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1321.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC, na 11. sjednici održanoj 9. lipnja 2022. godine na temelju članka 109.
stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (NN., br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi VI.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bizovac (''Službeni glasnik Općine Bizovac, br. 7/21) i članka
32. Statuta Općine Bizovac (''Službeni glasnik' Općine Bizovac“, br. 1/21), donosi sljedeću
ODLUKU
O DONOŠENJU VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BIZOVAC

I.

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom donose se VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bizovac (''Općinski
glasnik'' Općine Bizovac, broj: 3/05, 3/10, 4/11, 4/13, 2/16, 3/16-ispravak i 5/20).

Članak 2.
(1)

VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bizovac (u daljnjem tekstu : Plan) sastoje
se od knjige-elaborata pod nazivom: ''VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine
Bizovac'', broj Plana: 28/2021. godine.

(2)

Plan iz stavka 1. ovoga članka izradio je Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac Paje
Kolarića 5A.
Članak 3.

Plan sadržava tekstualni i grafički dio:

0. OPĆI DIO
1. Naslovna stranica
2. Potpisni list
3. Suradnja i konzultacije u izradi Plana
4. Sadržaj
I. TEKSTUALNI DIO PLANA
1. ODREDBE ZA PROVEDBU
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II. GRAFIČKI DIO PLANA

Redni
broj
0.

Naziv kartografskog prikaza

Mjerilo

PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA

1:25.000

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

1:25.000

1.A.

POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

1:25.000

2.A.

ENERGETIKA

1:25.000

2.B.

VODNOGOSPODARSKI

1:25.000

3.A.

UVJETI KORIŠTENJA, OGRANIČENJA I
POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

PRIMJENE

1:25.000

4.A.

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BIZOVAC, IZDVOJENA
GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA, ZDRAVSTVENOLJEČILIŠNOG
I
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKOG
PODRUČJA
''BIZOVAČKE TOPLICE'' TE GROBLJA NASELJA BIZOVAC

1: 5.000

4.B.

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BROĐANCI, IZDVOJENA
GRAĐEVINSKA
PODRUČJA IZVAN NASELJA PROIZVODNOPOSLOVNIH
ZONA,
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE
ZONE
''BROĐANCI'', ZONE ZA GOSPODARENJE OTPADOM OD LOKALNOG
ZNAČAJA, GROBLJE NASELJA BROĐANCI TE LOVAČKE KUĆE

1: 5.000

4.C.

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA CEROVAC

1: 5.000

4.D.

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA CRET BIZOVAČKI I IZDVOJENO
GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GROBLJE NASELJA
CRET BIZOVAČKI TE LOVAČKE KUĆE

1: 5.000

4.E.

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA HABJANOVCI I IZDVOJENO
GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GROBLJE NASELJA
HABJANOVCI TE LOVAČKE KUĆE

1: 5.000

4.F.

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA NOVAKI BIZOVAČKI I
IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GROBLJE
NASELJA NOVAKI BIZOVAČKI

1: 5.000

4.G.

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA SAMATOVCI I IZDVOJENO
GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GROBLJE NASELJA
SAMATOVCI

1: 5.000

4.H.

GRAĐEVINSKO
PODRUČJE
NASELJA
SELCI,
IZDVOJENA
GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA UGOSTITELJSKOTURISTIČKIH ZONA ''SELCI''–SJEVEROZAPAD I ''SELCI''– JUGOISTOK
TE ŠPORTSKO-REKREACIJSKA ZONA – IGRALIŠTE ZA GOLF

1: 5.000

1.

PODRUČJA
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III. OBRAZLOŽENJE PLANA I EVIDENCIJA
A) OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE
BIZOVAC
1.POLAZIŠTA
2.CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA
3. OBRAZLOŽENJE PLANSKIH RJEŠENJA
B)

POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI
U IZRADI PLANA
C) ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU
D) EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA

IV. DOKUMENTACIJA
1. Izvadak iz sudskog registra
2. Rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja
3. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u
graditeljstvu
4. Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja Nacrta prijedloga Plana

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 4.
Iza naslova: ''II. ODREDBE ZA PROVEDBU'', dodaje se podnaslov: ''A) ODREDBE KOJIMA SE PROPISUJU
UVJETI PROVEDBE ZAHVATA U PROSTORU''.

Članak 5.
U članku 4., u alineji 2., podalineja ''a)'', mijenja se i glasi:
''a)

Izdvojena građevinska područja izvan naselja
-

Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja Zdravstveno-lječilišnog i ugostiteljsko-turističkog područja
''Bizovačke toplice'',

-

Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja Ugostiteljsko-turističke zone ''Brođanci'',

-

Izdvojena građevinska područja izvan naselja Ugostiteljsko-turističke zone ''Selci''- Sjeverozapad i
''Selci''- Jugoistok,

-

Izdvojena građevinska područje izvan naselja Proizvodno-poslovne zone „Slakovac“ i „Zapad“ u
Brođancima,

-

Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja Športsko-rekreacijska zona - Igralište za golf u Selcima,
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-

Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja Zone za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja u
Brođancima,

-

Izdvojena građevinska područje izvan naselja lovačkih kuća (Brođanci, Cret Bizovački i Habjanovci),

-

Izdvojena građevinska područje izvan naselja groblja (Bizovac, Brođanci, Cret Bizovački, Habjanovci,
Novaki Bizovački i Samatovci).''.

Članak 6.
U članku 5., alineje 3. i 4., mijenjaju se i glase:

''-

postojeća područja za iskorištavanje mineralnih sirovina (eksploatacijska polja) utvrđuju se na temelju
rješenja nadležnog javnopravnog tijela, a planirana prema posebnom propisu, PPOBŽ i odredbama Odluke,

-

vrijedno obradivo poljoprivredno tlo i ostalo obradivo poljoprivredno tlo određuje se sukladno posebnim
propisima.''.

Članak 7.
Članak 6., mijenja se i glasi:

''(1)

Prometne, energetske i vodnogospodarske građevine određene su funkcijom i kategorijom i prikazane na
kartografskim prikazima br. 1, 1.A., 2.A. i 2.B.

(2)

Prostor za prometne i infrastrukturne građevine utvrđuje se na sljedeći način:
-

za postojeće građevine prostor je utvrđen stvarnom katastarskom četicom i pojasom primjene
posebnih uvjeta prema posebnim propisima. Sve postojeće građevine, bilo da se zadržavaju ili
uklanjaju, mogu se rekonstruirati pri čemu su moguće izmjene trase u cilju poboljšanja
funkcioniranja građevine,

-

trase novih infrastrukturnih građevina su orijentacijske i moguće ih je mijenjati unutar koridora čija
ukupna širina iznosi:
•
•

•

•
•
•
•
•
(3)

za linijske građevine elektroničkih komunikacija
500,00 m,
za izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme utvrđena su
područja za smještaj rešetkastog antenskog stupa u radijusu od 1.250-1.500 m. Područja su
omeđena kružnim prstenom, a granicom područja smatra se os nacrtanog kružnog prstena,
na koje se primjenjuju ograničenja i uvjeti za gradnju iz PPOBŽ.
za nadzemni dalekovod (u daljnjem tekstu : DV) prijenosa
električne energije kV 2x400 kV TE Valpovo 2x400 kV,
pošto se planira paralelno s postojećim DV 35 kV
500,00 m,
za magistralne plinovode D. Miholjac-Osijek 2x
1.000,00 m,
za lokalne plinovode
20,00 m,
za magistralni vod vodoopskrbe
300,00 m,
za ostale vodoopskrbne cjevovode
100,00 m,
za vodne građevine utvrđene simbolom, radijusom
500,00 m.

Širina koridora iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se simetrično u odnosu na os infrastrukturne građevine,
prikazane u kartografskom prikazu.
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(4)

Iznimno od stavka 2., ovog članka, utvrđene širine planskih koridora ne primjenjuju se na dijelu koridora koji
prolazi kroz građevinsko područje.

(5)

Širina planskog koridora linijske građevine elektroničkih komunikacija na dijelu kroz građevinska područja
naselja Bizovac, Novaki Bizovački i Brođanci jednaka je širini postojećeg uličnog koridora u okviru kojeg je
položen planirani vod.

(6)

Unutar zaštitnog koridora postojeće infrastrukturne građevine utvrđenog posebnim propisom, moguće je,
uz pozitivno očitovanje njenog vlasnika odnosno upravitelja, polaganje i nove istovrsne infrastrukture, iako
ista nije prikazana na kartografskim prikazima PPUO Bizovac.

(7)

Unutar zaštitnog koridora postojeće prometnice mogu se, uz pozitivno očitovanje njenog vlasnika odnosno
upravitelja, polagati i ostale infrastrukturne građevine, iako iste nisu prikazane na kartografskim prikazima
PPUO Bizovac.''.

Članak 8.
Članak 8., mijenja se i glasi:
''(1)

U ovome Planu utvrđuju se sljedeća područja posebnih ograničenja u korištenju:
-

(2)

zaštićena graditeljska baština (kulturna dobra),
područje intenziteta potresa VII° stupnja MCS ljestvice,
vodozaštitno područje izvorišta-crpilišta ''Vinogradi'',
područje s posebnim režimom ''Hrvatskih voda'',
šume i šumsko zemljište u građevinskom području,
planski koridori.

Područja posebnih ograničenja iz stavka 1., alineje 1.-4. prikazana su na kartografskim prikazima br. 3.A.,
4.A., 4.C., 4.G. i 4.H., iz alineje 5. na kartografskom prikazu br. 1., a iz alineje 6. na kartografskim prikazima
4.A. do 4.H.''.

Članak 9.
U članku 9., u stavku 1., alineja 3., mijenja se i glasi:
''-

granicu Područja s posebnim režimom ''Hrvatskih voda'' i granicu inundacijskog područja utvrđuje nadležno
tijelo, u skladu s posebnim propisom,''.

Članak 10.
U članku 10., u stavku 1., riječi: ''ustanova s javnim ovlastima nadležna,'', zamjenjuju se riječima: ''nadležno
javnopravno tijelo''.
Članak 11.
Članak 12., mijenja se i glasi:
''(1)

U koridorima planiranih prometnica i infrastrukture, čije širine su utvrđene u članku 6. odredbi Odluke ne
mogu se do utvrđivanja točne trase i lokacije planirati i graditi stambene i gospodarske građevine koje se
sukladno odredbama Odluke mogu graditi izvan građevinskih područja.

(2)

Izuzetno, širine koridora iz prethodnog stavka mogu biti i manje ukoliko su utvrđene na kartografskim
prikazima.

(3)

Na prostoru određenom za koridore i lokacije prometnih i drugih infrastrukturnih građevina, a koji preostane
nakon izgradnje građevine, prestaje ograničenje iz stavka 1. i 2. ovog članka.
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Ograničenja iz stavka 1. ne odnose se na područje za smještaj samostojećih antenskih stupova i koridora
linijske građevine elektroničkih komunikacija.".

Članak 12.
Članak 14., mijenja se i glasi:
''Građevine od važnosti za Državu utvrđene su posebnim propisom.''.

Članak 13.
Članak 15., mijenja se i glasi:
''Građevine od važnosti za Županiju utvrđene su posebnim propisom.''.

Članak 14.
U članku 17., riječi: ''baznih postaja'', zamjenjuju se riječima: ''samostojećih antenskih stupova s baznim
postajama''.
Članak 15.
U članku 60., stavak 2., mijenja se i glasi:
''(2)

Iznimno od stavka 1. ovog članka na građevnoj čestici s dvije regulacijske linije (uglovne građevne čestice),
obiteljske stambene građevine mogu se udaljiti od kraće regulacijske linije više od 30,0 m.''.
Članak 16.

Iza članka 79.a., dodaje se novi članak 79.b., koji glasi:
''Članak 79.b.
U ugostiteljsko-turističkoj, zdravstveno-lječilišnoj i poslovnoj zoni unutar građevinskog područja naselja Bizovac
označenoj na kartografskom prikazu broj ''4.A.'' kao TK-ugostiteljsko-turistička, zdravstveno-lječilišna i poslovna
namjena, sukladno Odredbama Odluke moguća je gradnja sljedećih građevina:
ugostiteljsko-turističkih građevina,
zdravstvenih građevina, građevina za rehabilitaciju kao i svih drugih građevina i sadržaja u funkciji
zdravstvenog turizma,
poslovnih građevina,
športsko-rekreacijskih građevina,
parkinga i drugih prometnih i infrastrukturnih građevina,
te ostalih pratećih sadržaja koji su u funkciji osnovne namjene.''.
Članak 17.
U članku 80., stavak 1., mijenja se i glasi:
''(1)

U građevinskim područjima mogu se graditi sljedeće građevine proizvodnih, poslovnih i ugostiteljskoturističkih djelatnosti (u daljnjem tekstu : građevine PPUT djelatnosti):
DETALJNA NAMJENA GRAĐEVINA PPUT DJELATNOSTI U
GRAĐEVINSKOM PODRUČJU
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NAMJENA
UNUTAR
GRAĐEVINSK
OG
PODRUČJA
ILI ZONE

-

NA ZASEBNOJ
GRAĐEVNOJ
ČESTICI

GOSPODARS
KA NAMJENA
U NASELJU
BIZOVAC

IZDVOJENA
GRAĐEVINS
KA
PODRUČJA
IZVAN
NASELJA

ZDRAVSTVE
NOLJEČILIŠNO I
UGOSTITELJ
SKOTURISITČKO
PODRUČJE I
UGOSTITELJ
SKOTURISTIČKA
ZONA

KAO PRATEĆA GRAĐEVINA NA
GRAĐEVNOJ ČESTICI GRAĐEVINE
DRUGE NAMJENE
NAMJENA OSNOVNE GRAĐEVINE NA
GRAĐEVNOJ ČESTICI
ŠPORT I
REKREACIJA

OBITELJSKO
STANOVANJE

-

sve PPUT
djelatnosti

NASELJA
UGOSTITELJ
SKOTURISTIČKA,
ZDRAVSTVE
NOLJEČILIŠNA I
POSLOVNA
ZONA U
NASELJU
BIZOVAC
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-

ugostiteljskoturističke

-

poslovne

-

zdravstvene

-

sve PPUT
djelatnosti

-

-

tihe i čiste
djelatnosti

-

ugostiteljskoturističke

-

sve vrste
radionica za
popravak i
servisiranje
vozila

-

poslovne

-

sve vrste
radionica za
obradu metala i
drveta

-

praonice vozila

-

sve
ugostiteljskoturističke
djelatnosti

-

ugostiteljskoturističke

-

poslovne

-

zdravstvene

-

ugostiteljskoturističke

-

poslovne

-

ugostiteljskoturističke

-

poslovne

-

zdravstvene

-

-

ugostiteljskoturističke

-

poslovne

-

zdravstvene

-
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-

ugostiteljskoturističke

-

poslovne

-

ugostiteljskoturističke

-

poslovne

-

-

''.
Članak 18.
Članak 92., mijenja se i glasi:
''(1)

Najmanja udaljenost građevina za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije koji se grade na
zasebnoj građevnoj čestici je min. 10,0 m od regulacijske linije.

(2)

Kod uglovnih građevnih čestica udaljenost od regulacijske linije građevina iz stavka 1. ovog članka odnosi
se na kraću regulacijsku liniju, a od duže regulacijske linije građevine se najmanje moraju udaljiti 5,0 m.''.

Članak 19.
U članku 105., iza stavka 1., dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
''(2)

Osiguranje sportskog terena u zoni zaštitnog pružnog pojasa definirat će se posebnim uvjetima Hrvatskih
željeznica.''.

Članak 20.
Iza članka 150., dodaje se novi članak 150.a., koji glasi:

''Članak 150.a.
(1)

(2)

Na kartografskim prikazima broj ''1.'' i ''4.G.'' označena je športsko-rekreacijska namjena unutar
građevinskog područja naselja Samatovci, a unutar koje se mogu graditi športsko-rekreacijske građevine
i svi ostali prateći sadržaji koji su u funkciji osnovne namjene (prostorije za udruge, caffe bar, parkiralište
i dr.).
Športsko-rekreacijska namjena unutar građevinskog područja naselja Samatovci nalazi se na prostoru
vodozaštitnog područja IIIB zone zaštite crpilišta ''Vinogradi'' i u zoni zaštitnog pružnog pojasa te je gradnja
građevina moguća sukladno posebnim propisima i Odredbama Odluke.''.
Članak 21.

Iza članka 128.b., podnaslov, mijenja se i glasi:
'' Proizvodno-poslovne zone ''Slakovac'' i ''Zapad'' u Brođancima ''.
Članak 22.
Članak 135.a., mijenja se i glasi:
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''(1)

Gospodarski kompleksi i građevine u funkciji poljoprivrede mogu se planirati i graditi kao poljoprivredna
gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje i pojedinačne građevine u funkciji biljne
proizvodnje.

(2)

U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje mogu se graditi:
-

(3)

građevine za uzgoj i skladištenje biljnih proizvoda,
građevine za sklanjanje vozila i oruđa za biljnu proizvodnju te njihovo održavanje,
ostale pomoćne građevine potrebne za obavljanje poljoprivredne proizvodnje,
građevine za uzgoj životinja i
ribnjaci.

Pojedinačne građevine u funkciji biljne proizvodnje
-

poljoprivredne kućice,
vinogradarski podrumi,
spremišta alata, oruđa i strojeva,
nadstrešnice,
staklenici i plastenici.''.
Članak 23.

Članak 138., mijenja se i glasi:
''(1)

U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intezivne poljoprivredne proizvodnje moguća je
gradnja obiteljske stambene građevine istovremeno s izgradnjom gospodarskog dijela ili nakon izgradnje
gospodarskog dijela prema uvjetima iz zakona koji regulira prostornog uređenje.

(2)

Na poljoprivrednom gospodarstvu dozvoljena je gradnja samo jedne obiteljske stambene građevine.

(3)

Obiteljska stambena građevina ne može se graditi izvan građevinskog područja ako prije toga nisu
izgrađene građevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost.''.
Članak 24.

Članak 139., mijenja se i glasi:
''Udaljenost obiteljske stambene građevine od građevinskog područja naselja mora biti min. 100,0 m, od
razvrstane ceste min. 30,0 m, a od autoceste min. 100,0 m.''.
Članak 25.
Članak 140., mijenja se i glasi:
''Građevinska (bruto) površina obiteljske stambene građevine iz članka 138., ovih Odredbi može iznositi najviše
20% od površine zemljišta pod zatvorenim gospodarskim građevinama. Izuzetno, na posjedima manjim od 5,0 ha
građevinska bruto površina stambene građevine ne može biti veća od 200 m².''.
Članak 26.
Članak 142., mijenja se i glasi:
'' (1) Građevine za intezivnu poljoprivrednu proizvodnju i prateći sadržaji moraju se projektirati, graditi i koristiti
na način da ne ometaju poljoprivrednu i šumsku proizvodnju, korištenje drugih građevina te da ne
ugrožavaju vrijednosti prirodne i graditeljske baštine, okoliša i krajobraza.
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Etažna visina građevina za intezivnu poljoprivrednu proizvodnju i pratećih sadržaja (osim ribnjaka) može
biti maksimalno podrum ili suteren i dvije nadzemne etaže, a maksimalna ukupna visina je 12,5 m (ne
odnosi se na silose i dimnjake). Iznimno maksimalna ukupna visina može biti i veća kada to zahtijeva
tehnološki proces.''.
Članak 27.

Članak 144., mijenja se i glasi:
''(1)

Izgradnja poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje, osim
građevina za uzgoj životinja i ribnjaka, dozvoljava se samo na velikim posjedima.

(2)

Minimalna veličina posjeda na kojem je moguća izgradnja građevina iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje se
ovisno o vrsti i intenzitetu proizvodnje.
- građevine za intenzivnu ratarsku proizvodnju na posjedu minimalne veličine 15 ha,
- građevine u funkciji uzgoja voća na posjedu minimalne veličine 3 ha,
- građevine u funkciji uzgoja povrća na posjedu minimalne veličine 1 ha,
- građevine u funkciji vinogradarstva na posjedu minimalne veličine 1 ha,
- građevine u funkciji uzgoja cvijeća na posjedu minimalne veličine 0,5 ha.

(3)

Minimalne veličine posjeda na kojima se obavlja više od jedne vrste biljne proizvodnje jednaka je minimalnoj
površini pretežite kulture, a na kojima se bilinogojstvo kombinira sa stočarstvom je 3 ha, bez obzira na
intenzitet pojedine proizvodnje (biljne ili stočarske).

(4)

Posjedom iz stavka 1. ovog članka smatra se zemljište koje je u površini od min. 60% u vlasništvu investitora,
a preostali dio može biti zemljište u zakupu.

(5)

Posjed može činiti više katastarskih čestica koje nisu međusobno povezana na više lokacija na području
Općine Bizovac (najmanje 50% posjeda treba biti na području Općine Bizovac).

(6)

Poljoprivredna gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje, te građevine u funkciji
biljne proizvodnje u kojima se skladište veće količine opasnih tvari definiranih posebnim propisom ne mogu
se graditi u poplavnom području.''.

Članak 28.
U članku 145., u stavku 4., druga rečenica mijenja se i glasi:
''Maksimalna etažna visina građevina je Po/S+P+K, a iznimno može biti i veća, kada to zahtijeva tehnološki
proces.''.
Članak 29.
Članak 145.a., mijenja se i glasi:
''(1)

Minimalna udaljenost gospodarskih građevina za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje iz članka
144. odredbi Odluke od ruba zemljišnog pojasa razvrstane ceste izražene u metrima iznosi:

Autocesta

Državna

Županijska

Lokalna

100,0 m

100,0 m

50,0 m

30,0 m
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(2)

Udaljenost gospodarskih građevina od ruba nerazvrstane ceste iznosi 15,0 m.

(3)

Udaljenosti propisane ovim člankom ne odnose se na zahvate na postojećim gospodarskim građevinama u
sklopu poljoprivrednog gospodarstva. Prilikom takvih zahvata ne mogu se smanjivati zatečene udaljenosti.

(4)

Rekonstrukcija postojećih građevina iz stavka 1. ovog članka, izgrađenih protivno planu, moguća je u svrhu
održavanja, modernizacije, poboljšavanja standarda, zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, usklađivanja
s prostornim planom, te priključivanja na infrastrukturu.''.

Članak 30.
Članak 146., mijenja se i glasi:
''Gospodarske građevine za intenzivni uzgoj životinja mogu se graditi izvan građevinskog područja bez obzira na
kapacitet, dok se one kapaciteta preko 50 uvjetnih grla obavezno grade izvan građevinskog područja naselja.“.

Članak 31.
U članku 147., stavak 1., mijenja se i glasi.
'' (1) Minimalna udaljenost građevine za intezivni uzgoj životinja od ruba zemljišnog pojasa razvrstane ceste:

Broj uvjetnih
grla
1-100
101 do 400
više od 400

Minimalna udaljenost od ruba zemljišnog pojasa razvrstane ceste (u m)
Autoceste
Državne
Županijske
Lokalne
150
100
50
30
200
150
100
30
250
200
150
30
''.

Iza stavka 4., dodaje se novi stavak 5., koji glasi:
''(5)

Rekonstrukcija postojećih građevina iz ovog članka, izgrađenih protivno planu, moguća je u svrhu
održavanja, modernizacije, poboljšavanje standarda, zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, usklađivanja
s prostornim planom, te priključivanja na infrastrukturu.''.
Članak 32.

Članak 148., mijenja se i glasi:
''Građevine za intenzivni uzgoj životinja ne mogu se graditi na zaštićenim područjima prirode i na području
vodozaštitnih zona ukoliko to nije dozvoljeno posebnim propisom odnosno Odlukom o zonama sanitarne zaštite
izvorišta, a treba ih izbjegavati na području vrijednih dijelova prirode.''.
Članak 33.
U članku 149., stavak 1., mijenja se i glasi:
''(1)

Građevine za intenzivni uzgoj životinja moraju se udaljiti od građevinskog područja naselja na minimalnu
udaljenost, zavisno o kapacitetu građevine.''.

Stavak 3., mijenja se i glasi:

BROJ 6 – STRANICA 13

''(3)

OPĆINSKI GLASNIK
OPĆINE BIZOVAC

10. LIPNJA 2022.

Za životinje koje nisu navedene u tablici u prethodnom stavku koeficijent se određuje prema izdanom
službenom stručnom mišljenju Savjetodavne službe. U slučaju da se način preračunavanja regulira
posebnim propisom, primjenjivati će se poseban propis.''.
Članak 34.

Članak 150., mijenja se i glasi:
''(1)

Minimalna udaljenost građevina za intenzivni uzgoj životinja od granica građevinskog područja naselja
iznosi:
MINIMALNA UDALJENOST GRAĐEVINE ZA INTENZIVNI UZGOJ ŽIVOTINJA OD GRAĐEVINSKOG
PODRUČJA NASELJA
Broj uvjetnih grla
1-100
101-400
Više od 401

Minimalna udaljenost građevine od građevinskog
područja naselja (m)
50
100
200

(2)

Udaljenosti propisane u stavku 1. ovog članka odnose se isključivo na građevine s potencijalnim izvorom
zagađenja, pojedinačne ili građevine unutar kompleksa.

(3)

Udaljenosti propisane u stavku 1. ovog članka ne odnose se na zahvate na postojećim građevinama ili
kompleksima čak niti kada oni podrazumijevaju povećanje kapaciteta. Prilikom takvih zahvata ne mogu se
smanjivati zatečene udaljenosti.

(4)

Rekonstrukcija postojećih građevina iz ovog članka izgrađenih protivno planu, moguća je u svrhu
održavanja, modernizacije, poboljšavanja standarda, zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, usklađivanja
s prostornim planom, te priključivanja na infrastrukturu.''.

Članak 35.
Članak 151., mijenja se i glasi:
''(1)

Na građevnoj čestici na kojoj se grade građevine za intenzivni uzgoj životinja mogu se graditi prateći
sadržaji: klaonica, hladnjača, skladišta, mješaonica stočne hrane, kompostište, spremišta strojeva i alata,
prostorije za boravak radnika, uredi, infrastruktura, garaže, parkirališta, manipulativne površine,
nadstrešnice i sl.), te jedna jednoobiteljska stambena građevina.

(2)

Prateći sadržaji mogu biti samo u funkciji djelatnosti uzgoja životinja.

(3)

Prostori za boravak djelatnika mogu biti samo garderobno-sanitarni prostori, te prostorije za dnevni odmor.

(4)

Uredske prostorije mogu biti samo 5% građevinske bruto površine dijela građevine za intezivni uzgoj
životinja.

(5)

Prateći sadržaji iz stavka 1. ovog članka mogu se graditi samo nakon izgradnje ili istovremeno s izgradnjom
osnovnih građevina.

(6)

Najveća etažna visina građevina iz stavka 1. ovoga članka može biti P+K, a iznimno i veća kada to zahtijeva
tehnološki proces. Površina i raspored građevina utvrđuju se u skladu sa zahtjevima tehnološkog procesa
pojedinih vrsti djelatnosti.
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(7)

Građevine iz stavka 1. ovog članka moraju biti udaljene min. 5,0 m od svih međa građevne čestice.

(8)

Građevine pratećih i sadržaj primarne prerade moraju biti udaljene min. 10,0 m od osi postojeće pristupne
ceste ili puta. Za udaljenost od građevinskih područja naselja primjenjuje se članak 150. odredbi Odluke.''.

Članak 36.
Iza članka 151., dodaje se novi članak 151.a., koji glasi:

''Članak 151.a.
U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje moguća je gradnja
postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste alternativne odnosno obnovljive
izvore.''.

Članak 37.
Članak 152., mijenja se i glasi:
''(1)

U sklopu kompleksa za intenzivni uzgoj životinja dozvoljava se gradnja gospodarskih građevina za primarnu
doradu ili preradu u funkciji osnovne proizvodnje.

(2)

Minimalni kapacitet osnovne proizvodnje uz koji se može odobriti izgradnja primarne dorade ili prerade
(klaonice, hladnjača i sl.) iznosi 100 uvjetnih grla. Za izgradnju mješaonice stočne hrane kao minimalni
kapacitet osnovne proizvodnje iznosi 51 uvjetno grlo.

(3)

Maksimalni kapacitet građevine primarne dorade i prerade mora biti jednak ili manji od maksimalnog
kapaciteta osnovne proizvodnje.''.

Članak 38.
Članak 153., mijenja se i glasi:
''(1)

U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje moguća je
gradnja građevina za pružanje ugostiteljskih usluga čija građevinska (bruto) površina može iznositi
maksimalno 35% građevinske (bruto) površine gospodarskih građevina. Iznimno, kada je građevinska
(bruto) površina gospodarskih građevina manja od 1.000 m², građevinska (bruto) površina građevina za
pružanje ugostiteljskih usluga može biti do 350 m².''.

(2)

Maksimalna etažna visina građevina za pružanje ugostiteljskih usluga u sklopu poljoprivrednog
gospodarstva je Po ili S+P+K+Pk.''.

Članak 39.
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U članku 155., stavci 2., 3. i 4., mijenjaju se i glase:
''(2)

Izgradnja novih ribnjaka izvan građevinskih područja moguća je samo na zemljištu katastarskih kultura:
močvara, trstik, neplodno tlo te u napuštenim koritima i rukavcima rijeka i vodotoka, napuštenim gliništima
te na ostalom poljoprivrednom tlu označenom na kartografskom prikazu broj ''1.'', kao ostalo obradivo i ostalo
poljoprivredno tlo. Iznimno, izgradnja ribnjaka moguća je i na vrijednom obradivom tlu ako se radi o izgradnji
u sklopu gospodarskog kompleksa.

(3)

Minimalna površina ribnjaka za uzgoj mlađi je 3 ha, a za uzgoj konzuma ribe je 5 ha. Ova površina mora se
koristiti isključivo za potrebe uzgoja ribe.

(4)

Ribnjaci koji se grade u sklopu gospodarskog kompleksa za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje
definiranog u članku 135.a odredbi Odluke mogu biti i manje površine.''.

Stavci 6. i 7., mijenjaju se i glase:
''(6)

Uz ribnjake je moguće graditi građevine za potrebe uzgoja ribe na način da se njihova građevinska bruto
površina dimenzionira sa 12 m² građevine na 1 ha vodne površine ribnjaka.

(7)

Dozvoljena etažnost tih građevina je prizemlje i potkrovlje.''.

Članak 40.
Članak 155.a., mijenja se i glasi:
''(1)

Pojedinačne građevine u funkciji biljne proizvodnje iz članka 135.a. odredbi Odluke, mogu se graditi
neposredno uz ili na poljoprivrednim površinama koje su u katastru upisane kao poljoprivredne, odnosno:
oranice, vinogradi (ili) voćnjaci i sl. i nalaze se u evidenciji nadležnog tijela.

(2)

Na površinama iz stavka 1. ovog članka moguća je izgradnja jedne od pojedinačnih građevina u funkciji
biljne proizvodnje i jedne nadstrešnice.

(3)

Poljoprivredne kućice u funkciji vinogradarstva, voćarstva i povrtlarstva mogu se graditi na poljoprivrednim
površinama od 5000 m² i više.

(4)

Poljoprivredna kućica iz stavka 3. ovog članka može biti maksimalno prizemnica s podrumom koji mora biti
potpuno ukopan neovisno o nagibu terena, bez potkrovlja. Građevinska bruto površina prizemlja može
iznositi do 25 m², a može se povećati za 5 m2 za svakih daljnjih započetih 1000 m² poljoprivredne površine
pod kulturom. Površina podruma nije ograničena.

(5)

Poljoprivredne kućice u funkciji uzgoja cvijeća mogu se graditi na poljoprivrednim površinama od 2500 m² i
više.

(6)

Poljoprivredna kućica iz stavka 5. ovog članka može biti maksimalno prizemnica s podrumom koji mora biti
potpuno ukopan neovisno o nagibu terena, bez potkrovlja. Građevinska bruto površina može iznositi do 15
m², a može se povećati za 5 m² za svakih daljnjih započetih 1000 m² poljoprivredne površine pod kulturom.
Površina podruma ne smije izlaziti iz gabarita prizemlja.

(7)

Vinogradarski podrum s namjenom degustacijsko-enološke kušaonice vina može se izgraditi na
poljoprivrednoj površini vinograda od 1 ha i više.
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(8)

Vinogradarski podrum iz stavka 7. ovog članka može biti maksimalno prizemnica s podrumom, koji mora biti
potpuno ukupan bez obzira na nagib terena, bez potkrovlja. Građevinska bruto površina prizemlja može
iznositi do 25 m², a može se povećati za 5 m² na svakih daljnjih započetih 2.000 m² vinograda. Površina
podruma nije ograničena.

(9)

Izgradnja poljoprivredne kućice i vinogradarskog podruma mora biti u skladu s autohtonim načinom gradnje
uz primjenu tradicijskog oblikovanja i uobičajenih materijala s naglaskom na očuvanje tradicijske slike
krajobraza. Zgrade moraju imati dvostrešni kosi krov s tradicijskim pokrovom (crijep i sl.). Pri gradnji nije
dozvoljena upotreba metala, gotovih betonskih elemenata, salonita i lima. Tlocrtni oblik zgrade treba biti
izduženi pravokutnik. Pod izduženim pravokutnikom se podrazumijeva pravokutnik koji ima omjer stranice
minimalno 1:1,5.

(10) Spremište alata, oruđa i strojeva može se graditi samo na poljoprivrednim površinama iz stavka 1. ovog
članka većima od 1000 m2.
(11) Spremište alata, oruđa i strojeva može biti samo prizemnica bez potkrovlja i bez podruma građevinske
(bruto) površine do 12 m2, a može se povećati za 3 m² na svaki daljnjih započetih 500 m² poljoprivrednih
površina pod kulturom. Ukupna visina spremišta alata, oruđa i strojeva je najviše 5 m.
(12) Izgradnja spremišta alata, oruđa i strojeva mora biti u skladu s autohtonim načinom gradnje uz primjenu
tradicijskog oblikovanja i uobičajenih materijala s naglaskom na očuvanje tradicijske slike krajobraza.
Spremište alata, oruđa i strojeva mora imati dvostrešni kosi krov s tradicijskim pokrovom (crijep i sl.). Pri
gradnji nije dozvoljena upotreba metala, gotovih betonskih elemenata, salonita i lima.
(13) Spremište alata, oruđa i strojeva mora biti na najmanje upadljivom mjestu, visokim zelenilom zaklonjeno od
pogleda s javne prometne površine ili iz naselja.
(14) Nadstrešnica se može postaviti na poljoprivrednim površinama iz stavka 1. ovog članka većim od 2 ha.
(15) Tlocrtna površina nadstrešnice može biti do 40 m², a može se povećati za 20 m2 na svakih daljnjih 1 ha
poljoprivredne površine pod kulturom.
(16) Nadstrešnice služe za privremeno skladištenje poljoprivrednih proizvoda ili privremeno sklanjanje ljudi, a
grade se kao prizemnice od lakog materijala s dvostrešnim kosim krovom s tradicijskim pokrovom (crijep i
sl.), otvorene s najmanje tri strane.
(17) Ukupna visina nadstrešnice je najviše 6 m.
(18) Na poljoprivrednim površinama mogu se graditi plastenici i staklenici, u funkciji uzgoja povrća, voća, cvijeća
i sl. na način da nisu: na vizualno istaknutim pozicijama, na područjima zaštićenih dijelova prirode, na
područjima vrijednih dijelova prirode i na osobito vrijednom obradivom tlu. (P1).
(19) Na vrijednom obradivom tlu (P2) moguće je podizati plastenike i staklenike samo ako kao osnovni resurs
koriste isključivo to tlo. Potrebno je ovu vrstu građevina vizualno odvojiti od javne prometne površine i naselja
sadnjom visokog zelenila.
(20) Maksimalna visina staklenika i plastenika iznosi 12,0 m.''.

Članak 41.
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Članak 157., mijenja se i glasi:

''Postojeće i planirane površine za iskorištavanje mineralnih sirovina prikazane su na kartografskom prikazu broj
1. ''Korištenje i namjena površina'' i obuhvaćaju:
-

postojeće eksploatacijsko polje ugljikovodika ''Bizovac'' (E1),
postojeće eksploatacijsko polje geotermalne vode ''Bizovac'' (E2),
postojeće i planirano eksploatacijsko polje ciglarske gline ''Ciglana'' (E3).''.

Članak 42.
Članak 158., mijenja se i glasi:

''(1)

Potencijalnim istražnim prostorom na području Općine se smatra:
-

(2)

Istražni prostori i površine za iskorištavanje mineralnih sirovina ne mogu se osnivati u:
-

(3)

poljoprivredno tlo,
šume gospodarske namjene,
ostalo poljoprivredno tlo,
vodne površine.

građevinskim područjima naselja,
područjima prirode zaštićenim prema posebnom propisu, osim ako su takve aktivnosti dopuštene
aktom o zaštiti,
na osobito vrijednom poljoprivrednom tlu, izuzev za energetske mineralne sirovine.

Nove površine za iskorištavanje mineralnih sirovina moguće je formirati u okviru istražnih prostora temeljem
projekata po posebnom propisu.''.

Članak 43.
Članak 159., briše se.

Članak 44.
U članku 185., iza stavka 3., dodaje se novi stavak 4., koji glasi:

"(4)

Na mjestima priključenja nerazvrstanih cesta i poljskih putova na razvrstane ceste sa suvremenim kolnikom
mora se izvesti otresište u ukupnoj širini puta, odnosno minimalno 3,0 m širine i minimalno 50,0 m dužine.".

Članak 45.
Članak 193., mijenja se i glasi:
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''(1)

Pristup planiranoj Ugostiteljsko-turističkoj, zdravstveno-lječilišnoj i poslovnoj zoni istočno od Bizovca, uz
trasu državne ceste D2, mora se osigurati paralelnom cestom uz uređenje priključka na trasu državne ceste
D2 u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu.

(2)

Za planirane priključke na državnu cestu ili rekonstrukciju postojećih potrebno je izraditi projektnu
dokumentaciju u skladu s posebnim propisom te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o..".

Članak 46.
Članak 195., mijenja se i glasi:

"U ovom Planu planira se modernizacija željezničke pruge za regionalni promet R202 (Varaždin-KoprivnicaVirovitica-Osijek-Dalj) i željezničke pruge za lokalni promet L207 (Bizovac-Belišće).''.

Članak 47.
Članak 196., mijenja se i glasi:

"Osiguranje prometa na željezničko-cestovnim prijelazima, pješačkim i biciklističkim prijelazima preko pruge mora
se osigurati sukladno posebnom propisu.''.

Članak 48.
Članak 197., mijenja se i glasi:

"Zaštitni pružni pojas je zemljište s obje strane željezničke pruge, odnosno kolosijeka, širine po 100 metara,
mjereno vodoravno od osi krajnjeg kolosijeka, kao i pripadajući zračni prostor.".

Članak 49.
Članak 198., mijenja se i glasi:
"Za izgradnju građevina, postrojenja, uređaja i svih vrsta vodova za potrebe vanjskih korisnika u zaštitnom
pružnom pojasu potrebno je zatražiti posebne uvjete gradnje od HŽ infrastrukture d.o.o. u skladu s posebnim
propisima.".
Članak 50.
U članku 201., iza stavka 2., dodaju se dva nova stavka 3. i 4., koja glase:
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"(3)

Osim u planu prikazanih vodova nepokretne mreže elektroničkih komunikacija, mogu se graditi i drugi vodovi
na temelju projektne dokumentacije i odredbi ovog Plana.

(4)

Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu moguće je planirati dogradnju, odnosno
rekonstrukciju te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba
novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora.".

Članak 51.
Članak 206., mijenja se i glasi:

''Planirani plinovodi na području Općine su:
-

magistralni plinovodi D. Miholjac-Osijek 2x,
lokalni plinovodi Brođanci-Čepinski Martinci i Petrijevci-Josipovac.''.

Članak 52.
Iza članka 207., dodaje se novi članak 207.a., koji glasi:

''Članak 207.a.
(1)

Za planirane magistralne plinovode utvrđen je planski koridor širine 1.000 m unutar kojega je moguće
projektirati i izvesti navedene plinovode.

(2)

Planski koridor se utvrđuje u širini po 500,0 m obostrano na os ucrtanog plinovoda. Na dijelu trase
magistralnih plinovoda u blizini građevinskih područja taj pojas je smanjen i ucrtan na kartografskom prikazu
broj ''4.G''.

(3)

Nakon izgradnje uz magistralne plinovode se utvrđuje zaštitni pojas od 60,0 m (30,0 m lijevo i desno od osi
plinovoda) unutar kojeg je zabranjena gradnja objekata za stanovanje ili boravak ljudi, a ukida se planski
koridor.''.

Članak 53.
Iza članka 220.b., dodaje se novi članak 220.c., koji glasi:

''Članak 220.c.
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(1)

Solarne elektrane kao građevine osnovne namjene na neizgrađenoj građevnoj čestici moguće je graditi
izvan građevinskih područja samo pod uvjetom ako je površina koju zauzimaju solarni paneli manja od 1,0
ha, a zemljište lošije kvalitete (P3-ostala obradiva tla ili PŠ-ostalo poljoprivredno tlo).

(2)

Pri planiranju lokacija za korištenje obnovljivih izvora energije, posebice sunčeve energije treba prvenstveno
poticati postavljanje solarnih panela na postojeće građevine.

(3)

Smještaj lokacija za korištenje obnovljivih izvora energije planirati na način da se izbjegne značajan
negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže:
-

gdje je moguće, planirati lokacije izvan područja ekološke mreže;

-

pri odabiru lokacija izbjegavati područja rasprostranjenosti prirodnih staništa (šumskih,
travnjačkih, močvarnih i vodenih) te ciljnih vrsta faune;

-

za solarne elektrane naročito treba izbjegavati područja rasprostranjenosti ciljnih vrsta ptica;

-

za vjetroelektrane treba izbjegavati područja rasprostranjenosti ciljnih vrsta šišmiša i ptica, preporuča
se vjetroelektrane udaljiti minimalno 5 km od područja ekološke mreže značajnih za očuvanje ciljnih
vrsta šišmiša i ptica.''.

Članak 54.
U članku 221., iza stavka 1., dodaje se novi stavak 2., koji glasi:
''(2)

Projektiranje i građenje komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe kao i priključenje postojećih i
budućih građevina unutar prostora Općine na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe treba izvoditi
prema uvjetima javnog isporučitelja vodne usluge.''.

Članak 55.
Članak 223., mijenja se i glasi:
''(1)

Vodoopskrbni vodovi se polažu u pravilu u površinama javne namjene, a ako to nije moguće i u drugim
površinama uz suglasnost vlasnika.

(2)

Trase te položaj vodova i ostalih dijelova sustava vodoopskrbe su orijentacijske i detaljnije se
određuju/definiraju na sljedeći način:
-

za postojeće vodove, podacima nadležnog javno pravnog tijela,

-

za planirane vodove, planovima nižeg reda i/ili projektnom dokumentacijom.''.

Članak 56.
Članak 234., mijenja se i glasi:
''Nakon izgradnje javnog odvodnog sustava u ulici, građevine u toj ulici moraju se prilikom prvog slijedećeg zahvata
na građevini priključiti na novi odvodni sustav, ako nemaju vlastiti uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno,
moraju se priključiti na novi odvodni sustav na način i u vremenu utvrđenim posebnim propisom.''.
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Članak 57.
U članku 236., iza stavka 3., dodaje se novi stavak 4., koji glasi:
''(4)

Vodnogospodarski zahvati s pripadajućim građevinama, uređajima i opremom detaljnije se definiraju
projektnom dokumentacijom.''.

Članak 58.
U članku 237., riječi: ''inundacijski pojas'', zamjenjuju se riječima: ''inundacijsko područje''.

Članak 59.
Članak 265., mijenja se i glasi:

''Sukladno Zakonu i potrebama prostornog uređenja Općine Bizovac PPUOB utvrđuje se obveza izrade sljedećih
prostornih planova:

●

Urbanistički plan uređenja:

-

UPU1. Zdravstveno-lječilišnog i Ugostiteljsko-turističkog područja ''Bizovačke toplice'',

-

UPU 2. ''Jugoistok'', Bizovac,

-

UPU 3. ''Jug'', Bizovac,

-

UPU 4. ''Mlaka-zapad'', Bizovac,

-

UPU 5. ''Nova ulica'', Samatovci,

-

UPU 6. Ugostiteljsko-turistička zona ''Selci''-Sjeverozapad, Selci,

-

UPU 7. Ugostiteljsko-turistička zona ''Selci''-Jugoistok'', Selci.''.

Članak 60.
Članak 267.,briše se.

Članak 61.
Članak 268., mijenja se i glasi:
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''(1)

Postojeće legalno izgrađene građevine unutar građevinskog područja, koje su izgrađene protivno namjeni
planiranoj u ovom Planu, mogu se rekonstruirati u svrhu neophodnog poboljšanja uvjeta života i rada.

(2)

Rekonstrukcija postojećih građevina izvan građevinskih područja izgrađenih protivno planu, osim onih iz
članaka 145.a., 147. i 150., Odredbi Odluke, moguća je isključivo u postojećim gabaritima odnosno s
njihovim povećanjem do max. 30 cm, u svrhu održavanja, modernizacije, poboljšavanja standarda, zaštite
okoliša i energetske učinkovitosti. Iznimno rekonstrukcija u svrhu usklađivanja s prostornim planom, te
priključivanja na infrastrukturu može se izvesti i izvan postojećih gabarita.

(3)

Iznimno od stavka 2. ovog članka, rekonstrukcijom postojećih stambenih građevina izvan građevinskih
područja moguće je i povećanje postojeće građevinske (bruto) površine do 25%.''.

Članak 62.
Članak 269., mijenja se i glasi:
''Pod rekonstrukcijom u svrhu neophodnog poboljšanja uvjeta života i rada podrazumijevaju se:
sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova građevine, u postojećim gabaritima,
-

dogradnja sanitarnih prostorija (WC i kupaonica s predprostorom) uz postojeću stambenu građevinu koja
nema sanitarne prostorije, max. građevinske bruto površine 10,0 m²,

-

dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica i garderoba s pretprostorom) uz postojeću građevinu druge
namjene (koja služi za rad i boravak ljudi i koja nema sanitarne prostorije), do max.10,0 m² građevinske
bruto površine za građevine do 100,0 m² i do 5% ukupne građevinske bruto površine za veće građevine ,

-

preinake unutrašnjeg prostora, bez povećanja gabarita građevine,

-

izmjene ravnih krovova u kose bez mogućnosti nadogradnje nadozida, isključivo radi sanacije ravnog krova,
uz mogućnost korištenja potkrovlja sukladno osnovnoj namjeni građevine odnosno namjeni utvrđenoj
ovome Planu,

-

adaptacija postojećeg tavanskog prostora u korisni prostor, u postojećim gabaritima, za namjene sukladne
osnovnoj namjeni građevine odnosno namjeni utvrđenoj ovim Planom,

-

ugradnja ili rekonstrukcija instalacija,

-

gradnja ili rekonstrukcija komunalnih priključaka,

-

uređenje građevne čestice postojeće građevine (sanacija i izgradnja ograda i potpornih zidova i prometnih
površina). ''.

Članak 63.
Iza članka 272., dodaje se novi naslov i članak 272.a. koji glase:

''B) SMJERNICE ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA UŽIH PODRUČJA ČIJA SE IZRADA I DONOŠENJE
ODREĐUJU OVIM PLANOM
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Članak 272.a.
(1)

Za urbanističke planove uređenja iz članka 265. Odredbi Odluke, propisuju se sljedeće smjernice:
-

(2)

U obuhvatu UPU-a 1. dozvoljeno je planiranje sljedećih građevina i sadržaja:

-

zdravstvenih građevina u funkciji korištenja prirodnih resursa i rehabilitacije kao i svih drugih
građevina i sadržaja u funkciji zdravstvenog turizma,

-

ugostiteljsko-turističkih građevina kao što su: hotel, autokamp, kampovi i druge vrste ugostiteljskih
objekata za smještaj naselja bungalova, turistička naselja, vila, etno sela, restorana i svih drugih
ugostiteljsko-turističkih građevina i sadržaja,

-

športsko-rekreacijskih građevina kao što su: otvoreni i zatvoreni bazeni, aquapark, zabavni i
adrenalinski park, sportsko-rekreacijska otvorena i zatvorena igrališta, dvorane, terapijsko jahanje
pomoću konja s pratećim građevinama, (građevine za smještaj konja, staza za jahanje), konjički
klub i sve druge građevine i sadržaji u funkciji sporta i rekreacije,

-

građevina odgovarajućih tihih i čistih uslužnih i trgovačkih djelatnosti,

-

građevina odgovarajućih javnih i društvenih djelatnosti,

-

pomoćnih građevina,

-

parkinga i drugih prometnih i infrastrukturnih građevina,

-

reklamni panoi i druga urbana oprema.

Uvjeti i način gradnje unutar obuhvata UPU-a 1.:
-

Ugostiteljsko-turističke građevine:

-

-

-

Maksimalni broj kreveta u ugostiteljsko-turističkim građevinama je 750.

-

Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,30; a maksimalni koeficijent iskoristivosti
je 0,8.

-

Najmanje 40% površine svake građevne čestice treba biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno
zelenilo.

-

Smještajne jedinice u autokampu i kampu nisu povezane s tlom na čvrsti način, a površina
autokampa organizira se uz poštivanje zatečene prirodne vegetacije.

-

Odvodnja otpadnih voda treba se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.

Građevine u funkciji zdravstva:

-

Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,40; a maksimalni koeficijent iskoristivosti
je 0,8.

-

Najmanje 30% površine svake građevne čestice treba biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno
zelenilo.

-

Odvodnja otpadnih voda treba se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.

Športsko-rekreacijske građevine:
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-

Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,30; a maksimalni koeficijent iskoristivosti
je 0,8.

-

Odvodnja otpadnih voda treba se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.

-

Najveća etažna visina građevina neovisno o namjeni je podrum/suteren, prizemlje, 4 kata i
potkrovlje.

(3)

U obuhvatu UPU-a 2., 4. i 5., mogu se planirati stambene građevine, građevine javnih i društvenih
djelatnosti, građevine gospodarskih djelatnosti (poslovne i ugostiteljsko turističke), športsko-rekreacijske
građevine, građevine mješovite namjene te pomoćne, prometne i infrastrukturne građevine.

(4)

U obuhvatu UPU-a 3., mogu se planirati zdravstvene i ugostiteljsko-turističke građevine i građevine u
njihovoj funkciji.

(5)

U obuhvatu UPU-a 6. i 7., mogu se planirati: naselja bungalova, vile, hoteli i turistička naselja s pratećim
sadržajima. Također se mogu planirati: dvorane, bazeni, zoološki vrt, lovački dom, konjički i ribički klub,
autokamp, kamp, tereni za male športove s pratećim sadržajima. U obuhvatu UPU-a 6., mogu se planirati
pored navedenog i prateći sadržaji igrališta za golf.''.

III. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 64.
Kartografski prikazi koji su do sada bili na snazi, a označeni su rednim brojevima: ''1.'', ''1.A.'', ''2.A.'', ''2.B.'', ''3.A.'',
''4.A.'', ''4.B.'', ''4.C.'', ''4.D.'', ''4.E.'', ''4.F.'', ''4.G.'' i ''4.H.'' u cijelosti se zamjenjuju novima kako slijedi:

Redni
broj
1.

Naziv kartografskog prikaza

Mjerilo

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

1:25.000

1.A.

POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

1:25.000

2.A.

ENERGETIKA

1:25.000

2.B.

VODNOGOSPODARSKI

1:25.000

3.A.

UVJETI KORIŠTENJA, OGRANIČENJA
POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

PRIMJENE

1:25.000

4.A.

GRAĐEVINSKO
PODRUČJE
NASELJA
BIZOVAC,
IZDVOJENA
GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA, ZDRAVSTVENOLJEČILIŠNOG
I
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKOG
PODRUČJA
''BIZOVAČKE TOPLICE'' TE GROBLJA NASELJA BIZOVAC

1: 5.000

I

PODRUČJA
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4.B.

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BROĐANCI, IZDVOJENA
GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA PROIZVODNO-POSLOVNIH
ZONA, UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE ''BROĐANCI'', ZONE ZA
GOSPODARENJE OTPADOM OD LOKALNOG ZNAČAJA, GROBLJE
NASELJA BROĐANCI TE LOVAČKE KUĆE

1: 5.000

4.C.

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA CEROVAC

1: 5.000

4.D.

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA CRET BIZOVAČKI I IZDVOJENO
GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GROBLJE NASELJA CRET
BIZOVAČKI TE LOVAČKE KUĆE

1: 5.000

4.E.

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA HABJANOVCI I IZDVOJENO
GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GROBLJE NASELJA
HABJANOVCI TE LOVAČKE KUĆE

1: 5.000

4.F.

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA NOVAKI BIZOVAČKI I IZDVOJENO
GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GROBLJE NASELJA
NOVAKI BIZOVAČKI

1: 5.000

4.G.

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA SAMATOVCI I
IZDVOJENO
GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GROBLJE NASELJA
SAMATOVCI

1: 5.000

4.H.

GRAĐEVINSKO
PODRUČJE
NASELJA
SELCI,
IZDVOJENA
GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA UGOSTITELJSKOTURISTIČKIH ZONA ''SELCI''–SJEVEROZAPAD I ''SELCI''– JUGOISTOK
TE ŠPORTSKO-REKREACIJSKA ZONA – IGRALIŠTE ZA GOLF

1: 5.000

Članak 65.
Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na postupke za zahvate u prostoru na česticama koje su u obuhvatu ovog
Plana, a koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ove Odluke. Isti postupci dovršit će se po odredbama ove Odluke
koja je bila na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.

(1)

(2)

Članak 66.
Plan izrađen je u (5) pet primjeraka koji se imaju smatrati izvornikom od čega se 1 (jedan) nalazi u
pismohrani Izrađivača Plana.

Uvid u Plan može se izvršiti na adresi: Općina Bizovac, Upravni odjel, kralja Tomislava 89. Bizovac, i na
web stranici Općine: www.opcina_bizovac.hr

Članak 67.
Sukladno članku 113. stavak 3., Zakona o prostornom uređenju (‘’Narodne novine’’ broj 153/13, 65/17, 114/18,
39/19 i 98/19), Upravni odjel Općine Bizovac izvršiti će objavu pročišćenog teksta Odredbi za provedbu i
grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Bizovac, najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu
ove Odluke.

Članak 68.
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Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana po objavljivanju u "Službenom glasniku Općine Bizovac“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC

KLASA :
350-01/21-01/02
URBROJ : 2158-10-1-1-22-20
Bizovac,

09. lipnja 2022. godine

------------

Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Lacković, v.r.

1322.
Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18., 42/20., 127/20. i 52/21), članka 7.
Pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 7/21), Programa
korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za Općinu Bizovac za 2018.
godinu (“Službeni glasnik Općine Bizovac ” broj 6/18) te članka 32. točka 21. Statuta Općine Bizovac („Službeni
glasnik Općine Bizovac“ broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Bizovac na 11. sjednici 9. lipnja 2022. godine, donosi

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI
OPĆINE BIZOVAC ZA RAZDOLJE OD 2022. DO 2024. GODINE

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
1) Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Bizovac u razdoblju od 2022 do
2024. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti u poljoprivredi te kriteriji i postupak dodjele.
2) Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava planiranih u Proračunu Općine Bizovac za
2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu.
Članak 2.
1) Potpore male vrijednosti u poljoprivredi dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore
poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o
primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom
sektoru proizvodnje –u daljnjem tekstu: Uredba de minimis i Uredbe Komisije(EU) 2019/316 od 21. veljače
2019. o izmjeni uredbe (EU) broj 1408/2013 o primjeni članka 107 i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske
unije na potpre de minimis u poljoprivrednom sektoru (Sl. list 51/1.22.2.2019) u daljnjem tekstu: Uredba
1408/2013.
2) Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene poljoprivrednim
gospodarstvima (u daljnjem tekstu: Korisnici) u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, uz iznimku:
a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene količine,
potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz
izvoznu djelatnost,
c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.
3) Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 pod pojmom ʺjedan poduzetnikʺ obuhvaćena su sva poduzeća
koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela
drugog poduzeća;
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c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s
tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s
drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava
članova u tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više
drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom

Članak 3.
Najvažniji ciljevi ovog „Programa potpora u poljoprivredi Općine Bizovac za razdoblje 2022.- 2024. godine su:
bolje korištenje poljoprivrednih površina u svrhu povećanja primarne poljoprivredne proizvodnje i
podizanja stupnja prerade poljoprivrednih proizvoda kroz proizvodnju hrane,
povećanje konkurentnosti obiteljskih gospodarstva,
podizanje kvalitete života i proširenje gospodarskih programa na cijelom području Općine Bizovac.
Članak 4.
1) Ukupan iznos potpora de minimis koji je dodijeljen jednom Korisniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EURa tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.
2) Gornja granica iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de minimis ili na cilj koji se
namjerava postići neovisno o tome financira li se potpora u cijelosti ili djelomično iz sredstava koja su
podrijetlom iz Unije.
3) Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje Korisnik primjenjuje u Republici
Hrvatskoj.
Članak 5.
1) Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Bizovac, a koji imaju poljoprivrednu
površinu, stoku ili poljoprivrednu proizvodnju za koju traže subvenciju primarno na području Općine Bizovac,
te upisanu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
2) Poljoprivredno gospodarstvo je proizvodno-gospodarska jedinica koja se bavi poljoprivredom, a djeluje kao
trgovačko društvo koje je pretežito u privatnom vlasništvu, obrt ili zadruga ako je registrirana za obavljanje
poljoprivredne djelatnosti te kao seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, a upisano je
u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
3) Korisnici mjera ne mogu koristit mjeru iz Programa za troškove i aktivnosti za koje su već koristili mjere iz
Programa Općine Bizovac ili nekog drugog izvora, odnosno ne smije doći do duplog financiranja.
4) Korisnici mjera moraju udovoljavati i ostalim uvjetima propisanim po pojedinim mjerama.
II.

POTPORE U POLJOPRIVREDI

Članak 6.
1) Mjere potpora su:
- Mjera 1: Potpora plasteničkoj proizvodnji cvijeća, povrća, voća, gljiva i ljekovitog bilja ̧
- Mjera 2: Potpora proizvodnji meda,
- Mjera 3: Potpora za početnike u primarnim poljoprivrednim djelatnostima
- Mjera 4: Sufinanciranje troškova osiguranja ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kultura od nepovoljnih
vremenskih uvjeta ,
- Mjera 5: Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje, opreme za drenažu zemljišta i
strojeva za obradu tla
- Mjera 6: Potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče i divljači
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Mjera 7: Potpore za nabavu voćnih sadnica,
Mjera 8: Potpore za edukaciju i stručno usavršavanje poljoprivrednika,
Mjera 9: Potpora pripreme projekata za financiranje iz fondova Europske unije ili natječaja koje
raspisuju ministarstva RH
- Mjera 10: Analiza tla i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih površina,
- Mjera 11: Potpora za ekološku proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,
- Mjera 12: Potpora uvođenju standarda u proizvodnju ( certifikacija ),
2) Općinski načelnik u slučaju potrebe, tijekom godine može donijeti odluku o preraspodjeli sredstava unutar
mjera 1-12, s tim da ukupan iznos sredstava za potpore ne prelazi iznos planiran proračunom za tekuću
godinu.
-

1.POTPORA PLASTENIČKOJ PROIZVODNJI CVIJEĆA, POVRĆA, VOĆA, GLJIVA I LJEKOVITOG BILJA
Uvjeti za dodjelu potpore :
- Potpore po ovoj mjeri odobravaju se fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju registriranu djelatnost primarne
poljoprivredne proizvodnje u plastenicima na svojim obiteljskim gospodarstvima i to na površini većoj od 300
m² za proizvodnju voća, povrća, cvijeća, gljiva te raznog ljekovitog bilja i površini do 100 m² za proizvodnju
presadnica cvijeća.
- Navedene površine moraju biti upisane u ARKOD sustav.
- Prebivalište i sjedište obiteljskog gospodarstva ili obrta mora biti na području Općine Bizovac.
- Fizička ili pravna osoba mora biti upisana u upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imati svoj matični broj.
- Fizička ili pravna osoba mora biti vlasnik ili posjednik parcele za koju se traži potpora ili mora imati ugovor o
zakupu parcele.
- Fizička ili pravna osoba ne smije imati nepodmirenih obveza prema Općini Bizovac, te poslovanje mora
obavljati putem žiro računa.
- Potpora će se odobriti korisniku za:
1. Nabavu novih plastenika
2. Nabavu opreme za plastenike
3. Nabavu sistema grijanja
4. Nabavu sadnica i sadnog materijala.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 90 % od ukupne
vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku godišnje.

2. POTPORA PROIZVODNJI MEDA
Uvjeti za dodjelu potpore:
- Potpora se dodjeljuje fizičkoj ili pravnoj osobi koja se bavi proizvodnjom meda, a ima prebivalište ili sjedište
na području Općine Bizovac.
- Proizvođač mora biti registriran pri Hrvatskom pčelarskom savezu
- Korisnik potpore za iste prihvatljive troškove za koje je dobio potporu po ovom programu ne može zatražiti
niti dobiti potporu iz Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2022. do 2024. godine.
Potpora će se odobriti korisniku za nabavku opreme za proizvodnju meda i sredstava za prehranu pčela (3 kg
šećerno-medne pogače ili konzumnog šećera po košnici).
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 90 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja,
a najviše do 5.000,00 kn po korisniku godišnje.

3. POTPORA ZA POČETNIKE U PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM DJELATNOSTIMA
Uvjeti za dodjelu potpore:
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Korisnik potpore po prvi puta započinje sa samostalnom poljoprivrednom djelatnošću u godini za koju se
potpora dodjeljuje
- Sjedište djelatnosti mora biti na području Općine Bizovac.
Potpora se ne odobrava korisniku ukoliko se radi samo o promjeni nositelja OPG-a ( prebacivanje OPG-a s
dosadašnjeg nositelja na drugu osobu pod istim MIPG brojem).
Potpora će se odobriti korisniku za nabavku opreme, strojeva ili drugih potreba za početak obavljanja djelatnosti.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 90 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja,
a najviše do 15.000,00 kn po korisniku godišnje.
-

4. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OSIGURANJA RATARSKIH, VOĆARSKIH I POVRTLARSKIH
KULTURA OD NEPOVOLJNIH VREMENSKIH UVJETA
Uvjet za dodjelu potpore:
-

-

Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta u proizvodnji u poljoprivredi odobrit će se
poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja od rizika mogućih elementarnih
nepogoda.
Sjedište djelatnosti mora biti na području Općine Bizovac.
Svaki osiguranik sam odabire osiguravatelja, odnosno osiguravajuće društvo kod kojeg će zaključiti policu
osiguranja.
Potpora se odobrava poljoprivrednicima upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u visini od 70%
iznosa uplaćene premije. Najviši iznos sufinanciranja premije osiguranja po jednom poljoprivrednom
gospodarstvu može iznositi maksimalno 5.000,00 kn.

5. POTPORA ZA NABAVU I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE, OPREME ZA DRENAŽU
ZEMLJIŠTA I STROJEVA ZA OBRADU TLA
Uvjet za dodjelu potpore:
- Pravo na potporu za nabavu i postavljanje opreme i uređaja za navodnjavanje u biljnoj proizvodnji
ostvaruje se za min. površinu od 0,5 ha trajnog nasada, odnosno min. 1.000 m2 za uzgoj povrtlarskih
kultura, voća, cvijeća, ljekovitog bilja i dr. kultura na otvorenom, a 300 m2 u zaštićenom prostoru.
- Navedene površine moraju biti upisane u ARKOD sustav.
Potpora se odobrava poljoprivrednicima upisanim u Upisnik poljoprivrednih Gospodarstava za kopanje ili bušenje
bunara, nabavu sustava za navodnjavanje (spremnika za vodu, pumpi, filtera, raspršivača, cijevi i ostalih
elemenata sustava za navodnjavanje), strojeva za obradu tla, oprema za drenažu zemljišta, u iznosu do 50%
nabavne cijene po priloženim računima odnosno najviše do iznosa 10.000,00 kn.

6. POTPORA ZA NABAVU I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU VIŠEGODIŠNJIH NASADA OD
TUČE I DIVLJAČI
Uvjet za dodjelu potpore:
Poljoprivredno gospodarstvo koje nabavi i postavi sustav zaštite od tuče i divljači na površini od najmanje 0,2 ha
višegodišnjeg nasada. Potpora se odobrava poljoprivrednicima upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
u visini do 50% dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 5.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.

7. POTPORE ZA NABAVU VOĆNIH SADNICA
Uvjet za dodjelu potpore:
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Poljoprivredno gospodarstvo koje nabavi i posadi voćne sadnice preporučenih sorti za područje Općine Bizovac
na najmanjoj površini od 0,5 ha.
Potpora se odobrava u visini do 50% dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 5.000,00 kn po
poljoprivrednom gospodarstvu.

8. POTPORE ZA EDUKACIJU I STRUČNO USAVRŠAVANJE POLJOPRIVREDNIKA
Uvjet za dodjelu potpore:
- Potpora za edukaciju i stručno usavršavanje člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva odobrit će se
za troškove školovanja i sudjelovanja na edukaciji i stručnom usavršavanju poljoprivrednih proizvođača.
- Potpora se odobrava u visini do 50% stvarnih troškova tj. cijene školarine a najviše do 5.000,00 kn po
korisniku.
9. POTPORA PRIPREME PROJEKATA ZA FINANCIRANJE IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE ILI
NATJEČAJA KOJE RASPISUJU MINISTARSTVA RH
Uvjet za dodjelu potpore:
- Potpora se odobrava poljoprivrednicima s područja Općine Bizovac upisanim u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava za dokumentirane troškove pripreme projekata povezanih s primarnom poljoprivrednom
proizvodnjom za financiranje iz fondova Europske unije ili putem natječaja koje raspisuju ministarstva u
RH, a koji obuhvaćaju naknade za konzultante, poslovne planove i studije izvedivosti kao i ostalu
dokumentaciju potrebnu za aplikaciju na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije ili
natječaj koji raspisuje ministarstvo RH.
- Potpora se odobrava u visini do 50% dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 10.000,00 kn.

10. ANALIZA TLA I POBOLJŠANJE KVALITETE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA
Uvjeti za dodjelu potpore:
- Potpora se odobrava poljoprivrednicima s područja Općine Bizovac upisanim u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava za poboljšanje kvalitete poljoprivrednih površina i provedbe mjera vezanih za otklanjanje
utvrđenih nedostataka ( kalcizacija i slično)
- Potpora se odobrava u visini do 50% dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 3.000,00 kn po
poljoprivrednom gospodarstvu.

11. POTPORA ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA
Uvjeti za dodjelu potpore:
- Potpora se odobrava poljoprivrednicima s područja Općine Bizovac upisanim u Upisnik proizvođača u
ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, s ciljem poticanja ekološke poljoprivredne
proizvodnje.
- Potpora se odobrava za troškove stručnog nadzora i ocjenjivanja sukladnosti u visini do 50%
dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 10.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.

12. POTPORA UVOĐENJU STANDARDA U PROIZVODNJU ( CERTIFIKACIJA )
Uvjeti za dodjelu potpore:
- Potpora se odobrava poljoprivrednicima s područja Općine Bizovac upisanim u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava za dokumentirane troškove uvođenja standarda u proizvodnju, certifikacija i održavanje
uvedene norme, a radi boljeg plasmana i kvalitete proizvoda.
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Potpora se odobrava u visini do 50 % dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 5.000,00 kn po
poljoprivrednom gospodarstvu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE

Članak 7.
1) Potpore iz ovog Programa dodjeljuju se putem Javnog poziva
2) Javni poziv biti će objavljen na web stranici Općine Bizovac www.općina bizovac.hr i oglasnoj ploči Općine.
3) Odluku o objavi Javnog poziva donosi Općinski načelnik za svaku proračunsku godinu.
Članak 8.
1) Potpore se dodjeljuju na temelju objavljenog postupka i kriterija propisanih ovim Programom za svaku pojedinu
mjeru.
2) Zahtjevi za potpore podnose se na obrascima koje će pripremiti Jedinstveni upravni odjel Općine Bizovac.
3) Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi predani izvan rokova propisanih Javnim pozivom neće se razmatrati.
4) Potrebna dokumentacija uz prijavu na bit će specificirana u samom tekstu Javnog poziva.
5) Općina Bizovac može od prijavitelja na natječaj zatražiti dodatnu dokumentaciju radi provjere dokaza o
ispunjavanju uvjeta Javnog poziva za dodjelu potpore iz ovog Programa.
6) Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje potpore.
Članak 9.
1) Postupak obrade podnesenih prijava provodi Povjerenstvo za potpore u poljoprivredi koje čine predsjednik i
četiri člana koje imenuje Općinski načelnik.
2) Povjerenstvo se sastaje svaki drugi mjesec počevši od dana objave Javnog poziva. Nakon provjere pristiglih
zahtjeva , Povjerenstvo sastavlja listu prijedloga za dodjelu potpora. Temeljem sastavljene liste prijedloga za
dodjelu potpora, Općinski načelnik donosi odluku o isplati potpora.
3) Po donošenju odluke o isplati odobrenih potpora, sudionicima će ista biti dostavljena, te će biti objavljena na
oglasnoj ploči i web stranici Općine Bizovac www.općina bizovac.hr.
4) Ugovor s Korisnicima kojima je potpora odobrena u ime Općine Bizovac potpisuje Općinski načelnik.
5) Odobrena potpora isplaćuje se na IBAN korisnika potpore.
Članak 10.
1) Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom
poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, te se ta gornja
granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.
2) Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima
dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora.
3) Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male
vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013.

IV.

KONTROLA PRIMATELJA POTPORA

Članak 11.
1) Korisnik potpore odnosno podnositelj prijave podložan je nadzoru Općine Bizovac u cilju dodatne provjere
istinitosti podataka i usklađenosti prijave i stanja na terenu.
2) Ukoliko je korisnik potpore odnosno podnositelj prijave priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u
dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju na terenu, od korisnika potpore će se zatražiti povrat
dobivenih sredstava u proračun, a zahtjev će mu biti odbijen.
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POVRAT SREDSTAVA

Članak 12.
1) Ako korisnik potpore uslijed okolnosti propisanih člankom 11. ovoga Programa ne izvrši povrat sredstava u
zadanom roku, pokrenut će se postupak prisilne naplate sa računa korisnika potpore.
2) Osim toga podnositelj prijave odnosno korisnik potpore bit će isključen iz postupaka dodjele svih Općinskih
potpora u poljoprivredi u sljedećih pet (5) godina.

VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.
Financijska sredstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Bizovac za 2022. godinu
osiguravaju se u Proračunu Općine Bizovac sukladno financijskim mogućnostima i likvidnosti Proračuna.
Članak 14.
Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male
vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora sukladno Uredbi deminimis.
Članak 15.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Općine Bizovac“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 320-01/22-01/4
URBROJ: 2158-10-1-1-22-1
Predsjednik općinskog vijeća
Nikola Lacković, v.r.

Bizovac, 09. lipnja 2022.
----------

1323.
Na
temelju
članka
35.
i
391.
Zakona
o
vlasništvu
i
drugim
stvarnim
pravima
(NN91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,146/06,146/08,38/09,153/09,143/12,152/14) i članka
32.
Stavka 2. točke 18. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac” broj 1/21) a u svezi odredbi
Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj
80/11) Općinsko vijeće Općine Bizovac je na 11. sjednici održanoj dana .09. lipnja 2022. godine donijelo
ODLUKU
I
Prihvaća se zahtjev HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. za upravljanje , održavanje i izgradnju željezničke
infrastrukture, Zagreb (Grad Zagreb) , Mihanovićeva ulica 12, MBS: 080590485, OIB: 39901919995, za sklapanje
ugovora o osnivanju prava služnosti u svrhu polaganja i održavanja kabela i ugradnje željezničkog signala na
dijelu:
Red. broj

Katastarska
Katastarska
Z.k. ul.
općina
čestica
1
BIZOVAC
429
755
površine nepotpunog izvlaštenja 7 m2 , vlasništvo Općine Bizovac u cijelosti.

Površina m²
4529

II
Osniva se parvo služnosti polaganja i održavanja kabela i ugradnje željezničkog signala na dijelu nekretnine
označene kao k.č.br. 429 pašnjak, površine 4529 m2, površine nepotpunog izvlaštenja 7 m2, upisane u

BROJ 6 – STRANICA 33

OPĆINSKI GLASNIK
OPĆINE BIZOVAC

10. LIPNJA 2022.

zk.ul.br.755, k.o. Bizovac kao vlasništvo Općine Bizovac u korist HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. za upravljanje,
održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture Zagreb, Mihanovićeva 12.
Navedeno je potrebno za potrebe projekta: signalno-sigurnosni uređaji ŽCP-a Bizovac u km 42+387, željeznička
pruga: R202 Varaždin-Koprivnica-Osijek-Dalj.
U oviru izvođenja ovog projekta polažu se kabeli za međusobno povezivanje unutrašnje opreme i vanjskih
elemenata osiguranja, kabeli za napajanje uređaja i mimoilazna ograda za pješake na željezničko cestovnom
prijelazu.
III
Za osnovano pravno služnosti na zemljištu iz točke II. ove odluke ne plaća se naknada sukladno odredbi članka
4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina.(NN br. 80/11).
IV
Prava i obveze između Općine Bizovac kao vlasnika nekretnine i trgovačkog društva HŽ INFRASTURKTURA
d.o.o. kao ovlaštenika prava služnosti utvrđuju se Ugovorom o osnivanju prava služnosti koji je u prilogu ove
Odluke i sasatavni je njen dio.
V
Daje se suglasnost na prijedlog Ugovora o osnivanju prava služnosti iz točke IV. ove Odluke.
Ovlašćuje se Općinski načlenik Općine Bizovac na potpisivanje Ugovora iz točke IV ove Odluke.
VI
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Bizovac.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA:
341-01/22-01/01
UR.BROJ: 2158-10-1-1-22-3
Bizovac,

09. lipnja 2022. godine

--------------

Predsjednik Općinskog vijeća
Nikola Lacković, v.r.

1324.
Na temelju članka 8. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10.) i članka 46. Statuta
Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac", broj 1/21), Općinski načelnik Općine Bizovac donosi
PROGRAM
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za područje Općine Bizovac u 2022. godini
I.

UVOD

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u
2022. godini, kojega je donijela Vlada Republike Hrvatske, proizlaze obveze za jedinice lokalne samouprave.
Sagledavajući obveze iz Programa, kao i prosudbe ugroženosti od požara našeg područja, ovim Programom daje
se osnovni naglasak na preventivne mjere zaštite od požara u pred žetvenom i žetvenom razdoblju.
II.

MJERE I ZADACI, NOSITELJI I ROKOVI U PREDŽETVENOM RAZDOBLJU

a) Mjere i zadaci :
1. tehniku i mehanizaciju s kojom će se sudjelovati u žetvenim radovima dovesti u stanje ispravnosti,
2. osoblje koje će sudjelovati u žetvenim radovima obučiti za preventivno i represivno djelovanje glede zaštite
od požara,
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3. izraditi planove rasporeda ljudstva i ustroja motrilačko - dojavne službe od svojih djelatnika za vrijeme
žetve (pravni subjekti iz oblasti poljodjelstva),
4. izraditi planove ustroja dežurstva vatrogasaca od članova svojih vatrogasnih postrojbi, kao i dovesti u
mobilno i tehnički ispravno stanje raspoloživu vatrogasnu opremu pri dobrovoljnim vatrogasnim društvima,
5. u naseljima gdje postoje vučne vatrogasne cisterne osigurati vozila za vuču,
6. u svim naseljima osigurati traktore s plugovima za eventualno zaoravanje gorućih površina žitarica,
7. izvršiti informativno djelovanje putem lokalnog radija u cilju zaštite od požara u pred žetvenom i žetvenom
razdoblju.
b) Nositelji zadataka :
1. pravni subjekti iz oblasti poljodjelstva te individualni vlasnici mehanizacije,
2. dobrovoljna vatrogasna društva,
3. vatrogasna zajednica općine.
c) Rokovi :
Za sve mjere do 1. lipnja 2022. godine.
III.

MJERE I ZADACI, NOSITELJI I ROKOVI U ŽETVENOM RAZDOBLJU

a) Mjere i zadaci
Posebnu pozornost u razdoblju od početka pa do završetka žetve potrebno je posvetiti:
1. dežurstvima pri vatrogasnim društvima u naseljima,
2. motrilačko-dojavnoj službi organiziranoj po naseljima i pravnim subjektima u oblasti poljodjelstva,
3. ostvariti koordinaciju ukupnog preventivnog djelovanja u cilju zaštite od požara svih subjekata,
4. dnevno operativno djelovanje motrilačko-dojavne službe planirati (izraditi) na temelju svakodnevne
procjene.
b) Nositelji zadataka :
1. dobrovoljna vatrogasna društva,
2. pravni subjekti u oblasti poljodjelstva,
3. vatrogasna zajednica.
1. DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA I VZ OPĆINE BIZOVAC
a. Vatrogasna zajednica Općine Bizovac
Zapovjednik: Darko Glavašić, Mob: 098/183-4474
Zamjenik zapovjednika: Nikola Bogdanić, Mob: 099/708-2241
b. Dobrovoljno vatrogasno društvo Bizovac
Zapovjednik: Božidar Glavaš, Mob: 091/569-4479
Zamjenik zapovjednika: Nikola Bogdanić, Mob: 099/708-2241
c. Dobrovoljno vatrogasno društvo Brođanci
Zapovjednik: Alen Kučinac, Mob: 097/730-6652
Zamjenik zapovjednika: Marko Magušić, Mob: 092/192-1844
d. Dobrovoljno vatrogasno društvo Habjanovci
Zapovjednik: Tomislav Kaluđer, Mob: 091/942-7966
Zamjenik zapovjednika: Igor Marjanović, Mob: 091/897-8517
e. Dobrovoljno vatrogasno društvo Cret Bizovački
Zapovjednik: Dejan Kozina, Mob: 091/903-3194
Zamjenik zapovjednika: Andrej Vincek, Mob: 091/608-8838
2. PRAVNI SUBJEKTI U OBLASTI POLJODJELSTVA
a. PPK Valpovo d.o.o.
Ivo Romić, Tel-posao:676-018, Mob:098/9839954
b. EUROPLANTAŽE d.d. Brođanci,
Leonard Kovač, Tel-posao: 676-008, Mob:098/ 308120
c. Veći OPG-i s područja općine
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c) Rokovi:
- od početka do završetka žetve.
Pored navedenih mjera, radnji i obveza u preventivnom djelovanju u zaštiti od požara u pred žetvenom i
žetvenom razdoblju potrebno je upozoriti i na pojačano preventivno djelovanje ostalih subjekata i svih žitelja u
zaštiti objekata, dobara i površina (šume).
IV.
ZAKLJUČAK
Mjere i aktivnosti iz ovog Programa Vatrogasna zajednica Bizovac, Dobrovoljna vatrogasna društva s područja
Općine Bizovac provest će u okviru odobrenih sredstava iz Proračuna Općine Bizovac za rad u 2022. godini, a
pravni subjekti iz oblasti poljodjelstva i šumarstva vlastitim sredstvima.
V.

Ovaj Program bit će objavljen u "Službenom glasniku Općine Bizovac".

KLASA : 245-01/22-01/3
URBROJ : 2185/03-21-01
Bizovac,

19 . svibnja 2021.

OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

1325.
Na temelju članka 8. stavak 2. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10.) i članka 46.
Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 1/21.), a u vezi točke 8. Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2022. godini ("Narodne novine", Općinski načelnik
Općine Bizovac donosi

PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za razdoblje visokog
i vrlo visokog indeksa opasnosti (predžetveno i žetveno razdoblje) za 2022. godinu

I. CILJ I ZADACI
Članak 1.
Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, građevina, dijelova
građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastanak i širenje požara, u danima kada je proglašen
visok i vrlo visok indeks opasnosti za nastanak i širenje požara u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada tekuće
godine.
Članak 2.
Građevine, dijelovi građevina, šumske površine i prostori za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja
i širenja požara razvrstani su u kategorije ugroženosti i navedene u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija za Općinu Bizovac.
Članak 3.
Kvalitetno i opsežno obavljene pripremne radnje pojačat će efikasnost mjera zaštite od požara u vrijeme
pred žetvenog i žetvenog razdoblja.
II. ORGANIZACIJSKE MJERE
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Članak 4.
Nadzor šumskih površina u vrijeme povećane opasnosti za nastajanje šumskih požara u razdoblju od 15.
veljače do 15. svibnja kada se vrši spaljivanje suhe trave, granja i ostalog biljnog otpada, odnosno pripremanje
poljoprivrednih površina za proljetnu sjetvu, kao i od 15. rujna do 15. studenog nakon berbe kukuruza "Hrvatske
šume" Zagreb, Šumarija Valpovo, dužna je organizirati motriteljsko - dojavnu službu. Broj zaposlenika u
motriteljsko - dojavnim ophodnjama mora biti takav da budu kontinuirano pod paskom sve šumske površine.
Za područje Općine Bizovac za šumske predjele (evidencija "Hrvatskih šuma") zadužen je Mičuda Darko
tel: 031/651-288.
Pregled šumskih površina po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgrađenosti protupožarnih putova i prosjeka u
šumama dan je u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.
Situacijski prikaz šumskih površina s prosjekama i cestovnim prometnicama sa stupnjevima ugroženosti
dan je u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.
Članak 5.
Nadzor poljoprivrednih površina zasijanim žitaricama i drugim ugroženim kulturama u vrijeme povećane
opasnosti od nastajanja požara uz sudjelovanje DVD-a, lovačkih društva, ribolovnih udruga te vlasnika OPG-a,
organizirati motriteljsko – dojavnu službu. Popis osoba nalazi se u prilogu 1. koji je sastavni dio ovog Plana. To je
potrebno naročito u vrijeme dozrijevanja i žetve žitarica u mjeseci lipnju, srpnju i kolovozu. Za OPG-ove zadužen
Općinski načelnik Srećko Vuković, Bizovac, mob. 091/4373003 i zapovjednik postrojbe civilne zaštite opće
namjene Općine Bizovac – Mario Baban, mob. 098/573515.
Motriteljsko - dojavne ophodnje opremljene su mobilnim telefonskim uređajem (privatni broj) međusobno
razmijenjeni, privatni dalekozori i privatna osobna vozila uz vozila DVD-a i mehanizaciju poljoprivrednika.
Otvoreni prostori područja Općine Bizovac podijeljeni su na sektore koji obuhvaćaju šumske i
poljoprivredne površine. Za svaki sektor je zadužen određeni broj osoba koji su na svom sastanku odredili
zapovjednika i podijelili se u manje grupe za cjelodnevno dežurstvo (4 x 6 sati ili 3 x 8 sati).
U važećem Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Bizovac naznačene su
površine ophodnje, motrenja i čuvanja.
U slučaju nastajanja požara na poljoprivrednim površinama u vlasništvu OPG-a odmah se mora
obavijestiti DVD Bizovac, Županijski centar 112, vlasnici OPG - a i Policijska postaja.
Članak 6.
Nadzor nad elektroenergetskim postrojenjima i uređajima za transformaciju i prijenos električne energije
vrše zaposlenici određenog postrojenja.
Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih tvari i
drugih opasnih tvari dan je u važećoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.
U slučaju nastajanja požara ili nekog drugog događaja na trafostanicama ili energetskim vodovima
potrebno je odmah obavijestiti DVD Bizoavc, HEP Pogon Valpovo i Policijsku postaju.
Članak 7.
Nadzor nad cestovnim prometnicama obavljaju zaposlenici tvrtke "Cesting" d.o.o. Osijek, Nadcestarija
Valpovo. U slučaju požara, eksplozije ili nekog drugog akcidenta prilikom prijevoza lako zapaljivih tekućina,
eksplozivnih, otrovnih i drugih opasnih tvari, obavješćuje se Nadcestarija Valpovo, a po potrebi i Sanitarna
inspekcija ili neka druga inspekcija prema svojoj nadležnosti te Policijska postaja.
Članak 8.
Nadzor nad željezničkim prometnicama obavljaju zaposlenici tvrtke HŽ Infrastrukture. U slučaju požara,
eksplozije ili nekog drugog akcidenta prilikom prijevoza lako zapaljivih tekućina, eksplozivnih, otrovnih i drugih
opasnih tvari, obavješćuje se Ispostava Osijek, a po potrebi i Sanitarna inspekcija ili neka druga inspekcija prema
svojoj nadležnosti te Policijska postaja.
Članak 9.
U svrhu provedbe mjera iz članka 1. ovog Plana zadužuje se DVD Bizovac kao glavni nositelj zaštite od
požara i kao stožerno i opremljeno društvo za koordinaciju svih sudionika motriteljsko - dojavnih ophodnji, sa
stalnim dežurstvom i pasivnim dežurstvom.
Stalno dežurstvo 24 sata obavlja se putem Vatrogasne zajednice Valpovo tj. sjedištu DVD-a Valpovo.
Vatrogasci u pasivnom dežurstvu pozivaju se u slučaju požara, kada u roku od 15 minuta moraju doći u
sjedište radi odlaska na požarište.
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Temeljem ovog Plana, DVD Bizovac je dužno napraviti vlastiti Program aktivnosti na zaštiti od požara u
predžetvenoj i žetvenoj sezoni, ustrojiti evidenciju dežurnih vatrogasaca, koji će određenog dana dežurati na svojoj
adresi stanovanja ili u sjedištu DVD - a te u predviđeno vrijeme obaviti motriteljsko - dojavnu ophodnju prostora
kojeg pokriva DVD. Tabelarni pregled treba sadržavati podatke o dežurnim osobama i to: ime i prezime, adresa
stanovanja, telefon i vrijeme dežurstva (dan i sat).
DVD Bizovac je opremljeno kompletnom opremom prema Pravilniku o minimumu tehničke opreme i
sredstava vatrogasnih postrojbi ("Narodne novine", broj 43/95.), sukladno Zakonu o vatrogastvu ("Narodne
novine", broj 125/19.).
Uzbunjivanje se vrši putem električne sirene na vatrogasnom domu u Bizovac.
Sjedište DVD-a Bizovac o nastalim požarima izvješćuje Županijski centar 112, Policijsku postaju i druge
službe po potrebi.
Članak 10.
Sukladno Planu gospodarenja otpadom na području Općine Bizovac, na području Općine Bizovac nema
službenog odlagališta otpada. Komunalni otpad prikuplja “URBANIZAM” d.o.o. i odlaže na odlagalište “Belišće” ,
na području Grada Belišće.
Eventualnu pojavu "divljih deponija" (neuređena odlagališta otpada) na rubnim dijelovima područja općine
uz poljoprivredne površine, tijekom požarne sezone nadzirat će komunalni djelatnici Općine Bizovac.
Članak 11.
Po završetku žetvene sezone, a najkasnije do 10.11.2022. godine u sklopu Izvješća o izvršenju Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2022. godini, pisanim putem izvijestiti
Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek.
III. PREVENTIVNE MJERE
Članak 12.
Zadužuje se VZ Općine Bizovac da organizira kraće predavanje ili posjete vlasnicima kombajna prije žetvenih
radova u svrhu:
- upozorenja na ispravnost i redovito čišćenje i podmazivanje radnih strojeva (kombajna, vršilica, traktora i dr.)
te na potrebu posjedovanja vatrogasnih aparata za početno gašenje požara, dovoljnih zaliha vode, naprtnjača
za gašenje požara,
- pokazati način rukovanja ručnim vatrogasnim aparatima i osposobiti osobe koje upravljaju radnim strojevima,
za rukovanje vatrogasnim aparatima i napravama za gašenje početnih požara,
- ukazati na zabranu loženja vatre ili spaljivanja ostataka strnih usjeva ili slame u razdoblju od 01. lipnja do 31.
listopada.
- educirati vlasnike parcela i kombajna o postupcima i mjestima pušenja i obveznim mjerama gašenja opušaka,
- u slučajevima punjenja gorivom radnih strojeva, poduzeti potrebne mjere opreza prilikom istakanja goriva
(sigurnosni razmak, zabrana korištenja otvorenog plamena, minimalna količina potrebnog goriva, zabrana
pristupa neovlaštenim osobama i sl.). Pogonsko gorivo ne smije biti izloženo suncu niti se smije dolijevati dok
motor radi. Proliveno gorivo ili ulje treba odmah obrisati s radnog stroja, a u slučaju razlijevanja po tlu prekriti
slojem pijeska,
- na većim parcelama osigurati traktor s višebraznim plugom za eventualnu potrebu presijecanja parcele u cilju
sprečavanja širenja požara,
- velike parcele koje bi se kombajnirale nekoliko dana, treba prije podijeliti na više manjih parcela. Površina
jedne od tih manjih parcela treba odgovarati dnevnom učinku kombajna. Prosjek treba biti u širini najmanje 15
m. S tog dijela treba odmah ukloniti žito i slamu, a čitavu površinu preorati.
IV. FINANCIRANJE
Članak 13.
Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su financijska sredstva u Proračunu Općine Bizovac,
sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2022.godini .
Članak 14.
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Za osiguranje financijskih sredstava, kao i za provođenje ovog Plana odgovoran je Općinski načelnik.
Članak 15.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u "Službenom glasniku Općine Bizovac".
KLASA: 245-01/22-01/4
URBROJ: 2158-10-2-1-22-1
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.

Bizovac, 19 . svibnja 2022.

1326.
Na temelju članka 46. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 1/21.), a u vezi s točkom 9.
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2022. godini, Općinski
načelnik Općine Bizovac d o n o s i
FINANCIJSKI PLAN
za požarnu sezonu 2022. godine
I.
Proračunom Općine Bizovac za 2022. godinu predviđena su financijska sredstva kako slijedi:

Red.
broj

OPIS POZICIJE

1.

2.

3.

4.

2022.

IZNOS (u kn)
2023.

2024.

POSTROJBA CZ
- Osiguranje uvjeta za rad Stožera CZ i postrojbi CZ
40.000,00
UKUPNO:
40.000,00
OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA
Vatrogasna zajednica Općine Bizovac
490.000,00
DVD Valpovo-protupožarno dežurstvo
6.000,00
JPVP Grada Osijeka-alarm vatrodojave
3.000,00
UKUPNO:
539.000,00
OPETARIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo
20.000,00
UKUPNO:
20.000,00
OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

40.000,00
40.000,00

40.000,00
40.000,00

538.700,00
6.000,00
3.000,00
547.700,00

538.700,00
6.000,00
3.000,00
547.700,00

40.000,00
40.000,00

40.000,00
40.000,00

HGSS Stanica Osijek
UKUPNO:
SVEUKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE OD POŽARA

5.000,00
5.000,00
632.700,00

5.000,00
5.000,00
632.700,00

5.000,00
5.000,00
564.000,00

II.
Ovaj Plan objavit će se u "Službenom glasniku Općine Bizovac".
KLASA:
245-01/22-01/5
URBROJ: 2158-10-2-1-22-1
Bizovac,

19. svibnja 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković,v.r.
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1327.
Na temelju članka 46. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 1/21.), a u vezi s točkom 9.
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2022. godini , Općinski
načelnik Općine Bizovac donosi
POPIS MEHANIZACIJE
I.
NAZIV
OPREME/STROJA
greder
kombinirka
buldožer
utovarivač
kamion
kamion-kiper
kamion s kranom
pneumatski čekić-hilti
labudica
autodizalica
autodizalica s
košarom
transportno voziloteretno
transportno voziloputno
viličar
Kompresor, valjak
priključna prikolica
ljestve

PPK
Valpovo d.d.

EUROPLANTAŽE
d.d.

Gebruder
d.o.o.
1
1
2
2
8
3

1
1

1

20

7

3

2

1

2

Gradbenik
d.o.o.
1
1

2
1
1
3

12

11
1

II.
Plan angažiranja – ovisno o potrebi, obavijest vlasnicima tvrtki putem mobilnog uređaja, a oni svoje
djelatnike upućuju na lokaciju.
Svi sudionici su upoznati sa prostorom (šumske površine sa prosjekama, poljoprivredne površine sa
poljskim putovima) Općine Bizovac i u mogućnosti su u najkraćem roku izaći na lokaciju (cca 30 min).
III.
Ovaj Popis objavit će se u "Službenom glasniku Općine Bizovac".
KLASA: 245-01/22-01/07
URBROJ: 2158-10-2-1-22-1
Bizovac,

19. svibnja 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković, v.r.
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1328.
Na temelju članka 46. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 1/21.), a u vezi s
Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2022. godini, Općinski
načelnik Općine Bizovac donosi
PLAN
dežurstava Općine Bizovac
u pred žetvenom i žetvenom razdoblju
I.
Sukladno točki 6. Plana operativne provedbe Programa aktivnosti za 2022. godinu za razdoblje od
01.06.2022. do 30.09.2022.godine, Plan dežurstava Općine Bizovac, zaduženih za komunikaciju između tijela
nadležnih za sprečavanje požara, kao i fizičkih osoba, je kako slijedi:
1. DVD Bizovac će dostaviti popis dežurstva svojih članova.
2. Općina Bizovac
- Općinski načelnik – Srećko Vuković, mob. 091/4373003
II.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 245-01/22-01/08
URBROJ: 2158-10-2-1-22-1
Bizovac,

19 . svibnja 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković,v.r

