanjem poslova.
V.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.
Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih komunalnih poslova ostaju na snazi do isteka
roka na koji su zaključeni ili do raskida istih.
Članak 11.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima na području
općine Bizovac ( „Službeni glasnik Općine Bizovac“ br. 1/11. ).
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Bizovac“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 363-02/21-01/1
URBROJ:2185/03-21-01
Bizovac, 02. ožujka 2021. godine

Predsjednik općinskog vijeća
Milan Kranjčević, v.r.
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---------1112.
Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine „ broj 153/13, 65/17, 114/18,
39/19 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 donijelo je na 30. sjednici 2. ožujka 2021. godine
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Bizovac
za razdoblje 2021 - 2025 godine

I.
Općinsko vijeće usvaja Izvješće o stanju u prostoru Općine Bizovac za razdoblje 2021.-2025 godine
II.
Ovaj Zaključak i Izvješće o stanju u prostoru Općine Bizovac za razdoblje 2021.-2025 godine objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Bizovac“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA : 350-01/20-01/2
URBROJ: 2185/03-20-02
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević, v. r.

Bizovac, 2. ožujka. 2020.
----------
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I. POLAZIŠTA
1. Ciljevi izrade Izvješća
Zakonom propisana je obveza izrade Izvješća za jedinice lokalne samouprave kao četverogodišnji dokument
praćenja stanja u prostoru.
Izvješće je jedini i osnovi dokument koji prati stanje u prostoru na prostoru Općine Bizovac. Izvješće o stanju
u prostoru objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.
Osnovna svrha izrade Izvješća je ocjena postojećeg stanja, analiza prostornog razvoja i planiranje razvoja za
naredno razdoblje. Cilj izrade Izvješća je planirati i predvidjeti mogući razvoj koji se temelju na postojećim
uvjetima.
Zadnje Izvješće o stanju u prostoru i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru (''Službeni glasnik''
Općine Bizovac , broj 4/06) Općina Bizovac donijela je 2006. godine za četverogodišnje razdoblje, na temelju
Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' br. 30/94, 68/98, 32/02 i 100/04). U tom razdoblju pa sve
do današnjeg dana doneseni su novi zakoni i propisi koji bitno utječu na formiranje uvjeta za prostorni razvoj i
načine korištenja prostora.
Sukladno zakonskoj obvezi Općina Bizovac pristupila je izradi Izvješća.
Pri izradi Izvješća korišteni su podaci Ministarstava i nadležnih javnopravnih tijela i osoba koji su propisani
Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima Izvješća o stanju u prostoru te podaci iz
Prostornog plana uređenja Općine Antunovac i dr..
2. Zakonodavno-institucionalni okvir
Izvješće se izrađuje na temelju Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' broj 153/13, 65/17, 114/18
i 39/19, u daljnjem tekstu: Zakon) i prema Pravilniku o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima Izvješća
o stanju u prostoru (''Narodne novine'', broj 48/14 i 19/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik) kao četverogodišnji
dokument praćenja stanja u prostoru.
Prema članku 4. Pravilnika, Izvješće sadrži: polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja,
analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor te prijedloge za unapređenja
razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje.
Polazišta obuhvaćaju pregled ciljeva izrade Izvješća unutar zakonodavnog, institucionalnog i međunarodnog
okvira za razdoblje za koje se Izvješće izrađuje, te osnovna prostorna obilježja Republike Hrvatske, županija,
Grada Zagreba, velikih gradova, gradova i općina.
Analiza i ocjena stanja obuhvaća prikaz ostvarenja ciljeva prostornog uređenja i usmjerenja razvoja u prostoru
koji su određeni Zakonom o prostornom uređenju i Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske kroz
prostorne planove i druge dokumente koji utječu na prostor, te ukazuje na trendove prostornog razvoja i
usklađenost, odnosno nesklad u provedbi.
Analiza provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor obuhvaća prikaz pokrivenosti
područja prostornim planovima, daje podatke o prostornim planovima i drugim strateškim, programskim i
razvojnim dokumentima koji utječu na prostor, ukazuje na osnove njihove provedbe, potrebu i učestalost
njihove promjene, te daje osvrt na provođenje zaključaka, smjernica, prijedloga za unaprjeđenje, preporuka,
aktivnosti odnosno mjera iz prethodnog Izvješća.
Prijedlozi za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje razrađuju se
u cilju odlučivanja o daljnjem statusu strateških, programskih i planskih smjernica iz važećih prostornih planova
i drugih dokumenata koji utječu na prostor, odnosno o njihovom zadržavanju, ukidanju ili promjeni. Preporuke
obuhvaćaju mjere i prioritetne aktivnosti u idućem razdoblju.
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Za izradu Izvješća koriste se podaci iz informacijskog sustava prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: ISPU),
prostornih planova, službeno objavljeni i dostupni podaci nadležnih tijela i ustanova, te drugih pravnih osoba
s javnim ovlastima određenih posebnim propisima, podaci iz usvojenih i objavljenih pojedinih sektorskih
strateških, razvojnih, planskih i provedbenih dokumenata i drugi koji su od utjecaja na održiv razvoj u prostoru.
Izvješće se izrađuje u tekstualnom obliku, a pojedina tematska područja mogu se prema potrebi dodatno
obrazložiti, argumentirati i prikazati tabličnim iskazom pokazatelja, te grafičkim i drugim prikazima.
3. Osnovna prostorna obilježja jedinice lokalne samouprave
Područje Općine Bizovac pripada sjeveroistočnom području Republike Hrvatske, odnosno geografskoj cjelini
Istočna Hrvatska. U okviru prirodno-geografske cjeline Istočne Hrvatske, Općina Bizovac je smještena u
njenom sjevernom dijelu, neposredno uz dio kontinentalnog graničnog područja Osječko-baranjske županije i
Republike Hrvatske prema Republici Mađarskoj.
Kao dio Osječko-baranjske županije, Općina Bizovac je smještena u središtu, odnosno središnjem dijelu
Županije.
Općina Bizovac je u okruženju Grada Valpova, na sjeveru i sjeverozapadu, Općine Koška na zapadu, Općine
Podgorač na jugozapadu, Općine Čepin na jugu i jugoistoku, te Općine Petrijevci na sjeveroistoku i istoku.
Općina zauzima površinu od 100,21 km2 (podatak iz PPUO Bizovac).
U Općini Bizovac statistički se nalazi osam naselja: Bizovac, Brođanci, Cerovac, Cret Bizovački, Habjanovci,
Novaki Bizovački, Samatovci i Selci.
Sjedište Općine je u naselju Bizovac.
3.1. Demografska struktura
A. Razmještaj i struktura stanovništva
Na području Općine Bizovac je prema podatcima posljednjeg popisa stanovništva 2011. godine živjelo 4.507
stanovnika, što je, u odnosu na prostor Osječko-baranjske županije, činio udio od 1,48% stanovništva
Županije.
Tablica 1. KRETANJE UKUPNOG BROJA STANOVNIKA PO POPISIMA
Područje
Broj stanovnika po popisnim godinama
Indeksi
1991.
2001.
2011.
2001/1991. 2001/2011.
Osječko-baranjska županija
367.193
330.506
305032
90,0
92,3
Općina Bizovac
5.073
4.979
4.507
98,1
90,5
Udio Općine, %
1,38
1,51
1,48
Izvor podataka: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 1991., 2001. i 2011. god.
Ukupno stanovništvo Općine se u razdoblju od 2001.-2011. godine smanjilo i zabilježilo pad od 9,48%.
Stanovništvo na području Općine raspoređeno je u ukupno 8 naselja:
Red.broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tablica 2. KRETANJE STANOVNIŠTVA PO NASELJIMA
Naselje
BROJ STANOVNIKA
1991.
2001.
Bizovac
2.235
2.274
Brođanci
668
633
Cerovac
42
34
Cret Bizovački
716
646
Habjanovci
590
544
Novaki Bizovački
225
211
Samatovci
568
616
Selci
29
21
UKUPNO OPĆINA
5.073
4.979

2011.
2.043
547
24
604
460
203
613
13
4.507

BROJ 1 – STRANICA 22

OPĆINSKI GLASNIK
OPĆINE BIZOVAC

3. OŽUJKA 2021.

Izvor podataka: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 1991., 2001. i 2011. god.
Tablica 3. INDEKS KRETANJA BROJA STANOVNIKA
INDEKSI
Naselje
2001./1991.
2011./2001.
Bizovac
101,7
89,8
Brođanci
94,8
86,4
Cerovac
80,9
70,6
Cret Bizovački
90,2
93,5
Habjanovci
92,2
84,6
Novaki Bizovački
93,8
96,2
Samatovci
108,4
99,5
Selci
72,4
61,9
UKUPNO OPĆINA
98,1
90,5
Izvor podataka: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 1991., 2001. i 2011. god.
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tablica 4. STAROSNO-SPOLNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA 2011. GOD.
OPĆINA
Spol
Ukupno
0-14
15-64
65+
sve
4.507
660
3.039
808
BIZOVAC
m
2.194
317
1.567
310
ž
2.313
343
1.472
498
Izvor podataka: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. god.
Prema podatcima starosno-spolne strukture stanovništva Općine Bizovac, prema popisu 2011. godine, u
Općini je nešto malo veći udio ženskog stanovništva (51,32%) u ukupnom stanovništvu.
Prema dobnim skupinama, odnos muškog i ženskog stanovništva je različit. U dobnoj skupini od 0-14 god.,
nešto malo je veći udio ženskog stanovništva (51,97%) u ukupnom stanovništvu tih dobnih skupina, kao i u
dobnoj skupini 65+ gdje je udio ženskog stanovništva još veći (61,63). U ukupnom stanovništvu u skupini od
15-64 god. malo veći je udio muškog stanovništva (51,56%).
U slijedećoj tablici prikazana je procjena razmještaja i strukture stanovništva za poslijednje četiri godine prema
podatcima Državnog zavoda za statistiku (od 23.12.2020.). Podatci su prikazani po teritorijalnom ustroju prema
Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) sa stanjem na kraju
svake referentne godine.
Tablica 5. RAZMJEŠTAJ I STRUKTURA STANOVNIŠTVA (zadnje četiri godine)
Ime grada
31.12.2016.
31.12.2017.
31.12.2018.
31.12.2019.
općine
Bizovac
broj stanovnika (procjena)
indeks kretanja broja stanovnika
(2016=100)
prirodni prirast

4.221

4.123

4.017

3.935

100

97,7

98,2

93,2

-54

-29

-42

-36

Izvor podataka: Državni zavod za statistiku
B. Razmještaj i struktura kućanstva
Privatna kućanstva:

broj kućanstava: 1553
broj osoba: 4507
Prosječna veličina kućanstva:
2,90 osoba
Institucionalna kućanstva:
broj kućanstava: 0
broj osoba: 0
Izvor podataka: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. god.
3.2. Socijalno-gospodarska struktura
Nisu dobiveni podatci Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
4. Jedinica lokalne samouprave u okviru prostornoga uređenja županije
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Prema teritorijalnom ustrojstvu lokalne samouprave, Općina Bizovac pripada prostoru Osječko-baranjske
županije. Kao dio Osječko-baranjske županije, Općina Bizovac je smještena u središtu, odnosno središnjem
dijelu Županije.
Općina Bizovac je u okruženju Grada Valpova, na sjeveru i sjeverozapadu, Općine Koška na zapadu, Općine
Podgorač na jugozapadu, Općine Čepin na jugu i jugoistoku, te Općine Petrijevci na sjeveroistoku i istoku.
Općina Bizovac svojom ukupnom površinom zauzima 2,41% prostora županije.
Kartogram 1. POLOŽAJ OPĆINE U ŽUPANIJI (IZVOD IZ PPUO Bizovac)

II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA PROSTORNOG RAZVOJA
1. Prostorna struktura korištenja i namjene površina jedinice lokalne samouprave
Organizacija, namjena i korištenje prostora Općine temelje se na prirodnim obilježjima prostora, mreži naselja
i infrastrukturnih sustava, utvrđenim mogućnostima, ograničenjima i ciljevima budućeg razvoja, očekivanom
demografskom razvoju i utvrđenim osnovnim pravcima gospodarskog razvoja.
Dominantnu ulogu u organizaciji prostora čine naselja, infrastruktura te poljoprivredno i šumsko zemljište.
Osovina razvoja Općine Bizovac čini prostor državne ceste D2 na kojoj su Bizovac, Cret Bizovački i Samatovci.
Na nju se južno vežu županijske ceste Ž 4067 i 4081 na kojima su Novaki Bizovački, Brođanci i Habjanovci.
Veći dio Općine je namijenjen poljoprivrednoj proizvodnji i šumarstvu.
U PPUOB su definirane površine osnovne namjene: poljoprivredno zemljište i šume, koje su strukturirane u
odnosu na vrste, vrijednosti i način korištenja.
Prema podacima iz Prostornog plana uređenja Općine Bizovac struktura površina na području Općine je
sljedeća:
Tablica 6. STRUKTURA POVRŠINA
Red.
broj

1.

OZNAKA
na
kartogr.
prikazu

NAMJENA POVRŠINA

GRAĐEVINSKA PODRUČJA

ukupno
Izgrađeni dio
GP

UKUPNO

stan/
ha

(ha)
904,24
497,35

6,06

ha/
stan
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

8.
8.1.

Građevinska područja naselja
Građevinsko područje
zdravstveno-lječilišnog i
turističko-rekreacijskog
kompleksa ''Bizovačke toplice''
Građevinska područja turističkorekreacijskih zona ''Selci'' i
''Brođanci''
Građevinsko područje
proizvodno-poslovne zone
Građevinska područja Lovačkih
kuća:
''Brođanci'', ''Cret'' i ''Habjanovci''

Građevinsko područje
groblja
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Ukupno
Izgrađeni dio
GP

Površine za iskorištavanje
geotermalne vode
Ostale površine za
iskorištavanje mineralnih
sirovina
Športsko-rekreacijsko područje
- golf igralište
POLJOPRIVREDNO TLO
ISKLJUČIVO OSNOVNE
NAMJENE-OBRADIVO
Osobito vrijedno obradivo tlo
Vrijedno obradivo tlo
Ostala obradiva tla
ŠUME ISKLJUČIVO OSNOVNE
NAMJENE
Gospodarske šume
Zaštitne šume
Šume posebne
namjene
OSTALO ŠUMSKO ZEMLJIŠTE
ISKLJUČIVO OSNOVNE
NAMJENE
OSTALO POLJOPRIVREDNO
TLO, ŠUME I ŠUMSKO
ZEMLJIŠTE
VODNE POVRŠINE
Vodotoci
Jezera
Akumulacije
Bajer
Ostale vodne površine
OSTALE POVRŠINE
Posebna namjena

461,53
113,83

Tz

23,16
28,95

Tt

6,17
4,33

I1

Ukupno

3,08

L
Izgrđeni dio
GP
Ukupno
Izgrađeni dio
GP

IZGRAĐENE STRUKTURE VAN
GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
Površine za iskorištavanje
energetskih sirovina

618,63
GP

Ukupno
Izgrađeni dio
GP
Ukupno
Izgrađeni dio
GP
Ukupno
Izgrađeni dio
GP
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3,08
8,89
+
4,09

Ukupno

70,3
E1
E2

73,27

(1.198,33)1)
(900,00)2)

E3

(40,73)3)

R1

70,304)

Ukupno
P1
P2
P3

7.546,62

1,38

1.319,82

0,26

2.251,47
5.294,15

Ukupno
Š1

1.319,82

Š2

-

Š3

-

Ukupno

ŠZ

113,7

0,02

Ukupno

PŠ

-

-

Ukupno

.

-

-

128,55

0,03

A
B

(7,41)5)
-

Ukupno
N

-
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Promet
Rezervat za groblje
Odlagalište komunalnog
otpada
Sajmište
OPĆINA UKUPNO
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125,59
2,96
OK
S

-

10.020,98
1,95
9.
Izvor podataka: PPUO Bizovac
Napomena: Površine navedene u tablici br. 36. utvrđene su mjerenjem na kartografskom prikazu br. 1.
"KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA" u Mj. 1:25.000 i br. 4.A-4.H "GRAĐEVINSKA
PODRUČJA" u Mj. 1:4.000.
1) Ova površina ju uračunata u: vrijedno obradivo tlo, ostalo obradivo tlo, građevinsko područje
naselja Bizovac, te Tt.
2) Ova površina je uračunata u: vrijedno obradivo tlo, ostalo obradivo tlo, građevinska područja
naselja Bizovac, Novaki Bizovački te Tt i groblje.
3) Ova površina je uračunata u: vrijedno obradivo tlo, ostalo obradivo tlo, te građevinska područja
naselja Bizovac.
4) Dio građ. područja Turističko-rekreacijske zone ''Selci'' (13,36 ha) moguće je koristiti u funkciji
golf igrališta.
5) Ova površina je uračunata u: građevinsko područje naselja Bizovac.

2. Sustav naselja
Položaj Općine Bizovac u središnjem dijelu Županije je veoma povoljan budući da se nalazi u užem utjecajnom
području Osijeka kao makroregionalnog (velikog razvojnog) središta i Valpova kao manjeg regionalnog (manje
razvojnog) središta.
U Županijskom sustavu naselja, naselja Općine svrstana su: Bizovac u područno (malo razvojno) središte,
Brođanci u manje lokalno (inicijalno razvojno) središte, te Cerovac, Cret Bizovački, Habjanovci, Novaki
Bizovački, Samatovci i Selci u ostala naselja koja nisu svrstana u PPO-BŽ. Prostor Općine je nizinsko područje
čijim većim dijelom dominira poljoprivredno zemljište, a znatno manje područje zauzimaju šumske površine,
te oboje čine dio resursne osnove područja Županije.
3. Gospodarske djelatnosti
Dosadašnji gospodarski razvitak na području Općine Bizovac bazirao se na prirodnim potencijalima, kojeg
čine poljoprivredno zemljište i geotermalni izvori, te na izgrađenim kapacitetima i ljudskim potencijalima.
Prirodni potencijali su valorizirani, uglavnom, kroz poljoprivrednu proizvodnju i kroz turizam, odnosno kroz
eksploataciju geotermalne vode u zdravstveno-lječilišne i turističko-rekreacijske svrhe, u okviru kompleksa
Bizovačkih toplica.
U dosadašnjoj gospodarskoj strukturi su bile zastupljene 4 djelatnosti, prema Nacionalnoj klasifikaciji
djelatnosti; poljoprivreda, prerađivačka industrija, trgovina na veliko i malo, te hoteli i restorani.
Prema podacima Općine Bizovac, u okviru naselja, na području Općine je 34 gospodarska subjekata s ukupno
128 zaposlenih iz djelatnosti trgovine, proizvodnih djelatnosti i usluga. Prema prostornom rasporedu, poslovni
subjekti su koncentrirani u općinskom središtu-Bizovcu (njih 23), 3 poslovna subjekta su u naselju Habjanovci,
3 u Brođancima, 3 poslovna subjekta u naselju Samatovci i 2 u Cretu Bizovačkom. Na području Općine djeluje
i 6 subjekata koji se bave turističke namjene koji se bave iznajmljivanjem smještajnih kapaciteta, manjeg obima
od kojih je 5 u Bizovcu i 1 u Samatovcima.
Tablica 7. GOSPODARSKI SUBJEKTI U NASELJU
Naziv tvrtke
SUDAR-COMMERCE d.o.o.
GEBRUDER d.o.o.
POLJO – NOVA d.o.o.
OPEKA d.o.o.

Lokacija-adresa
Bizovac,K. A. Stepinca 85
Bizovac, Kralja Tomislava 80.
Bizovac, Sunčana 2
Bizovac, K. Tomislava 134.

Veličina
(m²)
1.500
150
1.500
41.000

Djelatnost
po NKD
Trgovina i usluge
Trgovina i usluge
Trgovina i usluge
Proizv. djel. i usluge

Broj
zaposlenih
2
29
2
2
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ELEKTROOPREMA Obrt
za trgovinu
EUROPLANTAŽE d.d.
BUENO Obrt za
ugostiteljstvo
SLAVONIJA Obrt za
ugostiteljstvo
Parparim Čenaj PČ DVA
GOLUBA
AGRONOM d.o.o.
LJEKARNA PRIMA
PHARME
HATT TRICK PSK d.o.o.
Autoservis MASTER
automehaničarski obrt
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K. Tomislava 143.

Trgovina na malo

3

Proizv. djel. i usluge

16

53

Priprema i usluživanje pića

1

74

Priprema i usluživanje pića

1

Bizovac, K. Tomislava 140.

30

Proizvodnja kruha

4

Bizovac, K. Tomislava 210.

158

Mješovita proizvodnja

2

Bizovac, K. Tomislava 77.

83

Ljekarne

4

Bizovac, K. Tomislava 83

30

2

Bizovac, K. Tomislava 87

200

3

Brođanci, Trg 2
Bizovac, K. Tomislava 103.
Bizovac, Kolodvorska 2

150

3. OŽUJKA 2021.

5.150

TONI Frizerski obrt

Bizovac, K. Tomislava 103.

16

Caffe bar BIZ-BOYS
ZD PROJEKT j.d.o.o.

Bizovac, K. Tomislava 134.
Bizovac, K. Tomislava 83.

60
16

Studio IR frizerski obrt

Bizovac, K. Tomislava 83.

23

MASIX j.d.o.o.
PEKARSTVO KADULJA
d.o.o.
Salon FREYA Obrt za kozm.
usluge
KONZUM PLUS d.o.o.
NARODNI TRGOVAČKI
LANAC
Caffe bar „2M“
Ugostiteljski obrt FRIDA &
FABIJAN
Ugostioteljski obrt caffe bar
ZANZIBAR
Krčma KOD BOLETA
ADEPTIO LOGISTIKA Obrt
za ugostiteljstvo
TEAM – GRADNJA d.o.o.
REPROMATERIJAL d.o.o.
NARCIS obrt za
ugostiteljstvo

Bizovac, K. Tomislava 85.
Bizovac, K. Tomislava 83
.

50

Kockanje i klađenje
Održavanje i popravak
motornih vozila
Frizerski saloni i saloni za
uljepšavanje
Priprema i usluživanje pića
Arhitektonske djelatnosti
Frizerski saloni i saloni za
uljepšavanje
Priprema i usluživanje pića

20

Proizvodnja kruha

Bizovac, K. Tomislava 136.

46

Bizovac, K. Tomislava 134.
Bizovac, Brođanci, Cret,
Habjanovci, Samatovci
Brođanci, Trg 2.

294

3
1
2
1
1
3

Frizerski saloni i saloni za
uljepšavanje
Trgovina na malo

9

Trgovina na malo

16

60

Priprema i usluživanje pića

2

Cret Bizovački, M. Gupca 92.

50

Priprema i usluživanje pića

2

SAMATOVCI, Osječka 31.

48

Priprema i usluživanje pića

2

Habjanovci, Kolodvorska 1

32

Priprema i usluživanje pića

1

Samatovci, Đure Sabo 1.

80

Priprema i usluživanje pića

2

Proizv. djel. i usluge
Trgovina i usluge

1
3

Priprema i usluživanje pića

6

Habjanovci, Kolodvorska 48.
Bizovac, Sunčana 37.
Bizovac, K. Tomislava 85.

300
1.200
150

2

Izvor podataka: Općina Bizovac
Na području Općine Bizovac, osim gospodarskih subjekata u okviru naselja, nalazi se i nekolicina (ukupno 6)
koji su izvan građevinskih područja naselja i čija namjena je poljoprivreda (farme, ratarstvo), te koji angažiraju
velike površine prostora, a u okviru kojih je zaposleno 46 osoba.
Tablica 8. GOSPODARSKI SUBJEKTI IZVAN GRAĐEVINSKIH PODRUČJA NASELJA
Lokacija
Veličina
Broj
Naziv tvrtke
Djelatnost
k.č.br.
(m²)
zaposlenih
PPK VALPOVO d.o.o.
kčbr. 387/1
158.766
Farma goveda
Farma goveda
6
k.o. Habjanovci
m2
Habjanovci
PPK VALPOVO d.o.o.
dio kčbr. 716/1
718.343
Ratarska
30
Ratarstvo Brođanci
k.o. Brođanci
m2
PPK VALPOVO d.o.o.
dio kčbr. 716/1
Farma goveda
300
Farma goveda
4
k.o. Brođanci
Brođanci
OPG MARKO GVOJIĆ
kčbr: 1115, 1116 i 1117.
43.826
Farma svinja
2
Sunčana bb Brođanci
k.o. Brođanci
m2
OPG GLAVAŠIĆ
kčbr. 581
17.397
Farma svinja
2
BORIS Bizovac
k.o. Bizovac
m2
OPG BOŽIDAR
kčbr 695.
33.574
Farma goveda
2
GLAVAŠ Bizovac
k.o. Bizovac
m2
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Izvor podataka: Općina Bizovac
Na području Općine Bizovac, u okviru dvije (2) gospodarske (poduzetničke) zone u naselju Bizovac (ZMG
Sajmište i ZMG Slatina) smješteno je šest (6) gospodarskih subjekata, koji se, uglavnom, bave trgovinom i
uslugama, ali i proizvodnim djelatnostima i uslugama i koji zapošljavaju 29 osoba.
Tablica 9. GOSPODARSKE (PODUZETNIČKE) ZONE
Lokacija
Površina
Naziv
Vrste djelatnosti
k.č.br.
(ha)
ZMG SAJMIŠTE Bizovac, K. Tomislava bb
4
Trgovina i usluge, proizv. djel. i usluge
ZMG SLATINE Bizovac, K. A. Stepinca bb
1,7
Trgovina i usluge
Izvor podataka: Općina Bizovac
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tablica 10. GOSPODARSKI SUBJEKTI U GOSPODARSKIM ZONAMA
Površina
Naziv
Vrsta djelatnosti
(ha/m²)
APIMEL d.o.o.
3.600 m²
Trgovina i usluge
FIRMO d.o.o.
5.500 m²
Proizvodne djelatnosti i usluge
STOLARIJA GOOOD d.o.o.
6.700 m²
Proizvodne djelatnosti i usluge
KEMOFARM d.o.o.
1.800 m²
Trgovina i usluge
GRADITELJSTVO
1.500 m²
Trgovina i usluge
LABUDOVIĆ d.o.o.
RUNOLIST
1.950 m²
Proizvodne djelatnosti i usluge
Poljoprivredni obrt
2
UKUPNO
21.050 m
Izvor podataka: Općina Bizovac

Broj
zaposlenih
6
13
1
1
21

Na području Općine Bizovac, na bazi eksploatacije geotermalne vode izgrađeni su objekti zdravstvenolječilišnog i turističko-ugostiteljskog karaktera koji su ujedno i značajni kapaciteti gospodarskog karaktera.
Tablica 11. OSTALE IZGRAĐENE POVRŠINE IZVAN NASELJA
Lokacija
Veličina m²
namjena
SUNČANE TOPLICE d.o.o.
63.800
Ugostiteljsko, zdravstvena, turistička
(OFMIR)
137.400
Zdravstvena
UKUPNO:
201.200
Izvor podataka: Općina Bizovac
Prema podacima Registra poslovnih subjekata u ''Bizovačkim toplicama'' d.d. zaposleno je 117 osoba.
Budući gospodarski razvoj Općine Bizovac i dalje će se bazirati na prirodnim resursima (poljoprivredno
zemljište, geotermalni izvori) koji će i u buduće biti okosnice razvoja, prilagođavajući se uvjetima i zahtjevima
tržišta, poljoprivreda usmjerena na razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te razvoj prerađivačkih
kapaciteta za poljoprivredne proizvode, te usmjeravanju na proizvodnju zdrave hrane, a turizam ka razvoju
lječilišnog (zdravstvenog) turizma, te proširenjem ponude prema ruralnom prostoru, razvijajući različite oblike
kontinentalnog turizma (kulturno-povijesna i tradicijska baština, ekološki očuvan prostor, sprega poljoprivrede
i turizma, rekreacija i sl.).
Eksploatacija mineralnih sirovina
Na području Općine Bizovac evidentirana su eksploatacijska polja nafte, geotermalne vode i opekarske gline.
Eksploatacijsko polje ugljikovodika ''Bizovac'' većim je dijelom na području Općine Bizovac, od ukupno 1.196
ha na području Općine je 879 ha.
Eksploatacijsko polje geotermalne vode ''Bizovac'' u cijelosti je na području Općine i površine je od 900 ha.
Eksploatacijsko polje opekarske gline na zapadnom je ulazu u naselje Bizovac i prema podacima iz PPUO
Bizovac, površine je od 40,8 ha.
4. Opremljenost prostora infrastrukturom
Prometna infrastruktura
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Općina Bizovac na sjeveru graniči s Gradom Valpovo i Općinom Petrijevci, na istoku s Općinom Čepin, na
zapadu s Općinom Koška, i na jugu s Općinom Podgorač.
Prostor Općine Bizovac ima povoljan prostorno-prometni položaj, najviše vrednovan podravskim prometnim
koridorom u okviru kojeg su položene trase državne ceste DC 2 ( tzv. „Podravska magistrala“) i trasa
željezničke pruge za regionalni promet R202.
Osim navedene državne ceste mrežu javnih cesta na području Općine čine i trase županijskih i lokalnih
cesta. Ostale ceste na području Općine su u kategoriji nerazvrstanih cesta. Mrežu nerazvrstanih cesta na
području Općine čine ceste u građevinskim područjima te poljski i šumski putovi, a koje nisu svrstane u neku
od javnih cesta.
4.1.

Cestovna infrastruktura

Najznačajnija cestovna prometnica na području Općine je državna cesta DC 2 koja u smjeru istok-zapad
prolazi uz sjeverni rub Općine. Na nju se vežu ceste nižeg ranga, županijske i lokalne ceste, koje osiguravaju
prometnu prohodnost prostora Općine.
Osnovne karakteristike postojeće mreže javnih cesta na području Općine Bizovac prikazane su u sljedećoj
tablici:
Tablica 12. DRŽAVNE CESTE
Oznaka ceste

Opis dionica

DC 2

G. P. Dubrava Križovljanska (gr. R. Slovenije) – Varaždin –
Virovitica – Našice – Osijek – Vukovar – G. P. Ilok (gr. R.
Srbije)
Izvor podataka: Hrvatske ceste, Zagreb

Duljina ceste na
području Općine
(km)
12,100

Tablica 13. ŽUPANIJSKE CESTE
Oznaka ceste

Opis dionica

ŽC 4060
D517 (Metlinci)-Ladimirevci-Bizovac (D2)
ŽC 4067
Bizovac (D2)-Novaki-Brođanci-Čepinski Martinci (Ž4105)
ŽC 4081
Habjanovci (L44053)-Brođanci (Ž 4067)
Izvor podataka: Uprava za ceste Osječko-baranjske županije

Duljina ceste na
području Općine
(km)
0,934
8,710
1,500

Tablica 14. LOKALNE CESTE
Oznaka
ceste

Opis dionica

LC 44050
Ž4052-DTopoline (D2)
LC 44051
Lug Subotički (Ž 4080)-Habjanovci (Ž4081)
LC 44052
Ivanovci (Ž 4052)-Cret Bizovački (D2)
LC 44053
Cret Bizovački (D2)-Habjanovci (Ž 4081)
LC 44055
Petrijevci (Ž 4061)-Selci-Brođanci (Ž 4067)
LC 44056
Cerovac- L 44055 (Selci)
Izvor podataka: Uprava za ceste Osječko-baranjske županije

Duljina ceste na
području Općine
(km)
0,543
3,810
1,805
4,000
12,386
1,000

Ukupna duljina javnih cesta na području Općine je 46,788 km.
Udio državnih cesta je 26 %, županijskih cesta 24 %, a udio lokalnih cesta 50 %, u ukupnoj dužini javnih cesta
na području Općine.
Cestovna gustoća javnih cesta u odnosu na površinu područja jedinice lokalne samouprave je (km/km2) je za
državne ceste 0,121, županijske ceste 0,111, a za lokalne ceste 0,235.
Željeznički promet
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Općinom Bizovac prolaze dvije željezničke pruge:
pruga za regionalni promet R202 (Varaždin-Koprivnica-Virovitica-Osijek-Dalj)
pruga za lokalni promet L207 (Bizovac-Belišće)
Ukupna duljina željezničkih pruga na području Općine Bizovac iznosi 14,07 km.
Vrsta pruge

Oznaka

Tablica 15. ŽELJEZNIČKI PROMET
Opis dionica

željeznička pruga za R202
Varaždin-Koprivnica-Viroviticaregionalni promet
Osijek-Dalj
željeznička pruga za L207
Bizovac-Belišće
lokalni promet
Izvor podataka: HŽ infrastruktura
4.2.

Duljina ceste na području
Općine (km)
12,06
2,01

Elektroničke komunikacije

Elektronički komunikacijski promet uspostavljen je preko izgrađene elektroničke komunikacije.Za potrebe
izrade ovog Izvješća poslan je upit Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) temeljem
upute iz Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (NN, 48/14 i
19/15).
U odgovoru na upit HAKOM je naveo da se na području Općine Bizovac nalazi ukupno 4 bazne postaje.
Navedene postaje nalaze se na 3 lokacije, od kojih su dvije lokacije izvedene kao samostojeći antenski stupovi,
a jedna kao antenski prihvat na postojećim objektima.
Sukladno Uredbi o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
(NN br. 131/2 i 92/15) prostorom Općine Bizovac obuhvaćene su dvije elektroničke komunikacijske zone
namijenjene izgradnji samostojećih antenskih stupova.

Općina Bizovac
Bazne stanice

Tablica 16. BAZNE STANICE
Broj baznih stanica na 100 stanovnika*
Broj BS/100 stanovnika
0,089

* broj stanovnika prema rezultatima popisa 2011. godine
Izvor podataka : HAKOM
4.4.

Cijevni transport nafte i plina, plinoopskrba

Na području Općine Bizovac je dio eksploatacijskog polja ugljikovodika ''Bizovac'' pa je prisutan i veći broj
sabirnih (lokalnih) naftovoda:
-

naftovod Biz Č1-Č5 Štv
naftovod Biz 1RH-Č1
naftovod Biz 3-Č1
naftovod Biz 7-Č1
naftovod Biz 8-Č1
naftovod Biz 9 Al-Č1
naftovod Biz 10 Al-Č1
naftovod Biz 11 – Č1
naftovod Biz 12 – Č1
naftovod Biz 13 – Č1
naftovod Biz 14H – Č1

duljine 2,943 km, DN 150
duljine 0,707 km, DN 80
duljine 1,276 km, DN 80
duljine 0,075 km, DN 80
duljine 2,046 km, DN 80
duljine 0,500 km, DN 80
duljine 1,996 km, DN 80
duljine 2,242 km, DN 80
duljine 1,497 km, DN 80
duljine 0,920 km, DN 80
duljine 1,655 km, DN 80

područjem Općine prolazi i magistralni plinovod Donji Miholjac-Osijek radnog tlaka 50 bar i promjera 300 mm.
Od ukupnih 51.590 m plinovoda, na području Općine je 2.420 m.
u distribucijskom plinoopskrbnom sustavu se nalazi ukupno 56,3 km plinovoda koji obuhvaćaju sva naselja iz
sastava Općine. Izgrađeni plinovodi su tlaka 3 bar, od toga:
-

PE-HD d = 63 mm, 34.562 m (61,4%)
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PE-HD d = 90 mm, 13.591 m (24,1%)
PE-HD d = 110 mm, 6.727 m (11,9%)
PE-HD d = 160 mm, 1.415 m (2,6%)
Opskrba električnom energijom

U sustavu opskrbe električnom energijom razlikujemo prijenosni i distribucijski sustav.
U prijenosnom elektroenergetskom sustavu su vodovi i objekti nazivnog napona 110 kV, 220 kV i 400 kV. Na
području Općine Bizovac nalazi se dalekovod DV 110 kV Osijek 4-Valpovo, duljine dionice 2,2 km.
U distribucijskom elektroenergetskom sustavu su vodovi i objekti nazivnog napona 35 kV, 10(20) kV te 0,4 kV.
Općina Bizovac je u cijelosti elektrificirana. Izgrađena mreža ima pojne točke na trafostanicama TS 110/35/10
kV Valpovo 2 snage 2x8 MVA i TS 35/10 kV Samatovci snage 2x4 MVA. Ukupna duljina elektroenergetskih
vodova na području Općine je 106,8 km, a raspodjela po naponskim nivoima je vidljiva iz sljedeće tablice:
2. Distribucijski EE vodovi svih naponskih razina (bez priključaka)
Tablica 17. DISTRIBUCIJSKI EE VODOVI

Vrsta EE
mreže

Ukupna
dužina
nadzemnih
golih
vodiča
Al/Če (km)

Postotni udio
nadzemnih
golih vodova
u ukupnoj
dužini svih
EE vodova
(%)

Ukupna
dužina
nadzemnih
izoliranih
EE vodovakabela (Al)
(km)

DV 35 Kv
0,3
0,3
0
DV 10(20) kV
36,4
34,1
0
NN (0,4) kV
35,9
33,6
15,4
UKUPNO:
72,6
68,0
15,4
Izvod podataka: HEP ODS Elektroslavonija Osijek

Postotni
udio
nadzemnih
izoliranih
vodova u
ukupnoj
dužini svih
EE vodova
(%)
0
0
14,4
14,4

Ukupna
dužina
podzemnih
EE vodovakabela (Al)
(km)

Postotni
udio
podzemnih
kabela u
ukupnoj
dužini svih
EE vodova
(%)

0
5,1
13,7
18,8

0
4,8
12,8
17,6

Na području Općine je i ukupno 38 trafostanica 10(20)/0,4 kV.
4.6.

Opskrba vodom

Vodoopskrba stanovnika i ostalih korisnika vode na prostoru Općine Bizovac riješena je na način da je formiran
grupni vodoopskrbni sustav Valpovo koji s izvorišta-crpilišta ''Jarčevac'' opskrbljuje korisnike.
Od 8 naselja 6 ih je priključeno na jedinstveni javni vodoopskrbni sustav, dok su naselja Cerovac i Selci još
uvijek na individualnom rješavanju pitanja vodoopskrbe (individualni bunari).
Stanovnici u naseljima s izgrađenim javnim vodoopskrbnim sustavom koji nisu priključeni na vodoopskrbni
sustav vodom se opskrbljuju uglavnom iz vlastitih izvorišta što uz posve neriješeno odvođenje sanitarnih i
otpadnih voda predstavlja potencijalnu opasnost za zdravlje.
Duljina javne vodoopskrbne mreže iz grupnog vodovoda Valpovo (u Općini Bizovac) iznosi 57,678 km od kojih
je duljina spojnih cjevovoda 23,501 km a duljina mjesnih vodovodnih mreža 34,177 km.
Potrošnja pitke vode za 2019 godinu, iznosi 81,56 l/stanovniku/dan.
4.7.

Odvodnja otpadnih voda

Na području Općine Bizovac postoje vodovi javnog sustava odvodnje otpadnih voda budući je u izgradnji
zajednički/grupni sustav odvodnje susjednih općina s uređajem za pročišćavanje u Petrijevcima.
U Općini Bizovac je izgrađen dio sustava odvodnje u naseljima Samatovci i Bizovac a daljnja gradnja je
trenutno u tijeku putem EU projekta. Sustav neće biti u funkciji za iduće tri godine i to sve dok se ne izgradi
UPOV Petrijevci za koji je objavljen natječaj.
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Otpadne vode stanovnika, budući naselja nemaju u funkciji sustav odvodnje, se prikupljaju putem septičkih,
sabirnih ili tzv. crnih jama'', čime značajno ugrožavaju kvalitetu površinskih i podzemnih voda. Stoga postojeći
način zbrinjavanja pruža velike mogućnosti zagađenja podzemnih vodonosnih horizonata i manjih tekućica i
treba ga što je moguće prije supstituirati kontroliranim odvođenjem.
Oborinske vode prihvaćaju se, uglavnom, otvorenim kanalima uz prometnice i odvode do najbližeg vodotoka
ili melioracijskog kanala.
4.8. Vodno gospodarski sustav
Ukupna duljina vodotoka iznosi 251,988 km, od čega je 9,512 km voda II. reda i 242,476 km voda III. i IV.
reda. Područje Općine Bizovac se nalazi na dva slivna područja: mali sliv Karašica-Vučica i mali sliv Vuka.
Naselja koja ulaze u sastav Općine Bizovac, a pripadaju malom slivu Karašica-Vučica su: dio naselja Bizovac,
Samatovci, Cret Bizovački i Novaki, dok preostala naselja pripadaju slivu Vuka (dio naselja Bizovac, Brođanci,
Cerovac, Habjanovci i Selci).
5. Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja
Kartogram 2. UVJETI KORIŠTENJA, OGRANIČENJA I PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA
UREĐENJA I ZAŠTITE
(IZVOD IZ V. Izmjena i dopuna PPUO Bizovac)

5.1. Posebno vrijedna i/ili osjetljiva područja i prostorne cjeline
Prema podatcima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, na području
Općine Bizovac nema područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode niti područja ekološke mreže RH
(EU ekološke mreže Natura 2000).
PPUO Bizovac je utvrdio vrijedne dijelove prirode izvan zaštićenih područja koji obuhvaćaju zapadni dio
Općine.
Tablica 18. VRIJEDNI PRIRODNI PREDJELI
Red.
broj
1.1.

OPĆINA BIZOVAC
UKUPNO:
područja vrijednih dijelova prirode
izvan zaštićenih područja

OZNAKA

PP

UKUPNO
ha
5.863,36
5.863,36

% OD POVRŠINE
OPĆINE
58,51
58,51

ha/stan.
1,14
1,14

Izvor podataka: PPUO Bizovac
5.2. Kulturna dobra – stanje u prostoru
Prema podacima Ministarstva kulture i medija, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u
Osijeku:
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Na području Općine Bizovac nalazi se 11 zaštićena nepokretna kulturna dobra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ambar, Bizovac, Z-6425
Dvorac Normann, Bizovac, Z-1624
Crkva sv. Mateja, Bizovac, Z-1242
Grobnica neznanih boraca JA, pripadnika vojvođanskih jedinica, Bizovac, ROS-0358-1973
Arheološko nalazište „Lepodrevci“, Bizovac, Z-6158
Ambar, Bizovac, Z-2321
Tradicijska kuća, Habjanovci, Z-6419
Rodna kuća poginulog sekretara KK SKOJ-a za Valpovo Ignjaca Vujnovca, Habjanovci, ROS-05221975
9. Arheološko nalazište „Lug“, Samatovci, Z-4959
10. Arheološko nalazište „Vinogradi“, Brođanci, Z-3498
11. Crkva sv. Ane, Brođanci, Z-1691
b)

Na području Općine Bizovac obnovljeno je 2 kulturna dobra odnosno 18,18% kulturnih dobara.

c) Na području Općine Bizovac nije ugroženo niti jedno kulturno dobro.
6. Obvezni prostorni pokazatelji

1.
1.1
.

Tablica 19. OBVEZNI PROSTORNI POKAZATELJI
Osnovna tematska
Skupina
Pokazatelj
Jedinica
cjelina
pokazatelja
OPĆI POKAZATELJI RAZVOJNIH KRETANJA
DEMOGRAFSKA
A. Razmještaj 1.
Broj stanovnika
broj
STRUKTURA
i struktura
stanovništva
2.
Indeks kretanja
broj
stanovnika

B. Razmještaj
i struktura
domaćinstava

1.2
.

2.
2.1
.

SOCIJALNOGOSPODARSKA
STRUKTURA

Ekonomski
razvoj

Vrijednost
4.507
90,5

3.

Prirodni prirast
stanovništva

broj

1.

Broj domaćinstava

broj

-36
(procjena
DZS za
2019.
godinu)
1.553

2.

Indeks rasta broj
domaćinstava

broj

95,0

3.

Prosječna veličina
domaćinstva

broj

2,9

1.

Indeks razvijenosti

broj

2.

Stupanj razvijenosti

broj

Nisu
dobiveni
podatci
Ministarstva
regionalnog
razvoja i
fondova EU

STRUKTURA NASELJA I PODRUČJA ZA RAZVOJ IZVAN NASELJA
OBILJEŽJA
Razmještaj,
1.
Broj naselja
broj
SUSTAVA
gustoća
NASELJA
naselja i
2.
Gustoća naselja
broj
naseljenosti
naselja/1000
km²
3.
Gustoća naseljenosti

8
79,83
44,98
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broj
stanovnika/km
²
2.2
.

KORIŠTENJE
ZEMLJIŠTA U
NASELJIMA

A. Površina
naselja

B.
Građevinska
područja (GP)

1.

1.

Površina naselja
1. Bizovac
2. Brođanci
3. Cerovac
4. Cret Bizovački
5. Habjanovci
6. Novaki Bizovački
7. Samatovci
8. Selci
Površina GP
naselja-ukupno
planirana

2.

ha

10.020,98

ha

2.101,32
2.284,45
402,05
866,61
2.990,72
281,80
848,49
243,28
618,63

%

6,06

3.

Udio GP u odnosu
na ukupnu površinu
JLS

%

4,61

4.

Udio izgrađenog GP
u odnosu na ukupnu
površinu JLS

%

10,45

%

7,38

Udio neuređenog
GP u odnosu na
ukupno GP

stanovnika/ha

7,29

Broj
stanovnika/ukupna
površina GP

stanovnika/ha

8,97

stanovnika/ha

69,75

ha,

159,08

5.
6.

Udio neizgrađenog
GP u odnosu na
ukupno GP

7.

8.
Broj
stanovnika/izgrađen
a površina GP
Broj
stanovnika/uređena
površina GP
2.3
.

IZDVOJENA
GRAĐEVINSKA
PODRUČJA (IZVAN
NASELJA)

Izdvojena
građevinska
područja
(IGP)

1.

Površina izdvojenog
građevinskog
područja izvan
naselja-ukupno
planirana

2.

2.a
.

ha/st.
Površina i udio
površine IGP
pojedine namjene u
odnosu na ukupnu
površinu IGP:
Građevinsko
područje
zdravstveno-

ha, %

113,83;20,3
5
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.

2.c.

lječilišnog i
turističkorekreacijskog
kompleksa
''Bizovačke toplice''
Građevinska
područja turističkorekreacijskih zona
''Selci'' i ''Brođanci''
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ha, %,
28,95;21,31

ha, %,
4,33;0
ha, %

2.d
.

Građevinsko
područje proizvodnoposlovne zone

2.e
.

Građevinska
područja Lovačkih
kuća:
''Brođanci'', ''Cret'' i
''Habjanovci''

3.

4.

Građevinsko
područje
groblja

3,08 ; 100

ha, %
8,89 ; 46
broj postelja
broj/km²
-

Ukupni planirani
smještajni kapacitet
u TRP
Broj turističkih
postelja po km²
obalne crte

3.
3.1
.

POSTOJEĆA INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST
PROMETNA
A.Cestovni
1.
Duljina cesta po
INFRASTRUKTUR
promet
vrstama
A
- državne ceste
- županijske ceste
- lokalne ceste
2.

3.

B. Željeznički
promet

1.

km
12,100
11,144
23,544

Udio pojedinih vrsta
cesta
- državne ceste
- županijske ceste
- lokalne ceste

%

Cestovna gustoća
(dužina
cesta/površina
područja)
- državne ceste
- županijske ceste
- lokalne ceste
Duljina pruge po
vrstama
Željeznička pruga od
značaja za regionalni
promet
Željeznička pruga od
značaja za lokalni
promet

km/km²

26
24
50

0,121
0,111
0,235
km
12,06
2,01
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2.

3.

C. Zračni
promet

1.

E: Riječni
promet

3.2
.

ENERGETSKA
INFRASTRUKTUR
A

A. Opskrba
električnom
energijom

Gustoća željezničke
pruge
Željeznička pruga od
značaja za regionalni
promet
Željeznička pruga od
značaja za lokalni
promet
Broj zračnih luka
prema vrstama

km/km2

86
14

0,091
0,018

Površina zračnih
luka
Broj luka prema vrsti

ha

-

broj

-

2.

Površina kopnenog
dijela luke

ha

-

3.

Luke nautičkog
turizma prema broju
vezova
Broj riječnih luka
prema veličini i rijeci

broj

-

broj

-

Klasa i duljina
plovnih putova
Broj postojećih
baznih stanica na
100 stanovnika

klasa, km

-

1.

1.

1.

1.

2.

B. Opskrba
plinom

%

-

2.
F.
Elektroničke
komunikacije

Udio pojedinih vrsta
pruga
Željeznička pruga od
značaja za regionalni
promet
Željeznička pruga od
značaja za lokalni
promet

broj

2.
D. Pomorski
promet

3. OŽUJKA 2021.

1.
2.

Ukupan broj
postojećih
baznih postaja 4
Duljina
elektroopskrbnih
vodova

broj/100 st.

0,089
km

Udio i duljina
elektroopskrbnih
vodova prema vrsti
- 400 prijenosni
- 110 prijenosni
- 35 distribucijski
- 10(20) distribucijski
- 0,4 distribucijski
Duljina plinovoda

%, km

Udio prema vrsti
plinovoda

%

109,0

2,02 ; 2,2
0,28 ; 0,3
38,07 ; 41,5
59,63 ; 65,0
km

58,72
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OPSKRBA VODOM
I ODVONJA
OTPADNIH VODA

GOSPODARENJE
OTPADOM
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C. Opskrba
naftom
A. Opskrba
pitkom i
tehnološkom
vodom
B.
Pročišćavanj
e otpadnih
voda

1.

Odlagališta
otpada

1.

- magistralni
- distribucijski
Duljina naftovoda

3. OŽUJKA 2021.

km

4,12
95,88
15,857

1.

Duljina javne
vodoopskrbne mreže

km

57,68

2.
1.

Potrošnja pitke vode
Duljina kanalizacijske
mreže

1/stanovniku
km

81,56
0

2.

Uređaji za
pročišćavanje
otpadnih voda –broj i
kapacitet
Broj i površina
odlagališta prema
vrsti

broj, broj ES

0

nema

broj, ha

nema

2.

4.
4.1
.

Sanacija neuređenih
odlagališta (broj,
površina)
KORIŠTENJE I ZAŠTITA ZNAČAJNIH PROSTORA
KORIŠTENJE
A.
1.
Ukupna površina
PRIRODNIH
Poljoprivreda
poljoprivrednog
RESURSA
zemljišta

broj, ha

2.

ha

7546,62

%

75,24

Udio poljoprivrednog
zemljišta
3.

B. Šumarstvo

1.
2.

ha/stanovniku
Površina
poljoprivrednog
zemljišta po
stanovniku
Ukupna površina
šumskog zemljišta
Udio šumskog
zemljišta

3.

C. Vode

1.

1,67
1433,52
ha

14,31
0,32

%
ha/stanovniku

Površina šumskog
zemljišta po
stanovniku
Površine površinskih
voda prema vrsti
(jezero, ribnjak,
umjetni bazeni, more
…)

2.

ha

0

%

0

km

0

km

0

broj, ha

3

Udio površina
površinskih voda u
odnosu na površinu
JLS/županije/države
3.
D. Morska
obala
E. Mineralne
sirovine

1.
1.

Dužina vodotoka
Morska obala-dužina
obalne crte
Broj i površina
eksploatacijskih polja
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ZAŠTIĆENE
PRIRODNE
VRIJEDNOSTI

KULTURNA
DOBRA
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Zaštićena
područja
prirode

Struktura
registriranih
kulturnih
dobara

1.

po vrstama
mineralnih sirovina
ugljikovodici
geotermalne
vode
ciglarska glina
Broj i površina
zaštićenih područja
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879
900
40,8
broj, ha

0

2.

Područja ekološke
mreže prema vrsti

broj, ha

0

1.

Broj zaštićenih
nepokretnih kulturnih
dobara

broj

11

2.

Broj ili udio
obnovljenih kulturnih
dobara

broj, %

2; 18,18

Broj ili udio
ugroženih kulturnih
dobara
* opisati u
tekstualnom dijelu
Izvješća

broj, %

0; 0

3.

4.4
.

5.
5.1
.

5.2
.

PODRUČJA
POSEBNIH
KARAKTERISTIKA*

Područja
potencijalnih
prirodnih i
drugih
nesreća
DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA
POKRIVENOST
Pokrivenost
1.
Broj donesenih PP
PROSTORNIM
PP prema
PLANOVIMA
razini planova 2.
Broj donesenih
i izvješća
izmjena i dopuna PP
PROVEDBA
PROSTORNIH
PLANOVA

3.
1.

Broj PP u izradi
Broj izdanih
pojedinačnih akata
prostornog uređenja
po vrstama
PROSTORNO
UREĐENJE
- lokacijska dozvola
- produljenje
lokacijske dozvole
- rješenje o
utvrđivanju
građevne čestice
- uvjerenje o čestici
- prostorni planovi
- lokacijska
informacija
- potvrda
parcelacijskog
elaborata
- obavijest o
posebnim uvjetima
- utvrđivanje
posebnih uvjeta i
uvjeta priključenja
GRADITELJSTVO

broj

1

broj

5

broj
broj

0

3
1
4
32
2
3
13
15
4

32
2
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URBANA
PREOBRAZBA

OPĆINSKI GLASNIK
OPĆINE BIZOVAC

1.

- građevinska
dozvola
- građevinska
dozvola –
promjena
investitora
- izmjene/dopune
građevinske
dozvole
- produljenje
građevinske
dozvole
- ispravak greške u
rješenju
- uporabna dozvola
- uporabna dozvola
za određene
građevine
- prijepisi akata
- potvrda u svrhu
uspostave po.
dijelova nekretnine
- općenito
- obavijest o
uvjetima za izradu
glavnog projekta
- prijava početka
građenja
- potvrda o dostavi
završnog izvješća
nadzornog
inženjera
- potvrda/očitovanje
da se ne izdaje
uporabna dozvola
Broj PP ili
pojedinačnih
zahtjeva

2.
5.5
.

URBANA
SANACIJA

1.
2.

Površina
Broj izdanih rješenja
o ozakonjenju
Planovi sanacije,
izmjene i dopune PP

3. OŽUJKA 2021.

8
1
1
19
53
32
2
4
10
45
5
4

broj

0

ha

0

broj

168

broj

0

III. ANALIZA IZRADE I PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOGA UREĐENJA
1. Izrada dokumenata prostornog uređenja
Na području Općine Bizovac, prema podatcima Zavoda za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije od
27.10.2020. godine, na snazi je sljedeća prostorno planska dokumentacija:
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BIZOVAC („Općinski glasnik“ Općine Bizovac br. 03/05, 3/10,
4/11, 4/13, 2/16 i 3/16 ispravak i 3/16-pročišćeni plan).
Na 28. sjednici, održanoj 19.11.2020. godine, Općinsko vijeće donijelo je V. Izmjene i dopune PPUO Bizovac
(„Općinski glasnik“ Općine Bizovac br. 05/20).
Prostorni plan uređenja Općine Bizovac
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Prostorni plan uređenja Općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za
održivi i uravnoteženi razvitak na području Općine. Prostorni plan uređenja Općine sastoji se od tekstualnog i
grafičkog dijela te Odredbi za provođenje.
Prostorni plan uređenja Općine Bizovac donesen je 2005. godine („Općinski glasnik“ 3/05).
U međuvremenu je doneseno pet (5) izmjena i dopuna PPUO Bizovac:
-

Izmjene i dopune PPUO Bizovac („Općinski glasnik“ 03/10)
II. Izmjene i dopune PPUO Bizovac („Općinski glasnik“ 04/11)
III. Izmjene i dopune PPUO Bizovac („Općinski glasnik“ 04/13)
IV. Izmjene i dopune PPUO Bizovac („Općinski glasnik“ 02/16 i ispravak 03/16)
V. Izmjene i dopune PPUO Bizovac („Općinski glasnik“ 05/20)

Nakon IV. Izmjena i dopuna izrađen je pročišćeni tekst odredbi za provedbu i grafički dio Plana koji je objavljen
u „Općinskom glasniku“ broj 3/16.
Kartogram 3. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
(IZVOD IZ V. Izmjena i dopuna PPUO Bizovac)

2. Provedba dokumenata prostornog uređenja
Na području Općine Bizovac na snazi je Prostorni plan uređenja Općine Bizovac („Općinski glasnik“ Općine
Bizovac br. 03/05, 3/10, 4/11, 4/13, 2/16 i 3/16 ispravak i 3/16-pročišćeni plan).
Prostorni plan uređenja Općine Bizovac izrađen je sukladno Zakonu o prostornom uređenju (''Narodne novine,
broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 31/02 i 100/04) i Pravilniku.
Obuhvat Prostornog plana uređenja Općine Bizovac jednak je obuhvatu administrativne granice Općine
Bizovac.
Prostornim planom uređenja Općine Bizovac, definirana je obveza izrade sljedećih Urbanističkih planova
uređenja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zdravstveno-lječilišnog i Ugostiteljsko-turističkog područja ''Bizovačke toplice'',
''Jugoistok'', Bizovac,
''Jug'', Bizovac,
''Mlaka-zapad'', Bizovac,
''Mlaka-istok'', Bizovac,
''Nova ulica'', Samatovci,
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7. Ugostiteljsko-turistička zona ''Selci'' – Sjeverozapad, Selci,
8. Ugostiteljsko-turistička zona ''Selci'' - Jugoistok'', Selci.''.
Kartogram 4. UVJETI KORIŠTENJA, OGRANIČENJA I PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA
UREĐENJA I ZAŠTITE
(IZVOD IZ V. Izmjena i dopuna PPUO Bizovac)

U razdoblju od 01.01.2016. do 31.12.2019. prema podacima Upravnog odjela za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije, izdani su slijedeći pojedinačni akti prostornog
uređenja (prema broju):
Tablica 20. UPRAVNI PREDMETI
PROSTORNO UREĐENJE
R.BR.
1.
2.
3.
4.

KLASA
350-05-01
350-05-01
350-05-01
350-05-05

NAZIV AKTA
LOKACIJSKA DOZVOLA
IZMJENE/DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE
PRODULJENJE LOKACJSKE DOZVOLE
RJEŠENJE O UREĐIVANJU GRAĐEVNE ČESTICE
PROSTORNO UKUPNO

2016.

2017.
1

2018.
2

2019.

UKUPNO
3

1
2

2
4

1
1
2

1
4
8

2016.
15

2017.
8

2018.
2
2

2019.
7

UKUPNO
32
2

2

3

1

2
1

8
1

GRADITELJSTVO
R.BR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

KLASA
361-03-01
361-03-01
361-03-01
361-03-01
361-03-01
361-03-02
361-03-04
361-03-04
361-03-05
361-05-01
361-05-02
361-05-30
361-05-31
361-06-01

NAZIV AKTA
GRAĐEVINSKA DOZVOLA
GRAĐEVINSKA DOZVOLA-PROMJENA INVESTITORA
GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA PRIPREMNE RADOVE
IZMJENE/DOPUNE GRAĐEVINSKE DOZVOLE
PRODULJENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE
RJEŠENJE O UVJETIMA GRAĐENJA
RJEŠENJE O GRAĐENJU
ISPRAVAK GREŠKE U RJEŠENJU
RJEŠENJE O PROMJENI NAMJENE
UPORABNA DOZVOLA
UPORABNA DOZVOLA ZA ODREĐENE GRAĐEVINE
UPORABNA DOZVOLA ZA ODREĐENE GRAĐEVINE
DOZVOLA ZA PR. NAMJENE I UPORABNA DOZVOLA
RJEŠENJE O UVJETIMA UREĐENJA PROSTORA
GRADITELJSTVO UKUPNO

1

1

7

2

4

6

19

7

11

19

16

53

31

24

29

32

116

Tablica 21. NEUPRAVNI PREDMETI
PROSTORNO UREĐENJE
R.BR.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

KLASA
350-01-01
350-01-01
350-02-01
350-03-01
350-05-02
350-05-10
350-05-11
350-05-16
350-05-28
350-06-01
350-07-01

NAZIV AKTA
UVJERENJE O ČESTICI
OSTALO
PROSTORNI PLANOVI
PROVEDBENI PLANOVI
IZVOD IZ PLANA
LOKACIJSKA INFORMACIJA
POTVRDA PARCELACIJSKOG ELABORATA
OBAVIJEST O POSEBNIM UVJETIMA
UTVRĐIVANJE POSEBNIH UVJETA I UVJETA PRIKLJUČENJA
UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OSTALO

2016.
8

2017.
12

2018.
9

2019.
3

2

2
3
1

UKUPNO
32
2

1
6

1
3
6

6
2
4

3
13
15
4
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PROSTORNO UKUPNO

16

19

19

15

69

2016.
3

2017.
7

2018.
8

2019.
14

UKUPNO
32

GRADITELJSTVO
R.BR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

KLASA
360-01-01
360-01-01
360-02-01
361-01-01
361-03-02
361-03-02
361-03-06
361-03-07
361-05-01
361-08-01

NAZIV AKTA
PRIJEPIS AKTA
OPĆENITO
POTVRDA U SVRHU USPOSTAVE POS. DJELOVA NEKRET.
OPĆENITO
POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA
IZMJENE/DOPUNE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA
OBAVIJEST O UVJETIMA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA
PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA
POTVRDA O DOSTAVI ZAVRŠNOG IZVJEŠĆANAD. INŽENJERA
POTVRDA O OČITOVANJU DA SE NE IZDAJE UPOR. DOZVOLA
GRADITELJSTVO UKUPNO

2

2

4
11

2
10
2

2
11
2

2
13
1

10
45
5

21

21

25

35

102

U razdoblju od 01.01.2016. do 31.12.2019. prema podacima Upravnog odjela za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije, izdana su slijedeća Rješenja o izvedenom stanju
(prema broju):
Tablica 22. RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU
R.BR.
1.
2.

KLASA
350-05-01
350-05-01

NAZIV AKTA
RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU
RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU
LEGALIZACIJA UKUPNO

2016.
76
76

2017.
27
5
32

2018.
24
25
49

2019.
3
8
11

UKUPNO
130
38
168

U protekle četiri godine prema podacima Državnog inspektorata Područnog ureda Osijek Službe građevinske
inspekcije, u poslijednje četiri godine, donesena su (prema broju):
-

Rješenja o uklanjanju građevine: 4
Rješenje o obustavi postupka: 2

3. Provedba drugih razvojnih i programskih dokumenata
Strategija razvoja Općine Bizovac 2016.-2020.
Općina Bizovac izradila je Strategiju razvoja Općine Bizovac za razdoblje od 2016.-2020. godine. Ovom
Razvojnom strategijom definiraju se ciljevi ukupnog razvoja Općine Bizovac.
Ciljevi i prioriteti razvitka Općine Bizovac određeni su na temelju stvarne procjene vlastitih ljudskih, materijalnih
i financijskih resursa.
Razvojni ciljevi Općine do 2020. su:
1. konkurentno gospodarstvo,
2. razvijena turistička ponuda,
3. konkurentna poljoprivredna proizvodnja,
4. očuvan okoliš i visoka razina energetske učinkovitosti,
5. visoka kvaliteta života u ruralnoj sredini
Općina Bizovac ima izvrstan potencijal za prilično ujednačen i komplementaran razvitak različitih gospodarskih
grana. Zdravstveni i rekreativni turizam, koji je prvenstveno utemeljen na izvorima termalne vode, dobra je
polazna osnovica za dodatnu različitost i specijalizaciju poljoprivredne proizvodnje, kao i za razvitak brojnih
uslužnih djelatnosti. Ciljevi koji su postavljeni obuhvaćaju sva područja gospodarskog i društvenog života,
ostavljaju dovoljno prostora za izgradnju i održavanje prateće infrastrukture, razvitak ljudskih potencijala te
postizanje visoke razine energetske učinkovitosti.
Strategija je zasnovana na postojećim financijskim i ljudskim resursima, ali odražava i razvojnu perspektivu
za koju će trebati zadovoljiti određene preduvjete. Naime, veliki dio razvojnog potencijala ovisi o udruživanju
resursa, mudrom upravljanju, pravodobnom i usklađenom djelovanju gospodarstvenika, udruga,
poljoprivrednih gospodarstava i, naravno, jedinice lokalne samouprave. Važno je stvoriti dobru i solidnu
razvojnu osnovu, povezati ljudski kapital, razvojne timove, koji će biti pokretači i podrška dobrim te interesno
usklađenim i društveno korisnim razvojnim projektima. Pritom se svakako treba oslanjati i na postojeće resurse
unutar lokalne akcijske grupe Karašica, Regionalnu razvojnu agenciju Slavonije i Baranje, kao i druge potporne
organizacije.
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4. Provođenje zaključaka, smjernica i preporuka iz prethodnog Izvješća o stanju u prostoru jedinice lokalne
samouprave
Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru iz 2006. godine, planirana je izrada Izmjena i dopuna
PPUO Bizovac. U međuvremenu je doneseno pet (5) Izmjena i dopuna PPUO.
Vezano za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih infrastrukturnih objekata provedene
su slijedeće aktivnosti:
4.1.

Prometni sustav

Na području Općine Bizovac u proteklom razdoblju izvršeni su sljedeći zahvati na prometnim površinama u
nadležnosti lokalne samouprave :
BIZOVAC:
1. Izgradnja ceste, nogostupa i parkirališta u Cvjetnoj ulici – 680 x 5 m; 1.500.000,00 kn
2. Izgradnja ceste u Zoni malog gospodarstva „Slatine“
3. Izgradnja asfaltnog parkirališta kod groblja
4. Asfaltiranje nogostupa u dijelu Ul. K. Tomislava
BROĐANCI:
1. Izgradnja asfaltnog parkirališta kod groblja
CRET BIZOVAČKI:
1. Izgradnja betoniranog parkirališta kod groblja
2. Rekonstrukcija nogostupa
NOVAKI BIZOVAČKI:
1. Rekonstrukcija nogostupa
SAMATOVCI:
1. Izgradnja ceste – spoj Ul. Zr. – frankopanska i P. Kovačevića
2. Izgradnja parkirališta kod groblja
3. Izgradnja parkirališta kod škole
4.2.

Elektroničke komunikacije

Infrastruktura u području javnih elektroničkih komunikacija Općine Bizovac pripada pristupnom području
Osijeka, a elektroničko komunikacijska mreža na prostoru cijele županije smatra dobro razvijenom.
U prošlom razdoblju razvoj elektroničkih komunikacija na području Općine, odnosi se na rekonstrukcije i
proširenje mjesnih elektroničkih komunikacijskih mreža u skladu s potrebama, te priključenje novih korisnika.
4.3.

Cijevni transport nafte i plina, plinoopskrba

Transport nafte i plina
Iz oblasti transporta nafte i plina nije bilo aktivnosti u proteklom planskom razdoblju.
Plinoopskrba
Plinoopskrbna mreža u Općini Bizovac je, u proteklom planskom razdoblju, proširena za vod u Cvjetnoj ulici u
Bizovcu (1.193 m).
4.4.

Elektroenergetska mreža

U elektroprijenosnom sustavu nije bilo aktivnosti u proteklom planskom razdoblju.
U elektrodistribucijskom sustavu je u proteklom razdoblju realizirano:
Tablica 23. ELEKTRODISTRIBUCIJSKI SUSTAV
RS 10(20)/0,4 KV
DV 35 kV (km)
Revitalizacija
Novo
Br.

Novo
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Nadz.

Podz.

Nadz.

Podz.

0

0

0

0

RS 10(20)/0,4 KV
NN 0,4 kV mreža (km)
Revitalizacija
Novo
Revitalizacija
Novo
Nadz.
Podz.
Nadz.
Podz.
Nadz.
Podz.
Nadz.
Podz.
0
0
1,10
5,89
5,67
0,50
0,45
3,87
Izvor podataka: HEP ODS Elektroslavonija Osijek
4.5.

Vodoopskrba

Budući da je na području Općine Bizovac izgrađen cjelokupan sustav vodoopskrbe, osim naselja Selci i
Cerovac koja imaju mali broj stanovnika, u prethodnom planskom razdoblju nije bilo nikakvih aktivnosti na
razvijanju sustava vodoopskrbe na području Općine. osim redovnog servisiranja vodobrojila prema zakonskom
baždarnom roku.
4.6.

Odvodnja otpadnih voda

U prethodnom planskom razdoblju rađeno je na razvijanju sustava otpadnih , sanitarnih i oborinskih voda pa
je u tijeku zgradnja preostalih dijelova mreža odvodnih sustava u naseljima Samatovci i Bizovac čiji je
završetak planiran do kraja 2021. godine.
4.7. Vodno gospodarski sustav
U prethodnom planskom razdoblju izvršeno je čišćenje i uklanjanje nanosa, zemljani i slični radovi uređenja i
održavanja obala, zemljani radovi u inundacijskom području manjeg opsega, krčenje i košenje raslinja.
Programom radova redovnog održavanja voda i vodnog dobra u proteklom razdoblju planirana sredstva na
radovima održavanja voda I. i II. reda su utvrđena na osnovu prioriteta za cjelokupno područje malih slivova
Vuka i Karašica-Vučica pa tako i za područje Općine Bizovac.
Navedenim Programima su planirani samo radovi redovnog održavanja voda I. i II. reda te aktivna obrana od
poplava i djelomične sanacije oštećenja vodotoka i vodnih građevina.
Programom radova redovnog održavanja detaljnih melioracijskih građevina provodi se održavanje detaljne
mreže kanala koji su obnovljeni odnosno dovedeni u normalno stanje funkcionalnosti a radovi se odnose na
redovitu jednogodišnju košnju.

IV. PREPORUKE ZA UNAPRJEĐENJE ODRŽIVOG RAZVOJA U PROSTORU S PRIJEDLOGOM
PRIORITETNIH AKTIVNOSTI
1. Potrebe, mogućnosti i ograničenja daljnjeg održivog razvoja u prostoru jedinice lokalne samouprave
obzirom na okolnosti, sektorska opterećenja i izazove
Demografska analiza pokazuje da je s obzirom na 2001. došlo do pada broja stanovnika i da stanovništvo
stari, što u skorijoj budućnosti možemo smatrati jednom od najvećih prepreka ekonomskom prosperitetu
Općine.
Budući gospodarski razvoj Općine Bizovac i dalje će se bazirati na prirodnim resursima (poljoprivredno
zemljište, geotermalni izvori) koji će i u buduće biti okosnice razvoja, prilagođavajući se uvjetima i zahtjevima
tržišta, poljoprivreda usmjerena na razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te razvoj prerađivačkih
kapaciteta za poljoprivredne proizvode, te usmjeravanju na proizvodnju zdrave hrane, a turizam ka razvoju
lječilišnog (zdravstvenog) turizma, te proširenjem ponude prema ruralnom prostoru, razvijajući različite oblike
kontinentalnog turizma (kulturno-povijesna i tradicijska baština, ekološki očuvan prostor, sprega poljoprivrede
i turizma, rekreacija i sl.).
Poljoprivredno i šumsko zemljište kao prirodni resurs potrebno je sačuvati i poboljšati njegovo korištenje.
Poljoprivredno zemljište treba agrotehničkim mjerama kao što je navodnjavanje i odvodnja unaprijediti radi što
kvalitetnije proizvodnje poljoprivrednih kultura. Radi postizanja racionalnije proizvodnje potrebno je
okrupnjavati seljačke posjede. Gospodarenje šumama treba provoditi sukladno Šumskogospodarskom
osnovom.
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2. Ocjena potrebe izrade novih i/ili izmjene i dopune postojećih prostornih planova na razini jedinice lokalne
samouprave
Prostorni plan uređenja Općine Bizovac donesen je 2005. godine.
U međuvremenu je doneseno pet (5) izmjena i dopuna Plana. Posljednje izmjene i dopune donesene su 2020.
godine.
U narednom četverogodišnjem razdoblju u planu je izrada novih Izmjena i dopuna sukladno promjenama
zakona i potrebama na terenu.
Prostorni plan uređenja Općine Bizovac planirao je izradu osam (8) Urbanističkih planova uređenja. Od
donošenja PPUO nije izrađen niti jedan od planiranih urbanističkih planova uređenje niti se pokazala potreba
izrade istih u narednom četverogodišnjem razdoblju.
3. Preporuke mjera i aktivnosti za unaprjeđenje prostornog razvoja
Osnovni temelj prostornog razvoja Općine je izrada prostorno-planske dokumentacije.
S obzirom na interes i mogućnost financiranja izrade potrebno je planirati izradu urbanističkih planova uređenja
planiranih u PPUO.
Izradom planova sačuvati će se prostor od moguće devastacije i omogućiti stvaranje uvjeta za podizanje
životnog standarda.
Osnovni ciljevi kojima bi se trebalo težiti kod načina ostvarenja i unapređenja održivog razvoja su:
- ekonomski, prostorno uravnotežen i održivi razvoj s naglaskom na zaštitu okoliša,
- poboljšanje kakvoće životnog standarda,
- obnova i iskorištavanje postojećeg stambenog fonda,
- razvoj društvene infrastrukture uskladiti s funkcijom naselja,
- prostorno optimalizirati infrastrukturni sustav kako bi sve vrste djelatnosti na državnoj, regionalnog i
lokalnoj razini bile dostupne,
- omogućiti razvoj seoskog turizma,
- poticati razvoj proizvodnih djelatnosti koje se temelje na prirodnim resursima,
- poticati razvoj poljoprivrednog gospodarstva.
Prijedlog aktivnosti:
- izrada programa i projekata koji će omogućiti korištenje novaca iz Europskih fondova,
- podići kvalitetu društvene infrastrukture,
- korištenje energije iz obnovljivih izvora i njena distribucija na lokalnoj razini,
- usmjeravanje izgradnje unutar postojećeg građevinskog područja u dijelovima koji su opremljivi
komunalnom infrastrukturom, te izrada prostornih planova na neizgrađenom dijelu građevinskog područja,
- kroz korištenje prirodnih resursa omogućiti gospodarski razvoj.
Infrastruktura
Promet
I u narednom razdoblju planiraju se aktivnosti na uređenju komunalne prometne infrastrukture. Uređenjem
prometne infrastrukture pozitivno će se utjecati na razvoj i jačanje gospodarskog potencijala, kao i na
unapređenje kvalitete života na području Općine.
Plan uređenja i izgradnje prometnih površina u nadležnosti Općine u narednom planskom razdoblju, je
sljedeći :
1. U tijeku je potpuna rekonstrukcija državne ceste DC-2 u Cretu Bizovačkom, Bizovcu i Samatovcima.
Predmetna rekonstrukcija obuhvaća proširenu novu asfaltnu cestu, zajedno s asfaltnom pješačko –
biciklističkom stazom u navedenim naseljima.
2. Budući da se trenutno radi i kanalizacija u Bizovcu i Samatovcima, u idućim godinama, nakon završetka
izgradnje kanalizacije, u svim ulicama će biti potrebno sanirati ceste i nogostupe.
3. U postupku je ishođenje građevinske dozvole za izgradnju nove asfaltne ceste od Velike ulice u
Habjanovcima, prema groblju naselja Habjanovci, a koja bi se vezala na županijsku cestu Brođanci–
Čepinski Martinci. Dužina ceste je: 1300 x 5 m. Cijena – projektantska: 5.000.000,00 kn.
Elektroničke komunikacije
U narednom razdoblju na području elektroničko komunikacijske infrastrukture planira se rekonstrukcije i
proširenje mjesnih mreža elektroničkih komunikacija u skladu s potrebama i tehnološkim promjenama, te
priključenje novih korisnika. Pri tome će osnovne aktivnosti biti usmjerene na što veću pokrivenost
širokopojasnim internetom,broj priključaka i povećanje brzine prijenosa podataka.
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Transport nafte i plina, plinoopskrba
U sustavu cijevnog transporta nafte i plina nema planiranih aktivnosti za naredno plansko razdoblje.
U plinoopskrbnom sustavu nema planova o novim aktivnostima na području Općine za naredno plansko
razdoblje.
Elektroenergetika
U elektroprijenosnom sustavu nema planiranih aktivnosti za naredno plansko razdoblje.
U elektrodistribucijskom sustavu u planu je izgradnja nove niskonaponske (0,4 kV) mreže cca nadzemno 1
km, podzemno 0,7 km te revitalizacija cca 1,8 km postojećih nadzemnih vodova.
Vodoopskrba
U narednom razdoblju planira se:
- dograditi sustav stanica za dokloriranje i kontrolu tlaka, te
- izgraditi točke nadzorno-upravljačkog sustava (vodoopskrbnog sustava Općine Bizovac) čime bi se
pospješila kvaliteta isporuke vodnih usluga područja Općine Bizovac
Odvodnja otpadnih voda
U narednom razdoblju u infrastrukturnom segmentu zbrinjavanja sanitarnih, otpadnih i oborinskih voda i
formiranja sustava odvodnje naselja treba/planira se:
- završiti započetu izgradnju neizgrađenih dijelova mreže odvodnog sustava naselja Samatovci i mreže
odvodnog sustava naselja Bizovac,
- izgraditi UPOV Petrijevci, te
- pustiti sustav odvodnje za spomenuta naselja u funkciju.
Što se tiče širenja izgradnje sustava odvodnje na ostala naselja Općine Bizovac, planira se:
- ugovoriti izradu projektne dokumentacije,
- ishoditi akte o gradnji te poduzeti radnje oko uvrštavanja istih projekata u sufinanciranje od strane EU
fondova.
Uređenje vodotoka i voda
Planom upravljanja vodama i Programom radova redovnog održavanja voda i vodnog dobra u narednom
razdoblju se planira provoditi samo redovno održavanje voda I. i II. reda, aktivna obrana od poplava u slučaju
nastanka nepovoljnih hidroloških prilika te održavanje obnovljenih melioracijskih građevina detaljne
melioracijske odvodnje kao i obnova detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje a sve u
okviru osiguranih sredstava uvažavajući prioritete.

V. IZVORI PODATAKA
1.
Ministarstvo kulture i medija Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u Osijeku
2.
MUP Ravnateljstvo civilne zaštite Područni ured civilne zaštite Osijek
3.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Zavod za zaštitu okoliša i prirode
4.
Državni zavod za statistiku
5.
Državni inspektorat Područni odjel Osijek Služba građevinske inspekcije
6.
Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije
7.
Osječko-baranjska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
8.
HAKOM
9.
Uprava za ceste Osječko-baranjske županije
10. Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
11. Hrvatske željeznice
12. Plinacro d.o.o.
13. HOPS Prijenosno područje Osijek
14. HEP ODS, Elektroslavonija Osijek
15. HEP Plina
16. INA
17. Hrvatske vode Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu
18. Općina Bizovac
19. Prostorni plan Osječko-baranjske županije
20. Prostorni plan uređenja Općine Bizovac
21. Strategija razvoja Općine Bizovac 2016-2020.
22. Plan gospodarenja otpadom
--------
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1113.
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»
broj 28/10) 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 30. sjednici održanoj dana 2. ožujka 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaći općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
Članak 1.
U Odluci o plaći općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika („Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj
6/10) u naslovu odluke riječi „ i zamjenika općinskog načelnika“ brišu se.
Članak 2.
Članak 1. mijenja se i glasi:
„Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijent za obračun plaće općinskog koji dužnost obavljaju
profesionalno te druga prava općinskog načelnika iz radnog odnosa (u nastavku teksta: dužnosnik)“
Članak 3.
Članak 4. mijenja se i glasi
„Koeficijenti za obračun plaće dužnosnika kada dužnost obavlja profesionalno, odnosno kada je u
radnom odnosu u Općini određuje se u visini 4,50.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o naknadama za rad općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika („Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 6/10).
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bizovac“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 120-01/21-01/2
URBROJ.: 2185/03-21-01
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević, v.r.

Bizovac, 2. ožujka 2021.

----------

1114.
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»
broj 28/10) 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 30. sjednici održanoj dana 2. ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
Članak 1.
U Odluci o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika („Službeni glasnik Općine
Bizovac“ broj 6/10) u naslovu odluke riječi „ i zamjenika općinskog načelnika“ brišu se.
Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik koji svoju dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa, ima pravo na mjesečnu
naknadu za rad u iznosu od 1.500 kuna neto.”
Članak 3.
U članku 3. riječi „i zamjenika općinskog načelnika“ brišu se.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bizovac“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 121-01/21-01/1
URBROJ.: 2185/03-21-01
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević

Bizovac, 2. ožujka 2021.

----------

1115.
Na temelju članka 35. stavak 1. točke 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20.) 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 30. sjednici 2. ožujka 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o naknadama za rad članova Općinskog vijeća i radnih tijela
Članak 1.
Ovom odlukom uređuju se naknade troškova, uvjeti pod kojima im naknada pripada te način i rok
isplate naknade članovima Općinskog vijeća Općine Bizovac, članovima radnih tijela općinskog vijeća, te
službenicima Jedinstvenog upravnog odjela kada sudjeluju na sjednicama Vijeća i njihovih radnih tijela izvan
svojeg radnog vremena.
Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili
ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.
Članak 2.
Naknada za sudjelovanje na sjednicama Općinskog vijeća utvrđuje se u fiksnom iznosu i njome su
obuhvaćeni troškovi dolaska na sjednicu, naknada za rad te izgubljena zarada. Pravo na naknadu ostvaruju
vijećnici, dužnosnici, članovi radnih tijela i službenici Jedinstvenog upravnog odjela ako sudjeluju na
sjednicama Općinskog vijeća.
Članak 3.
Pravo na naknadu za sudjelovanje na sjednicama ostvaruje se odazivom na radnu sjednicu i
prisustvom do službenog završetka sjednice. Ako vijećnik, dužnosnik ili službenik zakasni na početak sjednice
ili se udalji sa sjednice prije službenog završetka, dužan je navesti razlog izostanka. Ako je razlog opravdan,
ostvaruje pravo na naknadu u cijelom iznosu. Ako je razlog neopravdan, a vijećnik, dužnosnik ili službenik
barem djelomično sudjeluje na sjednici, ostvaruje pravo na naknadu u iznosu 50% od iznosa iz članka 4. ove
odluke. O opravdanosti izostanka odlučuje predsjedavajući na sjednici. O opravdanosti izostanka
predsjedavajućeg odlučuju prisutni vijećnici, većinom glasova prisutnih vijećnika.
Za sudjelovanje na svečanim sjednicama Općinskog vijeća ne isplaćuje se naknada.
Članak 4.
Naknada za sudjelovanje na sjednicama iznosi: - za predsjednika Općinskog vijeća 500,00 kn neto po
održanoj sjednici - za ostale vijećnike 200,00 kn neto po održanoj sjednici - za članove radnih tijela općinskog
vijeća 150,00 kn neto po održanoj sjednici - za službenike Jedinstvenog upravnog odjela 150,00 kn neto po
održanoj sjednici.
Članak 5.
Isplata naknada troškova osobama iz članka 2. ove odluke vrši se tromjesečno na njihove osobne žiro
račune otvorenim u poslovnim bankama.
Jedinstveni upravni odjel za potrebe izvršavanja ove Odluke vodi posebnu evidenciju o sudjelovanju
radnim sjednicama i isplatama naknadi troškova.
Članak 6.
Sredstva za naknadu troškova u iznosu utvrđenom člankom 4. ove Odluke uvećane za pripadajuće
poreze i doprinose osiguravaju se u Proračunu Općine Bizovac.

BROJ 1 – STRANICA 48

OPĆINSKI GLASNIK
OPĆINE BIZOVAC

3. OŽUJKA 2021.

Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama zamjenika općinskog načelnika,
predsjednika i članova općinskog vijeća i članova radnih tijela (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 3/09).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Bizovac”.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 120-01/21-01/1
URBROJ.: 2185/03-21-01
Bizovac, 2. ožujka 2021.

----------

Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević, v.r.

1116.
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 30. sjednici održanoj 2. ožujka 2021. godine
PROVEDBENI PLAN
unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bizovac
za 2021. godinu
Članak 1.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Bizovac potrebno je u 2021. godini provesti
sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:
1. Organizacijske mjere
1.1. Vatrogasne postrojbe
a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjeni ugroženosti od požara za općinu Bizovac
potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac, pravne osobe
b) U središnjem DVD-u Bizovac organizirati pasivna vatrogasna dežurstva tako da se osigura djelotvorna i
pravodobna operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovita prostorna pokrivenost općine u slučaju
požara. Osigurati funkcioniranje stalnog dežurstva i dojave požara na telefonski broj 193 i 112. u suradnji
s Vatrogasnom zajednicom Grada Valpova za područje cijele Općine.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac, pravne osobe, Vatrogasna zajednica Općine Bizovac, DVD-i na
području Općine Bizovac, Vatrogasna zajednica Grada Valpova.
c) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih
vatrogasnih društava na području Općine Bizovac.
Izvršitelj zadatka: Zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Bizovac
d) Proračunom Općine Bizovac planirati financijska sredstva za redovito funkcioniranje, opremanje i
osposobljavanje vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Općine Bizovac.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac
1.2. Normativni ustroj zaštite od požara
a) Općina Bizovac ima organiziranu dimnjačarsku službu na svom području sukladno važećim zakonskim
propisima. Izvršiti ispitivanje stanja dimovodnih kanala i njihovo održavanje.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac u suradnji s dimnjačarom koji je dobio koncesiju.
b) Općina Bizovac donijela je Plan zaštite od požara na temelju izvršene Procjene. Potrebno je uskladiti
Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara s važećim zakonskim propisima..
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac.
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Tehničke mjere

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
2.1.1. Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima. Za potrebe vatrogasnih postrojbi
osigurati odgovarajuća spremišta za vatrogasna vozila i tehniku sa zagrijavanjem prostora ili vozila.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac, Vatrogasna zajednica Općine Bizovac
2.1.2.Izvršiti nadzor nad provedbom zadataka navedenih u točki 2. podtočki 2.1.1. ovoga Provedbenog plana.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Bizovac, Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni
ured Osijek
2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja
Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka intervencije do lokaliziranja
i gašenja požara, potrebno je, sukladno pravilima vatrogasne struke, osigurati dovoljan broj stabilnih, mobilnih
i prijenosnih radio uređaja za potrebe vatrogasnih postrojbi. Također je potrebno u tehničkom smislu u
Vatrogasnom operativnom centru osigurati trajno i učinkovito funkcioniranje vatrodojave i sustava za
uzbunjivanje operativnih vatrogasaca
Izvršitelj zadatka: općina, pravne osobe koje imaju vatrogasne postrojbe, Vatrogasna zajednica Općine
Bizovac
3.

Urbanističke mjere

3.1.
U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o razini
prostornih planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac
3.2.
U svim naseljima na području općine sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne
površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba osigurati
stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.
Izvršitelj zadatka: pravne osobe koje upravljaju javnim cestama sukladno važećim propisima, Općina Bizovac,
pravne osobe koje su vlasnici većih proizvodnih kompleksa
3.3.
Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak
Za gašenja požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i tlak u
hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: općina, pravne osobe koje se bave djelatnošću javne vodoopskrbe
3.4.
Hidrantska mreža za gašenje požara
Hidrantsku mrežu nužno je u potpunosti uskladiti s važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: općina, pravne osobe koje se bave djelatnošću javne vodoopskrbe
3.5.
Ostali izvori vode za gašenje požara
Nužno je urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću udovoljavaju
potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe gašenja požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac, Hrvatske vode
4. Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada
Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 94/13) sva odlagališta otpada
koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i
uvjetima rada za odlagališta otpada ("Narodne novine", broj 114/15), potrebno je sanirati i zatvoriti.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac
5. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru
a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je urediti
okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac
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b) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, letci i slično), sustavno i redovito
obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Bizovac, Općina Bizovac
c) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od požara, a
prvenstveno: vlasnicima šumskih površina, vlasnicima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta,
stanovnicima naselja seoskog karaktera koji se pretežito bave poljoprivrednom djelatnošću, šumarskim i
poljoprivrednim inspektorima, te inspektorima zaštite od požara PU Osječko-baranjske, u cilju
poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju
moguću mjeru.
Izvršitelj zadatka: općina, Vatrogasna zajednica općine Bizovac
d) Nužno je propisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala sukladno
važećim propisima, te nadzirati njihovo provođenje.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac
e) Obvezno je redovito čišćenje melioracijskih kanala od biljnog i komunalnog otpada.
Izvršitelj zadatka: Hrvatske vode za regulacijske i zaštitne vodne građevine te za građevine za osnovnu
melioracijsku odvodnju, a za građevine za detaljnu melioracijsku odvodnju Županija Osječko-baranjska,
te Općina Bizovac za takve kanale u svojoj nadležnosti
f) Zdenci i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru
moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati prohodnima.
Izvršitelj zadatka: Općina Bizovac, pravne osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost, fizičke i pravne
osobe koje su vlasnici zemljišta na kojem se nalaze pričuve vode za gašenje požara
g) Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu.
Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja
nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od
lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati požar, omogućiti ili olakšati njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste
Osječko-baranjske županije i Općina Bizovac.
h) Obvezno je nadzirati i čistiti pojas uz željezničku prugu. Zemljišni pojas uz prugu mora biti čist i pregledan
kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je
obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz prugu od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle
izazvati požar, omogućiti ili olakšati njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Hrvatske željeznice
i) Obvezno je na svim objektima koji posjeduju plinske instalacije obvezno je redovito ispitivati njihovu
ispravnost, sukladno važećim propisima..
Izvršitelj zadatka: pravne i fizičke osobe koji su vlasnici objekata s plinskim instalacijama
Članak 2.
Općina Bizovac upoznat će sa sadržajem ovoga Provedbenog plana sve pravne subjekte koji su istim
predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.
Članak 3.
Sredstva za provedbu obveza koje proizlaze iz ovoga Provedbenog plana, osiguravaju su u Proračunima
izvršitelja zadatka.
Članak 4.
Općina Bizovac jednom godišnje razmatra izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana.
Članak 5.
Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Bizovac“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 214-02/21-01/1
URBROJ: 2185/03-21-1
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević, v.r.

Bizovac, 2. ožujka 2021. godine
----------
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1117.
Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18., 115/18. i 98/19.) i
članka 32. Statuta Općine Bizovac, („Službeni glasnik“ broj 3/09., 2/13., 2/18. i 6/18.), Općinsko vijeće Općine
Bizovac na 30. sjednici održanoj dana 2. ožujka 2021. godine donijelo je

IZVJEŠĆE
o primjeni agrotehničkih mjera na području
Općine Bizovac za 2020. godinu

I.
UVOD
Općinsko vijeće Općine Bizovac na 14. sjednici održanoj 2010. godine, donijelo je Odluku o agrotehničkim
mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
na području Općine Bizovac (Službeni glasnik općine Bizovac broj 7/10 (dalje u tekstu: Odluka).
Sukladno članku 10 stavak 2 Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne samouprave dostavlja
Ministarstvu poljoprivrede godišnje izvješće o primjeni mjera propisanih svojom odlukom, do 31. ožujka svake
godine za prethodnu godinu.
Prema članku 3. Odluke, kao agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:
1. zaštita od erozije,
2. održavanje živica i međa
3. sprečavanje zakorovljenosti,
4. održavanje kanalske mreže i poljskih puteva,
5. suzbijanje biljnih bolesti i štetočina,
6. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.
Općina Bizovac raspolaže ukupno s 7.171 ha poljoprivrednih površina, što predstavlja oko 71,25 % ukupne
površine općine. Najveći dio površina je u privatnom vlasništvu, a u vlasništvu države je 2300 ha. Šumske
površine zauzimaju ukupno 1.448 ha ili 14,38 % ukupne površine općine.
Ukupno obradivog zemljišta ima 7.304 ha, a poljoprivrednog zemljišta uključivo i pašnjaci 7.576 ha.
Šume na području općine u nadležnosti su Uprave šuma podružnica Osijek, Šumarija Valpovo, koja djeluje u
sastavu javnog poduzeća «Hrvatske šume».
VRSTA ZEMLJIŠTA
oranice i vrtovi
voćnjaci
livade
pašnjaci
šume
trstici
neplodno
UKUPNO

UKUPNO (ha)
7.171
46
87
272
1.448
12
912
10.064

II.
EROZIJA
Općina Bizovac zauzima ravničarski dio reljefa te nema opasnosti od klizanja tla, tako da tijekom 2020.
godine nije bilo pojava erozije ni klizišta.
III.
ODRŽAVANJE ŽIVICA I MEĐA I MJERE SPREČAVANJA ZAKOROVLJENOSTI
Jedinstveni upravni odjel tijekom 2020. godine nije slao upozorenja vlasnicima i posjednicima zbog
neodržavanja njihovih poljoprivrednih zemljišta. Mogući problemi mogu nastati zbog neriješenih imovinsko
pravnih odnosa, tj. na nekim česticama ima nekoliko vlasnika, koji najčešće žive van Republike Hrvatske.

IV.
ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA
Općina Bizovac pripada vodnom području sliva Drave i Dunava i to slivnom području ''Vuka'' i slivnom području
''Karašica-Vučica''.
1. Osnovnu kanalsku mrežu Slivnog područja ''Vuka'' na području Općine Bizovac čine kanali:
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Poganovačko-Kravički kanal – dužina 4,3 km,
Selce– dužina 10 km, (kanali I reda)
Kanali II. reda
- Sigrit,
- Atovi,
- Slakovac,
- Jedinac – dužina 7,83 km,
- Madarinci i
- Lozovac (kanali II reda)
Pored osnovne kanalske mreže, znatno je gušća detaljna kanalska mreža (kanali III i IV reda).
Ukupna dužina kanala III reda na području Općine Bizovac iznosi 70,8 km, a kanala IV reda
148,28 km.
-

2. Slivno područje "Karašica-Vučica" obuhvaća detaljnu kanalsku mrežu koja je dio sliva rijeke Vučice:
- sliv Donje Vučice – dužina 13,43 km
- sliv Poznanovca (desni pritok rijeke Vučice) – dužina 2,35 km.
Ukupna dužina kanala III i IV reda slivnog područja Karašica-Vučica iznosi 37,59 km s prosječnom dubinom
od 1,5 m i širinom u razini terena 8 m.
3. Održavanje kanalske mreže i to kanala I i II. reda je u nadležnosti Hrvatskih voda, gdje Općina kroz dopise
i sastanke pokušava ukazati na probleme na mreži koju onda Hrvatske vode saniraju.
Veliki problem predstavlja nepostojanje odvodnog sustava i nelegalnog pražnjenja septičkih jama u kanalsku
mrežu izvan naselja na području općine Bizovac.
Na održavanje kanalske mreže općina je utrošila u 2020. godini 36.437,50 kuna
Na održavanje poljskih puteva utrošeno je u 2020. godini 259,231,25 kuna.

V.
ZAKLJUČAK
Područje Općine Bizovac je u velikom dijelu pokriveno obradivim površinama, od čega je mali broj koje su
neobrađene. Općina Bizovac nastoji, prije svega aktivnim mjerama, potaknuti vlasnike i posjednike zemljišta
na njihovo redovito obrađivanje i sprečavanje njihove zakorovljenosti.
Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Općine Bizovac“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 320-02/21-01/1
URBROJ: 2185/03-01-21-02
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević, v.r.

Bizovac, 2. ožujka 2021.

-----------

1118.
Na temelju članka 49. stavka 1 i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97,
107/07, 94/13 i 98/19.) i članka 32. Statuta Općine Bizovac („Službeni glasnik Općine Bizovac“, broj:3/09),
Općinsko vijeće Općine Bizovac na svojoj 30. sjednici, održanoj dana 2. ožujka 2021. godine donijelo je
ODLUKU
o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Bizovac
u jaslicama i dječjim vrtićima izvan Općine Bizovac
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način i uvjeti financiranja troškova smještaja djece s područja Općine
Bizovac u jaslicama i dječjim vrtićima izvan Općine Bizovac.
Članak 2.
Pravo na sufinaciranje troškova boravka djece s područja Općine Bizovac u jaslicama i dječjim vrtićima
izvan Općine Bizovac ostvaruju roditelji odnosno skrbnici (korisnici usluga jaslica i dječjih vrtića), hrvatski
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državljani sprebivalištem na području Općine Bizovac najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za
ostvarivanje prava iz ove Odluke.
Korisnici usluga jaslica i dječjih vrtića u obvezi su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bizovac , u
svrhu ostvarivanja prava iz ove Odluke, podnijeti zahtjev uz prilaganje slijedećih dokaza:
- Izvadak iz matice knjige rođenih za djecu
- Uvjerenje o prebivalištu (ne stariji od 6 mjeseci) jednog roditelja, odnosno skrbnika i za dijete koje
se upisuje u jaslice ili dječji vrtić,
- Presliku osobne iskaznice jednog roditelja ili skrbnika,
- Potvrdu/ugovor o upisu djeteta u jaslice ili dječji vrtić,
- Presliku mjesečnog računa o plaćanju cijene vrtića.
Isprave iz stavka 2. Ovog članka dostavljaju se u preslici, uz obvezu dostave izvornika na uvid.
Jedinstveni upravni odjel Općine Bizovac utvrdit će rješenjem o priznavanju prava na sufinaciranje
boravka djece u jaslicama i dječjim vrtićima.
Korisnici usluge u obvezi su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bizovac prijaviti svaku promjenu
prebivališta (potvrda o promjeni prebivališta).
U protivnom, korisnici usluga koji ne postupe u skladno stavku 4. ovog članka, gube pravo na
sufinaciranje troškova smještaja djece u jaslicama i dječjim vrtićima.
Članak 3.
Općina Bizovac sudjeluje u sufinaciranju troškova boravka u jaslicama i dječjim vrtićima u visini iznosa
koji plaćaju roditelji djece koja su smješteni u jaslice i dječji vrtić u Bizovcu.
Korisnici usluga jaslica i dječjih vrtića u obvezi su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bizovac
svaki mjesec dostaviti presliku uplatnice o plaćanju dječjeg vrtića.
Članak 4.
Općina Bizovac sudjeluje u financiranju troškova smještaja djece s područja Općine Bizovac u
jaslicama i dječjim vrtićima izvan Općine Bizovac pod uvjetom da u dječjem vrtiću u Bizovu nema raspoloživih
mjesta za upis djece u vrtić.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Bizovac”.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 601-01/21-01/1
URBROJ: 2185/03-21-01
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević, v.r.

Bizovac, 2. ožujka 2021.
----------

1119.
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 30. sjednici 2. ožujka 2021. godine
PLAN RADA
Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2021. godinu
I.
Ovim Planom određuje se raspored održavanja sjednica Općinskog Vijeća Općine Bizovac tijekom
2021. 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 2021. godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Predsjednik Općinskog vijeća
Rok :
veljača 2021. godine
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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 2021. godine.
2. Razmatranje prijedloga Statuta Općine Bizovac;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
veljača 2021. godine
Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj (područnoj) i regionalnoj samoupravi
(„Narodne novine“ br. 144/20.), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je uskladiti svoj
Statut sa odredbama zakona.
3. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama poslovnika općinskog vijeća Općine Bizovac;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
predsjednik vijeća
Rok :
veljača 2021. godine
Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj (područnoj) i regionalnoj samoupravi
(„Narodne novine“ br. 144/20.), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je uskladiti svoje
opće akte sa odredbama zakona.
4. Razmatranje prijedloga provedbenog Plana zaštite od požara na području Općine Bizovac za 2020.
godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
veljača 2021. 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.
5. Razmatranje prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bizovac za razdoblje od
2021 do 2027 godine;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
veljača 2021. godine
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br.
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni
tekst, 137/15, 123/17-pročišćeni tekst i 98/19 i članka 15. i 18. Zakona o upravljanju državnom imovinom
(»Narodne novine«, br. 52/18 ) Općinsko vijeće donosi akte vezano za upravljanje svojom imovinom.
6. Razmatranje prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bizovac za 2021 godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
veljača 2021. godine
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br.
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni
tekst, 137/15, 123/17-pročišćeni tekst i 98/19 i članka 15. i 18. Zakona o upravljanju državnom imovinom
(»Narodne novine«, br. 52/18 ) Općinsko vijeće donosi akte vezano za upravljanje svojom imovinom.
7. Razmatranje prijedloga Odluke o naknadama članova općinskog vijeća i radnih tijela općinskog vijeća;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
veljača 2021. godine
Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj (područnoj) i regionalnoj samoupravi
(„Narodne novine“ br. 144/20.), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je uskladiti
svoejopće akte sa odredbama zakona.
8. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama plaće dužnosnika Općine Bizovac;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
veljača 2021. godine
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Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj (područnoj) i regionalnoj samoupravi
(„Narodne novine“ br. 144/20.), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je uskladiti
svoejopće akte sa odredbama zakona.
9. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Općine Bizovac za razdoblje 2021. – 2025. godine;
Stručna obrada : Zavod za prostorno planiranje Osijek
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2021. godine
Izvješće se izrađuje na temelju Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' broj 153/13, 65/17,
114/18 i 39/19,) i prema Pravilniku o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima Izvješća o stanju u
prostoru (''Narodne novine'', broj 48/14 i 19/15) kao četverogodišnji dokument praćenja stanja u prostoru,
a donosi ga Općinsko vijeće.
10. Razmatranje Izvješća o provođenju agrotehničkih mjera na području Općine Bizovac u 2020. godini;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2021. godine
Jedinice lokalne samouprave donose Odluku o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog
zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na svom području.
Sukladno članku 10 stavak 2 Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne samouprave dostavlja
Ministarstvu poljoprivrede godišnje izvješće o primjeni mjera propisanih svojom odlukom, do 31. ožujka
svake godine za prethodnu godinu.
11. Razmatranje Izvješća o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2020. godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2021. 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.
12. Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna Općine Bizovac u 2020. godini;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2021. 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.
13. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje VI-XII mjesec za 2020.
godinu;
Stručna obrada : Općinski načelnik
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2021. 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.
14. Razmatranje Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac za 2020. godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Pročelnik JUO
Rok :
ožujak 2021. 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
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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.
15. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine
Bizovac u 2020. godini;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2021. 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.
16. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Bizovac u 2020. godini;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2021. 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.
17. Razmatranje Izvješća o provođenju Programa javnih potreba u kulturi i športu na području Općine
Bizovac u 2020. godini;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2021. 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.
18. Razmatranje izvješća o realizaciji Programa trošenja sredstava od prodaje i zakupa državnog
poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2021. godine
Prema članku 49. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18 i 115/18 i
98/19.) 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.
19. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Bizovac;
Stručna obrada : Povjerenstvo za javna priznanja
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
ožujak 2021. 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.
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TRAVANJ - LIPANJ
20. Razmatranje Izvješća o ostvarivanju financijskog plana i programa rada Vatrogasne zajednice Općine
Bizovac za 2020. godinu;
Stručna obrada : Vatrogasna zajednica Općine Bizovac
Predlagatelj :
Vatrogasna zajednica Općine Bizovac
Rok :
lipanj 2021. 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.
21. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Bizovac;
Stručna obrada : Vatrogasna zajednica Općine Bizovac
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
lipanj 2021. 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.
22. Razmatranje informacije o provođenju odluke o stipendijama Općine Bizovac u 2020./2021. godini
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
lipanj 2021. 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.
23. Razmatranje Informacije o radu i financijskom poslovanju Dvorca d.o.o. Valpovo u 2020. godini
Stručna obrada : Dvorac d.o.o. Valpovo
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
lipanj 2021 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.
24. Razmatranje Informacije o radu i financijskom poslovanju Urbanizma d.o.o. Valpovo u 2020. godini
Stručna obrada : Urbanizam d.o.o. Valpovo
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
lipanj 2021 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.
25. Razmatranje Informacije o stanju vodoopskrbe na području Općine Bizovac
Stručna obrada : Dvorac d.o.o. Valpovo
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
lipanj 2021. 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
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i isporuke vode za piće. Informacija će sadržavati podatke o izgrađenosti vodovodne mreže na području
općine Bizovac.
RUJAN - LISTOPAD
26. Izvješće o izvršavanju proračuna Općine Bizovac za razdoblje I – VI mjesec 2021. godine
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj:
Općinski načelnik
Rok :
rujan 2021. 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.
27. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje I-VI mjesec 2021. godine;
Stručna obrada : Općinski načelnik
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
rujan 2021. 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 2020. godinu;
Stručna obrada : Hrvatski radio Valpovština
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
rujan 2021. 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
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
rujan 2021. 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 2021. 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. Razmatranje Informacije o provođenju sustavne deratizacije;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
rujan 2021. 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.
32. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bizovac;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
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Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
rujan 2021. 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.
33. Izvješće o provedenim mjerama protupožarne zaštite u sezoni žetve 2021. godine;
Stručna obrada : Vatrogasna zajednica Općine Bizovac
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
rujan 2021. 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.
34. 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 2021. 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.
35. Informacija o uspjehu učenika i radu OŠ Bratoljuba Klaića u školskoj 2020/2021. godini
Stručna obrada : OŠ Bratoljuba Klaića
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
listopad 2021. 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.
36. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Općine Bizovac;
Stručna obrada : Dječji vrtić “Maslačak” Belišće
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
listopad 2021. 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.
37. 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 2021. 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.
38. Razmatranje plana zimskog održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
listopad 2021. 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.
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STUDENI - PROSINAC
39. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2021. godini. Smjernice za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2022. godini.
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2021. 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.
40. Razmatranje prijedloga Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Općine
Bizovac u 2022. godini;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2021. 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.
41. Utvrđivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2021. 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.
42. Razmatranje programa javnih potreba u športu za 2022. godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2021. 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.
43. Razmatranje programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2021. 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.
44. Razmatranje programa trošenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta za
2022. godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2021. godine
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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.
45. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Bizovac za 2022. godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2021. 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.
46. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju proračuna za 2022. godinu;
Stručna obrada : Jedinstveni upravni odjel
Predlagatelj :
Općinski načelnik
Rok :
prosinac 2021. 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
47. Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bizovac za 2021. 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.
48. 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.
49. 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
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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.
50. Izvješće o korištenju sredstava tekuće rezerve Proračuna Općine Bizovac za 2021. 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.
51. 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.
52. 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 : 021-05/21-01/3
URBROJ : 2185/03-1-21-1
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević, v.r.

Bizovac, 2. ožujka 2021.
-----------

1120.
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 2021. godinu ("Službeni
glasnik Općine Bizovac" broj 5/20.), Općinski načelnik Općine Bizovac 18. siječnja 2021. godine donio je
ODLUKU
o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza
redovnih učenike srednjih škola s područja Općine Bizovac
u razdoblju siječanj-lipanj 2021. 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 2021. godine.
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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 2021. godine sufinancirati međumjesni javni prijevoz redovitih učenika
srednjih škola s prebivalištem na području Općine Bizovac u iznosu od 17,5% 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 2021. godinu.
Članak 7.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Općine Bizovac".
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC
KLASA : 022-05/21-01/5
URBROJ : 2185/03-21-1
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković

Bizovac, 18. siječnja 2021. godine
----------

1121.
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 2020. godinu
("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 5/18.), Općinski načelnik Općine Bizovac 18. siječnja 2021. godine
donio je
ODLUKA
o subvencioniranju dijela cijene prijevoza
redovnih i izvanrednih studenata s prebivalištem na području Općine Bizovac
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos, način i kriteriji sufinaciranja međumjesnog javnog prijevoza za
redovne i izvanredne studente s područja Općine Bizovac u razdoblju siječanj-lipanj 2021. godine.
Članak 2.
Općina Bizovac će u razdoblju siječanj - lipanj 2021. godine sufinancirati međumjesni javni prijevoz
redovitih i izvanrednih studenata s prebivalištem na području Općine Bizovac u iznosu od mjesečne cijene
karte.
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 2021. godini.
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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 2021. godinu.
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Općine Bizovac".
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC
KLASA : 022-05/21-01/4
URBROJ : 2185/03-21-2
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

Bizovac, 18. siječnja 2021.
----------

1122.
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 18. siječnja 2021. godine donio je

ODLUKU
o financiranju toplog obroka učenika osnovne škole u 2021. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos i način sufinaciranja toplog obroka za učenike osnovne škole s
područja Općine Bizovac u 2021. 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 : 022-05/21-01/3
URBROJ : 2185/03-21-1
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

Bizovac, 18. siječnja 2021.
----------
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1123.
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 18. siječnja 2021. donosi
PLAN
savjetovanja s javnošću u 2021. godini
I.
Plan savjetovanja s javnošću Općine Bizovac u 2021. 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 2021. 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 objavit će se u „Službenom glasniku Općine Bizovac“
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 022-05/21-01/1
URBROJ: 2185/03-02-21-1
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

Bizovac, 18. siječnja 2021.
----------

Plan savjetovanja u 2021. godini
R.
broj

1.
2.

3.

4.

Naziv akta

Prijedlog Statuta
Općine Bizovac
Prijedlog izmjena i
dopuna Proračun
Općine Bizovac za
2021. godinu
Prijedlog programa
javnih potreba na
području Općine
Bizovac za 2022. g.
Prijedlog Proračun
Općine Bizovac za
2022. godinu

Nositelj
izrade

Planirano
vrijeme
donošenja

Način
provedbe
savjetovanja

Jedinstveni
upravni odjel
Jedinstveni
upravni odjel

prvo
tromjesečje

Internetsko
savjetovanje
Internetsko
savjetovanje

Jedinstveni
upravni odjel
Jedinstveni
upravni odjel

drugo
tromjesečje
četvrto
tromjesečje
četvrto
tromjesečje

Okvirno
vrijeme
provedbe
javnog
savjetovanja
prvo
tromjesečje
drugo
tromjesečje

Donositelj akta

Općinsko vijeće
Općine Bizovac
Općinsko vijeće
Općine Bizovac

Internetsko
savjetovanje

Studeni 2021

Općinsko vijeće
Općine Bizovac

Internetsko
savjetovanje

Studeni 2021

Općinsko vijeće
Općine Bizovac
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1124.
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 2021. godinu

Članak 1.
Ovim Planom prijama u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine
Bizovac u 2021. 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 2021.
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 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 2021. godini sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Proračunu Općine
Bizovac za 2021. godinu planira se prijam na neodređeno vrijeme:
- 1 službenika – visoka stručna sprema – pročelnik JUO
- 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: 022-05/21-01/2
UR.BROJ: 2185/03-21-01
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

Bizovac, 18. siječnja 2021.
----------
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1125.
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 period 01.01.2021 - 31.4. 2021. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća
Općine Bizovac i nezavisnih vijećnika za period 01.01.2021 - 31.4. 2021. godine.
Općinsko vijeća Općine Bizovac ima 13 članova, od čega je 1 žena (15,39%) i 12 muškaraca (84,62%), 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE (HDSSB)
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA (HKS)
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS)
BUDIMČIĆ SNJEŽANA – NEZAVISNI VIJEĆNIK
TOMICA GLAVAŠ – NEZAVISNI VIJEĆNIK
IGOR JAKOPIČEK – NEZAVISNI VIJEĆNIK
EVA KALKAN – NEZAVISNA VIJEĆNICA
NIKOLA LACKOVIĆ – NEZAVISNI VIJEĆNIK
HRVOJE MARJANOVIĆ – NEZAVISNI VIJEĆNIK
UKUPNO

2.666,72
666,68
666,68
666,68
733,33
666,68
666,68
733,33
666,68
666,68
8.800,14

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 : 022-05/21-01/6
URBROJ: 2185/03-21-1
Bizovac, 18. siječnja 2021.

OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.
-----------
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1126.
Na temelju članka 20. st.1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj: 94/13; 73/17,
14/19 i 98/19.), i članka 46. Statuta Općine Bizovac („Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 3/09, 2/13, 2/18 i
6/18.) Općinski načelnik općine Bizovac 26. siječnja 2021. godine donosi sljedeće

GODIŠNJE IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Bizovac za 2020. godinu

1. OPĆI PODACI
Tablica 1. Opći podaci o OPĆINI BIZOVAC i davatelja javne usluge prikupljanja za OPĆINU BIZOVAC
Naziv JLS
OPĆINA BIZOVAC
Površina JLS

100,64 km2

Broj stanovnika
Naziv davatelja javne usluge prikupljanja
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
koje djeluje na području JLS
Naziv davatelja javne usluge prikupljanja
posebnih kategorija otpada koje djeluje na
području JLS
Obveznik dostave podataka o količinama i
vrstama otpada u Registar onečišćavanja u
okoliš (ROO)1 za OPĆINU BIZOVAC
Datum dostave podataka o količinama i vrstama
otpada u ROO za 2020.

4502
URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti
Valpovo, M. A. Reljkovića 16. 31550 VALPOVO
URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti
Valpovo, M. A. Reljkovića 16. 31550 VALPOVO
Ožujak 2021.

Specifična količina komunalnog otpada, po
stanovniku obuhvaćenom organiziranim
odvozom, za 2020.godinu
Obuhvaćenost stanovništva organiziranim
skupljanjem i odvozom komunalnog otpada u %.

0,356
100

Broj reciklažnih dvorišta

0

Broj eko otoka

-

Mjesto odlaganja otpada - odlagalište

Starovalpovački put bb BELIŠĆE

Specifična količina komunalnog otpada, po stanovniku obuhvaćenom organiziranim odvozom, za 2020.godinu,
iznosila je: spec. količina (kg/stan/dan) = količina otpada x 1000 / (broj stanovnika x 365) = kg/stan/dan

2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA GOSPODARENJA OTPADOM
2.1. Infrastruktura za gospodarenje otpadom
Popis reciklažnih dvorišta, eko otoka i mobilnih jedinica te detaljniji opis istih na području OPĆINE BIZOVAC
prikazan je tablicama 2., 3., 4., 5., 6. i 7. u nastavku.
2.1.1.

Reciklažna dvorišta, eko otoci i mobilne jedinice za gospodarenje otpadom

1 Dostava podataka obveznika sukladno Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“ 87/15)
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Tablica 2. Popis reciklažnih dvorišta na području OPĆINE BIZOVAC
Naziv osobe koja
Ključni broj
Red.
Broj reciklažnih
Adresa lokacije
upravlja
prikupljenog
dvorišta
reciklažnog
reciklažnim
br.
otpada2
dvorišta
dvorištem
1.

-

Tablica 3. Popis eko otoka na području OPĆINE BIZOVAC
Ključni broj
Red.
Naziv davatelja
Adresa lokacije eko otoka prikupljenog
javne usluge
br.
otpada
1.

Količina odvojeno
prikupljenog
otpada prema vrsti
u 2020. (t)

-

-

-

Količina odvojeno
prikupljenog otpada
prema vrsti u 2020. (t)
-

Tablica 4. Popis mobilnih reciklažnih dvorišta i nazivi naselja u kojem se prikuplja otpad posredstvom istih
Naziv osobe koja
Količina
Broj
Red.
Ključni
broj
prikupljenog
Nazivi
odvojeno
upravlja mobilnim
mobilnih
otpada
naselja
prikupljenog
reciklažnim
br.
jedinica
otpada
prema
dvorištem
vrsti u 2020. (t)
1.
Urbanizam d.o.o.
1
Bizovac 20 01 02 - staklo
1

3.

Urbanizam d.o.o.

1

4.

Urbanizam d.o.o.

1

Bizovac

20 01 34 - baterije i akumulatori,
koji nisu navedeni pod 20 01 33*
20 01 36 - odbačena električna i
elektronička oprema, koja nije
navedena pod 20 01 21*, 20 01
23* i 20 01 35*
20 01 40 - metali

5.

Urbanizam d.o.o.

1

Brođanci

15 01 07 - staklena ambalaža

6.

Urbanizam d.o.o.

1

Brođanci

20 01 11 - tekstili

7.

Urbanizam d.o.o.

1

Brođanci

20 01 39 - plastika

2.

Urbanizam d.o.o.

Bizovac

1

Bizovac

1
2

1
100
10
5

Tablica 5. Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta na području OPĆINE BIZOVAC
Izgradnja i
Izgradnja i
Nabavka opreme u 2020.
Ukupno opreme
opremanje RD3
opremanje RD4 u
do 2019. godini
2020. godini
-

-

-

-

Tablica 6. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevni otpad na području OPĆINE BIZOVAC
Izgradnja i opremanje RD Trenutno odlaganje
Količina
Predviđena lokacija za izgradnju
za građevni otpad-navesti građevnog otpadaodloženog
plohe za odlaganje građevnog
predviđenu lokaciju i svu
lokacija
građevnog
otpada koji sadrži azbest5
ishođenu dokumentaciju
otpada (t)
-

-

-

-

2 ključni broj otpada propisan Pravilnikom o katalogu otpada („Narodne novine“ broj 90/15)
3Navesti do sada svu ishođenu dokumentaciju pojedinačno za svako reciklažno dvorište (RD)
4Navesti svu ishođenu dokumentaciju za pojedinačno za svako reciklažno dvorište (RD)
5 Sukladno članku 59. stavak 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 73/17,
14/19, 98/19)
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Tablica 7. Izgradnja i opremanje kompostane za biorazgradivi otpad na području OPĆINE BIZOVAC
Izgradnja i opremanje
Trenutna lokacija
Ključni brojevi
Ključni brojevi otpada koji
kompostane- navesti
odlaganja
otpada koji se
su predviđeni za oporabu
predviđenu lokaciju i svu
biorazgradivog otpada
oporabljuju u
u kompostani
ishođenu dokumentaciju
kompostani
-

-

-

-

3. PODACI O LOKACIJAMA ONEČIŠĆENIM OTPADOM I NJIHOVOM UKLANJANJU
Na području OPĆINE BIZOVAC u 2020. nisu evidentirane nove lokacije divljih odlagališta.
Tablica 8. Provedba mjera uklanjanja otpada
Red.br.
Lokacija otpadom
onečišćenog tla
1.

-

-

Ukupna količina
odbačenog otpada

-

-

Sanirano
Da/Ne
-

4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM (PGO) OPĆINE BIZOVAC
JLS (naziv OPĆINA BIZOVAC je izradila Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2023.6 kako bi se
uskladio s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine.
Tablica 9. Plan gospodarenja otpadom OPĆINE BIZOVAC za razdoblje 2017.-2023. s osvrtom na 2020.
JLS je izradila PGO temeljem ZOGO
Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 20172023.

Puni naziv PGO7
Plan objavljen u Službenom glasilu8
Ishodovana suglasnost OBŽ (čl. 21. ZOGO)9

„Službeni glasnik općine Bizovac“, br. 1/18
DA

Izrađeno Izvješće o provedbi PGO RH u 2019. god.
Izvješće iz 2019. objavljeno u Službenom

DA

glasilu10

DA

Broj Službenog glasnika u kojem će biti objavljeno
Izvješće o provedbi PGO RH u 2020. god.

1/21

5. PROVEDBA MJERA GOSPODARENJA OTPADOM ODREĐENIH PGO RH ZA OSTVARENJE
CILJEVA DEFINIRANIH PLANOM OPĆINE BIZOVAC

Tablica 10. Kućno kompostiranje
Provedene aktivnosti do 2020.
Oprema za biorazgradivi otpad do 2020.

Provedene aktivnosti u 2020.
Nabava opreme za biorazgradivi otpad u 2020.

6 Upisati razdoblje za koje je donesen PGO

7 Upisati Izmjene i dopune PGO ukoliko ih je bilo
8 Upisati broj Službenog glasnika u kojem je objavljen
9 Upisati datum

10 Upisati broj Službenog glasnika u kojem je objavljeno izvješće
Upisati broj Službenog glasnika u kojem će biti objavljeno ili je već objavljeno izvješće
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Tablica 11. Odvojeno sakupljene vrste otpada iz komunalnog otpada na kućnom pragu u 2020.godini
Vrsta otpada
Sakupljeno otpada (t)
Oporabljeno otpada (t)
Neiskoristivi dio otpada
odložen na odlagalište (t)
Papir i karton
42.180,00
42.180,00
0
metal
staklo
19.842,00
19.842,00
0
plastika
36.872,00
36.872,00
0
Glomazni otpad
-

Tablica 12. Pregled provedenih izobrazno-informativnih aktivnosti u 2020. godini
Aktivnosti
Informativna publikacija o gospodarenju otpadom
Specijalizirani prilog u medijima (televizija ili radio)
Uspostava mrežne stranice o gospodarenju otpadom
Edukacije o gospodarenju otpadom11
Obilježavanje datuma vezanih za zaštitu okoliša

DA
DA

Tablica 13. Pregled mjera predviđenih za izvršenje u 2020. prema Planu gospodarenja otpadom Grada/Općine
za razdoblje 2017.-2023
Predviđene mjere PGO za 2020.

Provedene mjere u 2020.

Napomena12

6. IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA
OTPADOM

Za provedbu mjera planiranih PGO RH u OPĆINI BIZOVAC su tijekom 2020. godine korištena sredstva
EU/FZOEU-a, sredstva JLS i sredstva komunalnih poduzeća. Prikaz utrošenih sredstava daje se u nastavku
u tablicama 14., 15. i 16.
Tablica 14. Prikaz sufinanciranje gradnje objekata za gospodarenje kom. otpadom - reciklažna dvorišta
Sufinanciranje gradnje objekata za gospodarenje komunalnim otpadom -reciklažna
dvorišta
Godina provedbe
Izvor sredstava (kn)
Svrha
Vlastita
FZOEU/EU
do 2020.
tijekom 2020.
Tablica 15. Prikaz sufinanciranja mjera za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom13 i provedba
izobrazno-informativnih aktivnosti
Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i provedba izobrazno-informativnih
aktivnosti
Godina provedbe
Izvor sredstava (kn)
Svrha
Vlastita
do 2020.
11 Upisati i eko škole ukoliko ih ima i provođenje aktivnosti u njima
12 Navesti razloge zašto nisu provedene mjere
13 Nabavka opreme za odvojeno sakupljanje posebne kategorije otpada na kućnom pragu

FZOEU/EU
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tijekom 2020.
Tablica 16. Prikaz sufinanciranja mjera sanacija lokacija onečišćenih otpadom
Sanacija lokacija onečišćenih otpadom
Godina provedbe

Svrha

Izvor sredstava (kn)
Vlastita

FZOEU/EU

do 2020.
tijekom 2020.

7. ZAKLJUČAK
Ciljevi u gospodarenju otpadom do 2022. godine prema PGO RH i trenutno stanje prikazani su tablicom u
nastavku.
Tablica 17. Ciljevi gospodarenja otpadom i trenutno stanje u 2020. na području Grada/Općine
Cilj
Stanje (2020.)
Cilj 1.1. Smanjiti ukupnu količinu
proizvedenog komunalnog otpada za
5% u odnosu na 2015. godinu

Cilj 1.2. Odvojeno prikupiti 60% mase
proizvedenog komunalnog otpada
(prvenstveno papira, stakla, plastike,
metala i biootpada)
Cilj 1.3. Odvojeno prikupiti 40% mase
proizvedenog biootpada iz
komunalnog otpada
Cilj 1.4 Odložiti na odlagališta manje
od 25% mase proizvedenog
komunalnog otpada

Cilj do 2022. godine: t
Planirano 2020. godine: t
Stanje:2015. godine: t
Stanje 2019. godine: t
Stanje 2020. godine: t
Cilj do 2022. godine:
t
Planirano 2020. godine: t
Stanje:2015. godine: t
Stanje 2019. godine: t
Stanje 2020. godine: t
Cilj do 2022. godine:
t
Planirano 2020. godine: t
Stanje:2015. godine: t
Stanje 2019. godine: t
Stanje 2020. godine: t
Cilj do 2022. godine:
t
Planirano 2020. godine: t
Stanje:2015. godine: t
Stanje 2019. godine: t
Stanje 2020. godine: t

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 351-01/21-01/01
URBROJ: 2185/03-21-01
Bizovac,

26.01.2021.

OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.
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1127.
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 2021. 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 03.11. 2020. 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 483.000,00 kuna, a koja sredstva će teretiti Proračun Općine Bizovac za 2021. 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“.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 022-05/20-01/14
URBROJ: 2185/03-02-21-22
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

Bizovac, 15. veljače 2021.
----------
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TABLICA 1.

Redni
broj

Naziv udruge

1

2

OIB

Adresa (mjesto,
ulica i broj)

Ime i prezime
osobe
ovlaštene za
zastupanje

PLAN
2021.

3

4

6

7

1

KUD Bizovac Bizovac

21578203738

Bizovac, K.
Tomislava 138

Borislav
Cvetković

37.000,00

2

KUD Cret

81041630702

Cret Bizovački, M.
Gupca 111

Luka Rukavina

25.000,00

3

Matica Hrvatska - Ogranak
Bizovac

68480729256

Bizovac, K.
Tomislava 89

Đaniš
Vjekoslav

20.000,00

4

Udruga umirovljenika Bizovac

84853565928

Bizovac, K.
Tomislava 136

Marija Tukonić

15.000,00

5

Udruga sv. Vinka Paulskog Bizovac

68832008018

Bizovac, K.
Tomislava 136A

Romana
Kranjčević

5.000,00

6

Bizovački šahovski klub
Mladost Bizovac

8525937431

Bizovac, K.
Tomislava 136

Ivan Sršić

10.000,00

7

Zavičajni klub ličana Gacka

61375669665

Bizovac, K.
Tomislava 223

Milan Majetić

5.000,00

8

Olimpijada starih športova

37802117639

Brođanci, Brkićeva,
83

Veljko Gudelj

30.000,00

9

NK Termia Bizovac

40610398054

Bizovac,
Valpovačka, bb

Ivanka
Ivanović

70.000,00

10

NK Hajdin Cret

95893540772

Cret Bizovački, M.
Gupca, bb

Dejan Kozina

70.000,00

11

NK Gaj Brođanci

85638957645

Brođanci, Brkićeva
83

Alen Kučinac

36.000,00

12

NK Sloga Samatovci 1985

77094884660

Samatovci, Osječka
bb

Tomo Ivković

36.000,00

13

NK Jadran Habjanovci

74022074032

Habjanovci,
Fiskulturna, bb

Antun Lovrić

36.000,00

14

Stolnoteniski klub Omladinac
Brođanci

57463173760

Brođanci, Školska 2

Zorislav
Vučkovac

20.000,00

15

Stolnoteniski klub Bizovac

37491556616

Bizovac, Ulica dr.
Franje Tuđmana 1

Ivica Galić

10.000,00

16

Športsko ribolovno društvo
Bandar Bizovac

82064342021

Bizovac, K. A.
Stepinca 85

Albert Katančić

13.000,00

17

Atletski klub Bizovac

90999972944

Bizovac,
Valpovačka 1

Slaven Školka

5.000,00

18

Udruga pčelara „Valpovština“
Valpovo

27841205307

Trg, K. Tomislava 2
Valpovo

Mario Fišer

5.000,00

19

Udruga za biciklizam
„BIZBIKE“ 17“

40845428780

Bizovac, K.
Tomislava 287

Slavko
Andraković

5.000,00

20

NC DiM BSK Bizovac

81770024067

Bizovac,
Valpovačka bb

Josip Majetić

30.000,00

UKUPNO

483.000,00

