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1207. 
Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike 
Hrvatske (″Narodne novine“ broj 123/17), članka 2. stavka 1. točke 9. Uredbe o smjernicama za izradu 
akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za JLP(R)S (″Narodne novine“ broj 
89/18) i članka 46. Statuta Općine Bizovac („ Službeni glasnik Općine Bizovac broj 1/21) općinski 
načelnik Općine Bizovac donosi 

ODLUKU 
o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Bizovac 

za razdoblje 2021. - 2025. godine 
 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom pokreće postupak izrade Provedbenog programa Općine Bizovac za razdoblje 
2021.-2025. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program). 

Članak 2. 

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja kojim će se definirati posebni ciljevi za 
provedbu strateških ciljeva za daljnji razvoj Općine Bizovac u skladu s definiranim ciljevima Nacionalne 
razvojne strategije RH 2020-2030. 

Članak 3. 

Provedbeni program razvoja bit će usmjeren na definiranje osnovnih polazišta daljnjeg uravnoteženog 
razvoja Općine Bizovac, utemeljenog na održivom i učinkovitom korištenju raspoloživih resursa, 
sukladno načelu partnerstva i suradnje te ostalim temeljnim načelima politike regionalnog razvoja. 

Članak 4. 

Općinski načelnik imenovat će radno tijelo koje će sudjelovati u cijelom postupku izrade Provedbenog 
programa, dok se za  administrativne poslove zadužuje Jedinstveni upravni odjel.  

Članak 5. 

O ovoj Odluci informirat će se javnost sukladno odredbama zakona o sustavu strateškog planiranja i 
upravljanja razvojem Republike Hrvatske, objavom na službenim stranicama Općine Bizovac . 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Službenom glasniku 
Općine Bizovac ". 

 

KLASA: 302-02/21-01/2 
Ur.broj: 2185/03-21-1 
 
Bizovac , 04. listopada 2021.                                                               OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                                                                  Srećko Vuković 
 

 
 
 

1208 
Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike 
Hrvatske (″Narodne novine“ broj 123/17),  i članka 46. Statuta Općine Bizovac („ Službeni glasnik Općine 
Bizovac broj 1/21) općinski načelnik Općine Bizovac donosi 
 

ODLUKU 
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o imenovanju Radne skupine za pripremu i provođenje postupka izrade Provedbenog programa 

Općine Bizovac za razdoblje 2021. - 2025. godine 
 

Članak 1. 

           Ovom se Odlukom osniva Radna skupina za pripremu i provođenje postupka  izrade 
Provedbenog programa Općine Bizovac za razdoblje 2021.-2025. godine (u daljnjem tekstu: 
Provedbeni program). 
 

Članak 2. 

            U radnu skupinu za pripremu i provođenje postupka izrade Provedbenog programa imenuju se 
sljedeće osobe: 

1. Srećko Vuković, općinski načelnik 
2. Željko Franjić, samostalni upravni referent za stambeno komunalne poslove 
3. Katica Sršić , stručni suradnik za računovodstvo, proračun i financije 

Članak 3. 

               Za administrativne poslove zadužuje se Jedinstveni upravni odjel. 

Članak 4. 

               Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a  objavit će se na službenim 
stranicama Općine Bizovac te u   "Službenom glasniku Općine Bizovac ". 

 

KLASA: 302-02/21-01/3 
Ur.broj: 2185/03-21-1 
 
Bizovac , 04. listopada  2021.                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                                                                                             Srećko Vuković 
 

 
 

 
1209 
Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike 
Hrvatske (″Narodne novine“ broj 123/17),  i članka 46. Statuta Općine Bizovac („ Službeni glasnik Općine 
Bizovac broj 1/21) općinski načelnik Općine Bizovac donosi 
 

ODLUKU 
o imenovanju lokalnog koordinatora 

 
Članak 1. 

           Ovom se Odlukom Romana Kranjčević pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Bizovac, imenuje se za lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja.  
 

Članak 2. 

            Temeljem članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem 
Republike Hrvatske (″Narodne novine“ broj 123/17), poslovi koje obavlja lokalni koordinator su: 
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           1. koordinira i nadzire izradu akata strateškog planiranja od značaja za jedinicu lokalne 
samouprave iz članaka 25. i 26.  Zakona za koje ih ovlasti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, 

            2. provjerava usklađenost akata strateškog planiranja od značaja za jedinicu lokalne 
samouprave iz točke 1. ovoga stavka s aktima strateškog planiranja više ili jednake hijerarhijske razine 
i o tome podnosi izvješće izvršnom tijelu jedinice lokalne samouprave i Koordinacijskom tijelu, 

            3. nadzire i prati provedbu akata strateškog planiranja iz točke 1. ovoga stavka te izvješćuje 
izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, regionalnog koordinatora i Koordinacijsko tijelo o njihovoj 
provedbi, 

            4. koordinira poslove na razini jedinice lokalne samouprave vezane uz planiranje i provedbu 
razvojnih projekata, 

            5. obavlja upis razvojnih projekata od značaja za jedinicu lokalne samouprave u registar 
projekata iz članka 46.  Zakona, 

            6. surađuje s Koordinacijskim tijelom, regionalnim koordinatorima i drugim lokalnim 
koordinatorima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem i 

             7. obavlja i druge poslove sukladno zakonu. 

Članak 3. 

               Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine 
Bizovac“  i objavit će se na službenim stranicama Općine Bizovac. 

 

KLASA: 302-02/21-01/4 
Ur.broj: 2185/03-21-1 
 
Bizovac , 04. listopada  2021.                                                            OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                                                                 Srećko Vuković 
 
 
 
1210  
Na temelju članka 17. st. 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine” br. 82/15, 118/18,31/20 
i 20/21), članka  7. st. 2. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća 
za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne 
novine“ br. 65/16), te članka 46. Statuta  Općine Bizovac(„Službeni glasnik  općine Bizovac”,  br. 1/21), 
općinski načelnik Općine  Bizovac   dana 04. studenog  2021. godine, donosi 
 
 

O D L U K U 
 

o izradi  Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Bizovac 
 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade  Procjene rizika od velikih nesreća za područje 

Općine Bizovac.. 
 

Članak 2. 
 
 Kao tijelo za izradu revizije Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine zadužuje se 
Radna skupina ,  koju će posebnim aktom imenovati Općinski načelnik. 
 

Članak 3.  
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 Radnu skupinu iz članka 2. ove Odluke čini najmanje tri člana, a predsjednik Radne skupine 
ujedno je i Voditelj izrade revizije Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine. 
 

Članak 4. 
 
 U svom radu na izradi revizije Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine , Radna 
skupina dužna je dosljedno primijeniti Pravilnik o smjernicama za izradu Procjena rizika od katastrofa i 
velikih nesreća na području Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(„Narodne novine“ br. 65/16), te Smjernice za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje 
Osječko-baranjske županije („Županijski glasnik“ br. 4/17).  
 
 
 

Članak 5. 
 
 Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Bizovac“.  
         
     
KLASA: 810-01/21-01/10 
URBROJ: 2185/03-21-1  
 
Bizovac, 04. studenog 2021.                             OPĆINSKI NAČLENIK 
                                                                                                                   Srećko  Vuković 
 
 
 
                                    

 
 
 

1211 
Na temelju članka 17. st. 3. podstavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine” br. 82/15, 
118/18,31/20 i 20/21), članka  7. st. 2. Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa 
i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(„Narodne novine“ br. 65/16), članka  67. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih 
dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne 
novine“ br. 49/17), te članka 46 Statuta Općine Bizovac („Službeni glasnik Općine Bizovac”,  br. 1/21), 
općinski načelnik Općine  Bizovac  dana  05. studenog  2021. godine donosi 
 

O D L U K U 
 

o imenovanju Radne skupine za izradu  
 Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Bizovac 

 
Članak 1. 

       Ovom Odlukom osniva se Radna skupina  za izradu   Procjene rizika od velikih nesreća za područje 
Općine Bizovac (u daljnjem tekstu: Procjene rizika),  u koju se imenuju se: 
 

1. Srećko Vuković , načelnik stožera CZ, voditelj,  
2.  Željko Franjić, član, 
3. Romana Kranjčević , dipl. iur , članica 

 
Članak 2. 

         Voditelj izrade  Procjene rizika odgovoran je za koordinaciju njegova rada, za pravovaljane 
podatke s područja  Općine Bizovac.  
         Voditelj izrade  Procjene rizika može u rad Radne skupine uključivati i druge potrebne stručne 
osobe vezane za odgovarajuća područja u izradi Procjene rizika. 
 
 

Članak 3.  
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         Obveze radne skupine: 
- prikupljanje podataka za analizu i vrednovanje rizika, 
- sudjelovanje u izradi scenarija za određene rizike 
- sudjelovanje u analizi i vrednovanju identificiranih  rizika 
- kontaktiranje s nadležnim tijelima državne uprav i pravnim osobama u svrhu prikupljanja      
  podataka za analiziranje i vrednovanje rizika 
- utvrđivanje nacrta Procjene rizika 
 
 
                                                                          Članak 4. 
          Za potrebe  izrade  Procjene rizika ugovorom će biti angažiran ovlaštenik za prvu grupu stručnih 
poslova u području planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta temeljem  članka 7. Pravilnika o 
smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 65/16), 
 
 

Članak 5. 
        Stručne i administrativne poslove za potrebe Radne skupine obavljat će Jedinstveni upravni odjel  
Općine Bizovac. 
 
 
                                                                          Članak 6. 
        Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Bizovac dostavlja se na donošenje 
Općinskom vijeću Općine Bizovac. 
                                                               
 
 
                                                                           Članak 7. 
         Ova Odluka  objavit će se u „Službenom glasniku Općine Bizovac.“ 
 
              
KLASA: 810-01/21-01/11 
URBROJ: 2185/03-21-1  
                                                                                                              OPĆINSKI NAČLENIK 
Bizovac, 05. studenog 2021.                                                                  Srećko Vuković  
   
                                                                                                               
                                                                                                                 
 
1212 
Na temelju članka 48. stavka 1. točke 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,25/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/ 20) i članka 46.  Statuta Općine Bizovac (Službeni glasnik 
općine Bizovac“ broj 1/21) općinski načelnik Općine Bizovac, donosi 
 
 

PRAVILNIK 
o korištenju službenih automobila u vlasništvu Općine Bizovac 

OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom propisuje korištenje službenih automobila za službene potrebe Općine Bizovac te 
prava i obveze općinskog načelnika, službenika i namještenika u  vezi s korištenjem službenih 
automobila, sve u funkciji obavljanja poslova iz zakonom utvrđenog djelokruga rada Općine Bizovac, 
kao jedinice lokalne samouprave. 

Članak 2. 
Pod službenim automobilima, u smislu ovog Pravilnika, podrazumijevaju se automobili koji su u 
vlasništvu Općine Bizovac. 

Članak 3. 
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Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako 
na muški i ženski rod. 

Članak 4. 
Službene automobile za potrebe Općine Bizovac (u nastavku: Općine) koriste općinski načelnik i 
službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac u nastavku: korisnici). 
Općinske  službene automobile, iznimno, mogu koristiti i treće osobe, ali samo uz pisano odobrenje 
Općinskog načelnika i za potrebe obavljanja službenih poslova za Općinu. 
Općinski  službeni automobili, ovisno o raspoloživosti istih, koriste se isključivo za potrebe obavljanja 
službe. 
 
PRAVILA KORIŠTENJA SLUŽBENIH AUTOMOBILA 
 

Članak 5. 
Za upravljanje službenim automobilom, osobe iz članka 4. ovog Pravilnika moraju imati važeću vozačku 
dozvolu te su dužni pridržavati se odredbi zakona i drugih propisa kojima se uređuje sigurnost na 
cestama, kao i odredbi ovog Pravilnika. 
Prilikom korištenja službenog automobila, korisnik je dužan postupati pažnjom dobrog gospodara, 
vodeći računa o čistoći automobila, a sve u skladu s uobičajenim načinom uporabe. 
Radi osiguranja normalnog korištenja službenog automobila, korisnik je dužan prilikom preuzimanja 
službenog automobila izvršiti vizualni pregled istog i provjeru razine ulja u motoru, tekućine za hlađenje, 
ulja za kočnice, tekućine za vjetrobranska stakla. Svoje primjedbe dužan je bez odgode prenijeti 
ovlaštenom namješteniku Jedinstvenog upravnog odjela, kojemu je u opisu poslova briga o službenim 
automobilima te poslovi radnog mjesta vozača (u nastavku: ovlašteni namještenik). 
U slučaju prometne nezgode, oštećenja ili kvara  službenog automobila, korisnik je dužan bez odgode 
obavijestiti Jedinstveni upravni odjel. 
Ukoliko korisnik koristi službeni automobil dulje od 24 sata, dužan je samostalno poduzimati sve radnje 
koje su neophodne da bi službeni automobil ispravno radio te o svim uočenim nedostacima pravodobno 
izvijestiti ovlaštenog namještenika. 

Članak 6. 
Općinska službena vozila moraju biti ispravna za vožnju, što se utvrđuje redovitim, a po potrebi i 
preventivnim, tehničkim pregledima automobila, koje obavlja i o kojima vodi evidenciju, ovlašteni 
namještenik. 
Ukoliko ovlašteni namještenik, nije u mogućnosti postupiti sukladno prethodnom stavku ovoga članka, 
uslijed korištenja godišnjeg odmora, bolovanja ili uslijed odsutnosti iz drugih opravdanih razloga, 
zamjenjuje ga službenik, odnosno namještenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac, a po 
ovlaštenju općinskog načelnika . 
. 

Članak 7. 
Za svako službeno putovanje vodi se putni radni list, koji se nalazi u službenom automobilu i o kojima 
evidenciju vodi ovlašteni namještenik. 
Za vrijeme korištenja službenog automobila na području Općine i na udaljenosti do 30 km od 
administrativnih granica Općine, korisnik je dužan voditi dnevnu evidenciju vožnje i utroška goriva, koja 
sadrži: 
- ime i prezime korisnika, 
- datum korištenja službenog automobila, 
- kretanje službenog automobila (mjesto polaska, stajanja i dolaska) 
- stanje brojila, 
- vrijeme polaska i dolaska te stajanje i uzrok stajanja, odnosno zadržavanja 
  automobila, 
- broj osoba u automobilu, 
- broj prijeđenih kilometara, 
- utrošak goriva, 
- potpis korisnika. 
Uz evidenciju iz stavka 2. ovoga članka, obvezno se prilaže račun za kupnju goriva (ako je korisnik točio 
gorivo tijekom korištenja službenog automobila), kao i računi za parking (ukoliko je istih bilo). 
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Za korištenje službenog automobila na udaljenosti većoj od 30 km od administrativnih granica Općine, 
korisnici su obvezni popuniti obrasce putnog naloga kojeg potpisuje općinski načelnik. 
 

Članak 8. 
Po završetku službenog puta, odnosno po završetku korištenja službenog automobila, korisnik je 
obvezan: 
- službeni automobil parkirati na predviđeno parkirališno mjesto , 
- u službenom automobilu ostaviti uredno ispunjenu dnevnu evidenciju vožnje i utroška goriva, 
- u Jedinstveni  upravni odjel predati uredno ispunjen putni nalog, 
- ključeve službenog automobila i karticu za nabavku goriva predati ovlaštenom namješteniku. 
U slučaju da nakon uporabe službenog automobila postoji potreba za dopunu spremnika goriva u istom, 
korisnik je dužan prije predaje službenog automobila napuniti spremnik odgovarajućim gorivom. 
Odgovornost korisnika za službeni automobil traje do potpunog ispunjenja svih obveza ovoga članka. 
 

Članak 9. 
Osoba koja upravlja službenim automobilom, korisnik, odgovorna je za prometne prekršaje počinjene 
tijekom upravljanja službenim automobilom (prekoračenje brzine, pogrešno parkiranje i dr.) te snosi 
sankcije pred nadležnim tijelima sukladno posebnim propisima i dužna je platiti prekršajne kazne. 
 
 
 

Članak 10. 
Ako se trošak štete koja je nastala na službenom automobilu ili trošak štete trećoj osobi ne može 
podmiriti iz osiguranja vozila zato što se korisnik koji je upravljao službenim automobilom nije pridržavao 
propisanih pravila o sigurnosti prometa na cestama, korisnik, odnosno osoba koja je upravljala 
službenim automobilom, dužna je Općini nadoknaditi trošak stvarno pretrpljene štete. 
 
 
ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI POSLOVI I NADZOR KORIŠTENJA SLUŽBENIH AUTOMOBILA 
 

Članak 11. 
Administrativno-tehničke poslove, evidenciju i nadzor korištenja službenih automobila obavlja ovlašteni 
namještenik. 
Poslovima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se: 
-  pravodobno osiguranje kartica za nabavku goriva, 
-  pravodobna nabava ENC-uređaja, 
- vođenje brige o tehničkom pregledu službenih automobila, servisiranju i popravcima službenih  
automobila, odnosno o održavanju njihove ispravnosti te vođenje brige o čistoći automobila, što 
uključuje redovito pranje istih, 
-  obavljanje nadzora nad prijeđenom udaljenošću svakog službenog automobila i utrošku goriva te 
obavještavanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela  u slučaju odstupanja od predviđene 
udaljenosti i stvarno prijeđene kilometraže službenog automobila, sve u cilju sprječavanja nepravilnosti 
korištenja službenih automobila, 
- poslovi registriranja i osiguranja službenih automobila. 
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 12. 
 
Nepoštivanje odredbi ovog Pravilnika smatrat će se lakšom povredom službene dužnosti. 
 
 

Članak 13. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bizovac“. 
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o korištenju službenih automobila i mobilnih  
telefona ( „Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 5/07.) 
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KLASA: 023-05/21-01/2 
URBROJ: 2185/03-21-1  
                                                                                                    
Bizovac, 04. studenog 2021.                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                                                                     Srećko Vuković 
 
1213 
Temeljem odredbe članka 48. stavak 1. točka 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi 
("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13,137/15, 
123/17, 98/19. i 144/20) i članka 46. Statuta Općine Bizovac (Službeni glasnik Općine Bizovac broj 
1/21), općinski načelnik Općine Bizovac,  donosi  
 

 
PRAVILNIK  

o korištenju službenih mobilnih telefona  u vlasništvu Općine Bizovac 
 
 
I. OPĆE ODREDBE  

 
Članak 1. 

 
Ovim se Pravilnikom uređuje korištenje službenih mobilnih telefona u vlasništvu Općine Bizovac  te 
prava i obveze općinskog načelnika , te službenika i namještenika (u nastavku teksta: korisnici) u vezi 
s korištenjem istih.  
 

Članak 2. 
 
Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i 
ženske osobe.  
 

Članak 3. 
 
Pod službenim mobilnim telefonom u smislu ovog Pravilnika razumijeva se mobilni telekomunikacijski 
uređaj, bez obzira na opremljenost, s pripadajućom SIM -karticom. 
 
 
II. SLUŽBENI MOBILNI TELEFONI  
 

Članak 4. 
 
Pravo korištenja službenih mobilnih telefona imaju općinski načelnik,  službenici odnosno namještenici 
Jedinstvenog upravnog odjela  u smislu odredbi ovog Pravilnika, kojima to korištenje odobri općinski 
načelnik Općine Bizovac.  
 
Ukoliko za daljnje korištenje službenog mobilnog telefona više ne postoji poslovno uvjetovani razlog ili 
se mobilni uređaj koristi na način protivan odredbama ovog Pravilnika, općinski načelnik ili po općinskom 
načelniku ovlaštena osoba može korisniku mobilnog telefona uskratiti ovlaštenje pojedinačnom 
odlukom.  
 
 

Članak 5. 
 
Korisnicima službenih mobilnih telefona priznaju se troškovi korištenja tih uređaja utvrđenih tarifom 
odabranog operatera, koji iznos obuhvaća porez na dodanu vrijednost i naknadu za radijsku frekvenciju. 
 
Korisnici  snose razliku troškova korištenja službenih mobilnih telefona iznad iznosa i izvan propisane 
tarife u smislu troškova nastalih korištenjem istih putem Roaminga ili usluga propisanih posebnim 
tarifama. 
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Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, po izvršenom uvidu u strukturu poziva na ispostavljenom 
računu, općinski načelnik  ili po općinskom načelniku ovlaštena osoba može za pojedini slučaj odobriti 
da se razlika troškova iz toga stavka podmiri iz sredstava općinskog proračuna, ako je ista nastala radi 
obavljanja  poslova djelatnika upravnog tijela Općine. 
 
 

Članak 6. 
 
Prilikom preuzimanja službenoga mobilnog telefona korisnik je dužan ispuniti i potpisati izjavu o 
preuzimanju uređaja te o podmirivanju troškova popravka uređaja oštećenog nepravilnim korištenjem, 
odnosno namjerno ili iz krajnje nepažnje, kao i troškove korištenja službenih mobilnih uređaja iznad 
iznosa ograničenja iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika.  
 
Obrazac izjave (MOB-1) iz stavka 1. ovog članka, kao i obrazac 'Evidencija službenih mobilnih telefona 
u vlasništvu Općine Bizovac (MOB-2) sastavni su dio ovog Pravilnika.  
 
Vođenje evidencije i zaprimanje izjava i ovlaštenja propisanih u stavcima 2. i 3. ovog članka, te 
izdavanje, odnosno preuzimanje službenih mobilnih telefona i SIM-kartica obavlja pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela.  
 
 

Članak 7. 
 
O zamjeni službenoga mobilnog telefona odlučuje općinski načelnik Općine Bizovac. 
 
Zamjena iz stavka 1. evidentira se u obrascu iz članka 6. stavku 2. ovog Pravilnika.  
 
 

Članak 8. 
 
Korisnici službenih mobilnih telefona obvezni su odgovarati na pozive za vrijeme i izvan radnog 
vremena.  
 
 

Članak 9. 
 
U slučaju štete na službenom mobilnom telefonu nastale nepravilnim korištenjem, namjerom ili krajnjom 
nepažnjom, troškove popravka odnosno zamjene snosi korisnik.  
 
 

Članak 10. 
 
Korisnik je obvezan vratiti službeni mobilni telefon danom prestanka službe ili obnašanja dužnosti, 
odnosno danom uskrate prava na korištenje istoga prema odredbi članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika.  
 
Podatak o danu povrata te napomene u vezi vraćenog službenog mobilnog telefona upisuje voditelj  za 
financijsko-računovodstveno poslovanje u vidu službene zabilješke na obrazac izjave iz članka 6. stavka 
2. ovog Pravilnika.  
 
 

Članak 11. 
 
Djelatniku  za  financijsko-računovodstveno poslovanje dostaviti će se putem ovlaštenog operatera 
mjesečno analitičko izvješće o korištenju usluge po pojedinom broju te će istoimeni  o pojedinačnim 
mjesečnim prekoračenjima ograničenja propisanih ovim Pravilnikom izvješćivati općinskog načelnika ili  
ovlaštenu osobu radi praćenja i poduzimanja mjera propisanih ovim aktom.  
 
 
 
III. PRIJELAZNE, ZAVRŠNE I KAZNENE ODREDBE  
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Članak 12. 
 
Nepoštivanje odredbi ovog Pravilnika smatrat će se lakšom povredom službene dužnosti. 
 
 

Članak 13. 
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,  „Službenom glasniku  Općine Bizovac „ 
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o korištenju službenih automobila i mobilnih 
telefona („Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 5/07.) 
 
 
KLASA: 023-05/21-01/3 
URBROJ: 2185/03-21-1 
                                                                                                                    
Bizovac , 04. studenog   2021.                                                             OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                                                                     Srećko Vuković 
                                                                                                                                                                                                             
   
 

 
 

1214 
Na temelju članka 46. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac“ br. 1/21.) i članka 10. 
Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 1/19.)  
općinski načelnik Općine Bizovac donio je 4. studenoga 2021. godine  
 

 
ZAKLJUČAK 

o usvajanju Operativnog programa radova na održavanju nerazvrstanih cesta  
u zimskom razdoblju 2021/2022. godine 

 
 

I. 
Usvaja se Operativni program radova na održavanju nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 

2021/2022. godine.  
Za rukovoditelja Zimske službe imenuje se Željko Franjić – samostalni upravni referent u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bizovac 
Obavljanje radova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 2021/2022. godine na 

području naselja Bizovac, povjerava se: 
- KOMUS j.d.o.o. Habjanovci, Kolodvorska 27 – odgovorna osoba: Tihomir Bošnjak,  
- LOTIS d.o.o., Osijek, Sjenjak 113, odgovorna osoba: Milan Bašić. 

 
 

II. 
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Bizovac». 

 
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC 

 
KLASA : 363-01/21-01/22 
URBROJ: 2185/03-21-08 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Bizovac, 4. studenoga 2021.                         Srećko Vuković 

----------   
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OPĆINA BIZOVAC 

 
 
 

 
 
 
 

             
 

OPERATIVNI PROGRAM RADOVA 
NA ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH CESTA 
U ZIMSKOM RAZDOBLJU 2021/2022. GODINE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                            
 
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bizovac,  studeni 2021. godine 
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S A D R Ž A J 
 
 
 
 
 
 

 I.     U V O D 
 
II.     STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI 
 
III.   PLAN RADNE SNAGE I MEHANIZACIJE  
 
IV.   RADOVI NA ČIŠĆENJU KOLNIKA OD SNIJEGA I SPRJEČAVANJU  

            
        KLIZAVOSTI   
 
V.    OBRAČUN  I  DOKUMENTACIJA 
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I. UVOD 
 
  Pod održavanjem cesta u zimskim uvjetima podrazumijevaju se radovi neophodni za održavanje 
prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa za režim prometa u zimskim uvjetima koji su određeni 
posebnim propisima. 
 Zimska služba djeluje uvođenjem stupnjeva pripravnosti, ovisno o očekivanim vremenskim 
uvjetima. 
 
II. STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI 
 
 I. STUPANJ: uvodi se početkom rada Zimske službe 15.11.2021. godine do 15.03.2022. godine, 
a prema Operativnom programu. 
Uvodi se pasivna pripravnost te se osigurava odgovarajući potreban broj radnika i mehanizacije radi 
intervencije u slučaju potrebe. 
 
 II. STUPANJ: uvodi se kad temperatura zraka oscilira oko 0° C, uz mogućnost oborina, te pojave 
poledice. Vrše se preventivni radovi na sprečavanju poledice na opasnim mjestima, a posebice: 
 - na dionicama cesta s uzdužnim nagibom većim od 4% i horizontalnim krivinama polumjera 
manjeg od 300 m; 
 - na raskrižjima, željezničko-cestovnim prijelazima u istoj razini i prilazima benzinskim postajama; 
 - na drugim dionicama ceste prema redoslijedu prioriteta Operativnog plana; 
 - po potrebi vrši se uklanjanje snijega s kolnika. 
 
 III. STUPANJ: uvodi se kada se očekuje dugotrajnije padanje snijega koje zahtjeva posebne 
radove, uklanjanje snijega s kolnika. 
 
 IV. STUPANJ: uvodi se kada snježne oborine uz jak vjetar imaju karakter elementarne nepogode 
i kada raspoloživi broj ljudi i mehanizacije nisu dovoljni za uklanjanje snijega. U tim uvjetima u pravilu se 
cesta zatvara za sav promet radi sigurnosti sudionika u prometu. 
 Stupnjeve pripravnosti utvrđuje rukovoditelj Zimske službe uz suglasnost nadzorne osobe, uz 
obavezno evidentiranje u dnevnik Zimske službe. 
 
III. PLAN RADNE SNAGE I MEHANIZACIJE 
 
RUKOVODITELJ ZIMSKE SLUŽBE 
 Za rukovoditelja Zimske službe imenuje se Željko Franjić – samostalni upravni referent u 
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bizovac. Rukovoditelj zimske službe je odgovoran za pravovremenu 
izradu Operativnog programa rada Zimske službe koji izrađuje u suradnji s Općinskim načelnikom, a 
također utvrđuje prioritete i stupnjeve pripravnosti i surađuje sa svim zainteresiranim i nadležnim osobama 
oko provođenja Zimske službe, nadzire rad i kontrolira vođenje dokumentacije. 
 
IZVRŠITELJI RADOVA ZIMSKE SLUŽBE 
 
 Za izvršitelje radova Zimske službe, sukladno zaključenim Ugovorima, imenuju se: 

 KOMUS j.d.o.o. Habjanovci, Kolodvorska 27; odgovorna osoba: Tihomir Bošnjak, 
 LOTIS d.o.o. Osijek, Sjenjak 113; odgovorna osoba: Milan Bašić 

 
Izvršitelji radova, dežuraju u svojim poduzećima za vrijeme najavljenih vremenskih nepogoda, 
ovisno o stupnju pripravnosti, a prema rasporedu dežurstava, odnosno u stanju pripravnosti kroz 
cijeli period Zimske službe od 15.11.2021. do 15.03.2022. Prate vremensku situaciju i prema 
određenim stupnjevima pripravnosti organizira potrebnu ekipu za izlazak na intervencije Zimske 
službe te sa nadzornom osobom, uredno vodi dnevnik Zimske službe prema izvještaju sa terena. 
Odgovorni su i za  ispravnost mehanizacije namijenjenih obavljanju radova Zimske službe te točno 
izvršenje upućenih zadataka. 
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M E H A N I Z A C I J A 
 
 Za obavljanje radova na cestama i pješačkim površinama, izvršitelji radova osiguravaju sljedeću 
mehanizaciju: 
 
 1.   KAMION SA PLUŽNOM DASKOM I RASIPAČEM SOLI  1 kom 
 2.   TRAKTOR S PRIKLJUČNIM ODBACIVAČEM SNIJEGA             1 kom 
 3.   SAMOHODNA SNJEŽNA FREZA                                               1 kom 
 4.   TRAKTOR TT SA PLUŽNOM DASKOM                                  1 kom 
 5.    KOMUNALNI STROJ SA PLUŽNOM DASKOM  I ČETKOM      1 kom 
 6.   HONDA F620 SA PLUŽNOM DASKOM     1 kom 

 
        Ukoliko se ukaže potreba, Jedinstveni upravni odjel angažirati će i dodatnu mehanizaciju  
 
IV.RADOVI NA ČIŠĆENJU KOLNIKA OD SNIJEGA I SPRJEČAVANJU KLIZAVOSTI  
 
 Sprječavanje klizavosti kolnika vrši se u pravilu posipanjem mješavine soli i kamenog agregata, a 
u nedostatku soli može se posipati samo kamenim agregatom ili pijeskom. 
 Posipanje se vrši kamionom sa rasipačem, a posipa se samo traka širine 2 m i to po osi kolnika, a 
u količini od cca 150 kg soli/km kolovoza, odnosno 0,10 m3/km agregata.  
Posipaju se isključivo asfaltne ceste, a makadamske samo ako postoji opravdana potreba. Ukoliko se ne 
postignu željeni efekti u jednom prolazu, može se vršiti naknadno posipanje cijele dionice ili samo zavoja, 
mostova, uspona i raskršća na određenoj dionici cesta. 
 Pješačke površine s kamenom ili betonskom podlogom posipati će se pijeskom, ili nekim drugim 
kemijski nenagrizajućim sredstvom za beton/plantabonom, po nalogu Jedinstvenog upravnog odjela općine 
Bizovac. 
 Čišćenje snijega sa kolnika vrši se kada se za to ukaže potreba, odnosno kada se stvori sloj 
snježnog taloga visine 5-10 cm. Čišćenje se vrši kamionom sa plužnom daskom, utovarivačem sa plužnom 
daskom, traktorskim ralicama i drugom navedenom građevinskom mehanizacijom. 
 Čišćenje se vrši odlaganjem snijega na bankinama, a po potrebi se isti može utovariti u vozila i 
odvoziti na deponiju. Čišćenje se vrši po utvrđenim prioritetima iz Operativnog programa Zimske službe. 
        Naknadni radovi nakon prestanka oborina obuhvaćaju proširenje očišćenog kolnika, ručno čišćenje 
mostova i propusta, čišćenje raskrižja, čišćenje prometne signalizacije, autobusnih ugibališta i čišćenje 
parkirališta. 
        Obim i potrebu uvođenja naknadnih radova utvrđuje rukovoditelj Zimske službe. 
 
 
V. OBRAČUN I DOKUMENTACIJA  
 
 
        Svaka aktivnost i djelovanje Zimske službe treba biti evidentirana u dnevniku Zimske službe koji 
potpisuje rukovoditelj Zimske službe. Na temelju podataka iz dnevnika vrši se obračun troškova po 
utvrđenim cijenama iz ugovora. 
 
 
KLASA :     363-01/21-01/22  
URBROJ :   2185/03-21-07  
                                                                                                              
Bizovac,    04. studenog 2021.                                                            Samostalni upravni referent 
                                                                                                                                Željko Franjić                                                            
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GLAVNI STOŽER ZIMSKOG ODRŽAVANJA 
CESTA 

 
OPĆINA BIZOVAC 
Jedinstveni upravni odjel 
BIZOVAC, K. Tomislava 89.     tel.fax. 031/675-301 
 
 
 
ODGOVORNI RUKOVODITELJ ZIMSKOG ODRŽAVANJA                          
 
- ŽELJKO FRANJIĆ                               
 Brođanci                                             
 Brkićeva  11.                                           
  tel.posao: 031/675-301                     
  mob. 091 502-4191 
 
 
 
 NADZOR NAD RADOM ZIMSKE SLUŽBE 
 
 
1. SREĆKO VUKOVIĆ – Općinski načelnik 
  Bizovac 
 K. Tomislava 164. 
 tel. posao: 031/675-301 
 mob: 099/437-3003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


