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ZAPISNIK
s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane u općinskoj vijećnici Općine
Bizovac 10. srpnja 2014. godine u 20,00 sati.
Sjednicu Općinskog vijeća sazvao je Davor Torjanac, predsjednik Općinskog vijeća Općine
Bizovac.
Zapisnik na sjednici vodila je Ljerka Đaniš, administrativna referentica općinske uprave.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na početku sjednice nazočno 11 vijećnika,
odnosno potreban broj za donošenje pravovaljanih odluka.
Nazočni članovi Općinskog vijeća:
- Darko Bošnjak, Marinko Dragić, Veljko Gudelj, Boris Katančić, Marin Lacković,
Slavko Magečić, Nenad Sudar, Davor Tavić, Marko Teskera, Davor Torjanac i Josip
Šincek
Sjednici nisu nazočni:
- Alan Bošnjak, Tomica Glavaš
Ostali nazočni:
- Općinski načelnik Srećko Vuković i zamjenica Općinskog načelnika Tanja Tavić,
- pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić
- direktor poduzeća Dvorac d.o.o. Valpovo - gos. Mate Pušić
- predsjednici VMO Samatovaca, Novaka Bizovačkih, Brođanaca
- predsjednik VZO Bizovac - gos. Stjepan Sršić
Predsjednik vijeća pročitao je dnevni red koji su vijećnici dobili u pozivu za ovu sjednicu,
te pozvao vijećnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu.
Nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je predloženi dnevni red prihvaćen jednoglasno.
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika 8. i 9. sjednice
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Razmatranje Godišnjeg Izvješća DVORAC d.o.o. Valpovo za 2013. godinu
Razmatranje Izvješća o ostvarivanju financijskog plana i programa rada
Vatrogasne zajednice Općine Bizovac za 2013. godinu
5. Razmatranje programa protupožarne zaštite na području Općine Bizovac u sezoni
2014. godine
6. Razmatranje prijedloga Odluke o provođenju postupka nabave roba, radova i
usluga bagatelne vrijednosti
7. Izvješće o provedenim izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području
Općine Bizovac

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU
Ad-1 Usvajanje zapisnika 8. i 9. sjednice
Predsjednik vijeća G. Davor Torjanac predložio je usvajanje zapisnika 8. i 9. sjednice
Općinskog vijeća i otvorio raspravu. Budući da nije bilo primjedbe na zapisnik, predsjednik
vijeća dao je zapisnik na usvajanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo
je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 8. i 9. sjednice.
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika
Nenad Sudar: Zašto se ne snima sjednica?
Marko Teskera: Zašto se ne sufinanciraju učeničke knjige? Neke općine i gradovi financiraju
a mi ne.
Srećko Vuković: Diktafon je ostao zaključan u kasi, a ključ je kod Katice Sršić.
Imamo dosta socijalnih slučajeva koje sufinanciramo, troškovi el. energije, odvoz
komunalnog otpada i komunalna naknada. Sufinanciramo prijevoz učenicima i studentima.
To su znatna sredstva u proračunu. Škola „Bratoljuba Klaića“ u Bizovcu ima 460 učenika
i neka je jedan komplet knjiga oko tisuću kuna to je oko pola miliona kuna. Bio bi najsretniji
kada bi to mogli sufinancirati. Pomagali smo školama u drugim projektima. Mogu službeno
dostaviti u pisanom obliku da se vidi koliko općina izdvaja sredstava za škole.
Darko Bošnjak: U proračunu općine smo izdvojili znatna sredstva za školstvo i pred
školstvo.
Marin Lacković: U mjestu postoji više lokacija gdje se ne održava javna površina i okućnice.
Što uraditi sa tim da ne bi nagrdili mjesto.
Srećko Vuković: Što se tiče nekih javnih površina možemo pokositi, a što se tiče privatnih
posjeda i međa, mi ne bi ulazili. Općina se brine za 40 ha površine sa dvije zaposlene osobe
i sada imamo još jednog zaposlenog preko Europlantaže d.o.o. Brođanci kao nadničara. Sa
udrugama se bojim organizirati neke radove jer ako se netko ozlijedi bilo bi dodatnih
problema.. Radimo koliko se može i stigne.
Marin Lacković: Što se tiče čišćenja i održavanja parcela i državnog zemljišta. Da li netko
može iskrčiti i uzeti drva za ogrjev?
Srećko Vuković: Ne bi ulazio u to, to mora biti nadzor struke. Za sječu drva se mora javiti
u općinu.
Marin Lacković: Općina bi trebala pismeno odobriti mjesnim odborima da mogu dati sjeći
drva.
Davor Tavić: Da li će biti raskida ugovora sa onima koji ne plaćaju poljoprivredno
zemljište?
Srećko Vuković: Neki ugovori su otišli u Agenciji za poljoprivredno zemljište koja je
nadležna za to. Za Luku Gudelj je prijedlog odluke o raskidu otišao u Zagreb.
Nediljko Pušić: Općinski načelnik je odgovoran za naplatu prihoda općine. Neki su dio
dugovanja platili od prošle evidencije. Za sljedeću sjednicu će biti točka dnevnog reda
prodaja i zakup poljoprivrednog zemljišta.
Veljko Gudelj: Od zadnje sjednice do sada smo samo pet dana prije isteka zakonskog roka
za održavanje sjednice. Zašto nismo sazvali sjednicu deset dana prije pa ne bi došli u
pitanje održavanja. Ako oporba napusti sjednicu, nemamo kvoruma.Točke dnevnog reda
nisu po Planu rada Općinskog vijeća. Svečanu sjednicu vijeća nismo dobili plaćenu pa
trebamo donijeti odluku o tome. Neke stvari nam ne smiju biti formalnost. Treba biti
odgovoran i trebali smo sjednicu održali prije deset dana.
Davor Torjanac: Nije bilo potrebe za održavanje sjednice ranije. Sve je u Zakonskom roku.
Nediljko Pušić: Mogli smo održati sjednicu vijeća ranije, materijali su bili spremni ali
načelnik zbog godišnjeg odmora nije mogao biti prisutan na sjednici pa sjednica nije ranije
održana.

Darko Bošnjak: Obišao sam nogostupe u mjestu i uočio puknuća i slikao. Molio bi da izvođač
radova to pregleda i uredi. Molio bi da i djelatnik općine zadužen za komunalne djelatnosti
obiđe i vidi o čemu se radi. Što se radi na tome da se sjednice snimaju po mome prijedlogu?
Srećko Vuković: Nije financijsko vrijeme za snimanje sjednice. Ako bude sredstava sjednice
će se snimati.
Nenad Sudar: Kuća i okućnica u Selcima gdje se je snimao film Sokol ga nije volio propada,
a mogli bi dobiti sredstva Europskih fondova da se ta kuća uredi ako bi netko napravio
program i podnio zahtjev. To može biti vrlo interesantan projekt otkupa.
Srećko Vuković: Tu kuću je kupio Luka Gudelj. Vlasnik mora tražiti sredstva EU fondova.
U vlasništvu općine imamo 13 objekata koji se ne održavaju. Nisam za takve projekte.
Marin Lacković: Što je općina učinila za naplatu iskopa rudnog bogatstva što je Luka Gudelj
iskopao u Selcima?
Nediljko Pušić: Općina Bizovac je pisanim putem obavijestila nadležne inspekcije
(vodoprivrednu, poljoprivrednu i gospodarsku), međutim ništa nisu napravili po pitanju
iskopa bajera.
Ad-3 Razmatranje Godišnjeg izvješća DVORAC d.o.o. Valpovo za 2013. godinu
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima Godišnje izvješće DVORAC
d.o.o. Valpovo za 2013. godinu i riječ dao direktoru poduzeća DVORAC d.o.o. Valpovo g.
Mati Pušiću.
Direktor Dvorac d.o.o. Valpovo Mate Pušić upoznao je vijećnike sa Godišnjem izvješćem
Dvorac d.o.o. Valpovo za 2013. godinu kako je i vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Prošla godina 2013. završena je pozitivno sa dobiti. Velika su potraživanja od kupaca, oko
2. miliona kuna. Prihod u 2013. godini je duplo manji zbog podjele firme na Urbanizam
d.o.o. i Dvorac d.o.o. Valpovo. Komunalni i gospodarski dio. Radovi na vodocrpilištu
Jarčevac se ovih dana privode kraju. Mislim da ćemo u devetom ili desetom mjesecu ove
godine pustiti u rad za cijelo područje i za Grad Valpovo potrošnju vode sa Jarčevca.
Kvaliteta vode će biti bolja zbog nove tehnologije koju smo ugradili. Gotovo da neće biti
četiri kemijska elementa u vodi kao do sada.
Projekt FASAP je u završnoj fazi. U 11. mjesecu ove godine ćemo imati kompletnu
dokumentaciju da možemo tražiti sredstva eu fondova. Dobili smo status u Ministarstvu
gospodarstva. Najkasnije do 6 mjeseca 2015. godine moramo raspisati natječaj za
izvođača radova. Negdje od 4-5 miliona kuna, nadamo se od 78-80% sredstva. Lokalna
samouprava će morati sudjelovati u tome.
Darko Bošnjak : Sa kojim tempom planirate izgradnju kanalizacije?
Mate Pušić: Dobivali smo sredstva Hrvatskih voda i ugrađivali u odvodnju . Ne znam tko je
odobrio da cijevi mogu stajati u zemlji 10 godina a da nisu u funkciji. To što je ugrađeno
nije dobro ugrađeno. Postoje oštećenja koja smo uočili. Možete dobiti snimke stanja
kanalizacije koja je izgrađena u Bizovcu.
Darko Bošnjak: Molio bi pisano izvješće da nam se dostavi u kakvom su stanju cijevi koje
su postavljene.
Mate Pušić: Ugrađene su jako loše cijevi. Najlošije je kod spoja sa kolektorom. Nema
dovoljno padova i presjeka.
Darko Bošnjak: Svi radovi moraju imati nadzornog inženjera pa tako i ovi na odvodnji.
Mate Pušić: Za većinu radova ne možemo kriviti nadzorne inženjere. To je firma iz Slatine
i ja ću ih pozvati na odgovornost. Zadnje radove koje imamo neću dopustiti da tako ostane.
Marinko Dragić: Općina Bizovac sudjeluje u kapitalu Dvorca d.o.o. oko 9%. Da li je to
jednako proporcionalno na ostale suvlasnike? Nema kompletnog izvješća da se vidi koliko
je zaposleno i u poduzeće Urbanizam d.o.o. Valpovo. Za to sam da se izvješće kompletno
dostavi na uvid u općinu i vijeće.
Mate Pušić: Donesen je novi pravilnik. Revizorska kuća će utvrditi koliko tko ima
suvlasništva u Dvorcu d.o.o. Valpovo. Poduzeće Urbanizam d.o.o. Valpovo je isto poslovao
pozitivno u 2013. godini. Predlažem da se na sljedeću sjednicu vijeća dostavi i izvješće
Urbanizma d.o.o. i da direktor dođe na sjednicu.
Nenad Sudar: Koliko je djelatnika iz Bizovca zaposleno u Dvorac d.o.o. Valpovo?
Mate Pušić: Zaposlen je jedan djelatnik. Nisam bio u tome kada se zapošljavalo.

Marko Teskera: Ne mogu vjerovati da se sve ove godine ulagalo u tako loš materijal
odvodnje. Nemoguće je da nitko ne snosi odgovornost. Ne treba usvojiti ovo izvješće.
Veljko Gudelj : Ja sam da se ovo izvješće usvoji i da raspravljamo o tome i da drugo
izvješće poduzeća Urbanizam d.o.o. dobijemo na sljedeću sjednicu da ne gubimo na
vremenu.
Kada se radilo na odvodnji financirali su Valpovo, Petrijevci, Bizovac prema udjelima i oni
su imali svoj nadzor i odlučivali su.
Marin Lacković: Koliko je Dvorac d.o.o. naplatio sredstva za plinsku mrežu. Platio sam
mrežu 4 tisuće kuna i zanima me što sam platio.
Mate Pušić: Dobit ćete pismeno što ste u tom iznosu platili.
Marin Lacković: Vidim u izvješću dugovanje Bizovačkih toplica oko 1 milion kuna prema
Dvorcu d.o.o., zašto to nije ušlo u stečajnu masu. Što će biti sa tim dugom?
Mate Pušić: Sve je ušlo u stečajnu masu i ako nema novaca briše se iz stečaja, nema
dugovanja. To će nam se pojaviti kao gubitak u poslovanju. Priznato nam je od stečajnog
upravitelja ali vjerujem nećemo dobiti sredstva jer ih nema u stečajnoj masi.
Nenad Sudar: Podržavam ovo izvješće jer je prvo koje je iskreno. Ona prije su bila bajke
ali su podržavane.
Boris Katančić: Ispred kluba HDSSB-a prijedlog je da se kompletira izvješće i dostavi na
sljedeću sjednicu vijeća a da se sada ne prihvati.
Veljko Gudelj: To ste trebali skinuti na početku sjednice sa dnevnog reda.
Davor Torjanac: Da li će te odustati od daljnjeg ulaganja u odvodnju do dobivanja sredstva
EU fondova?
Mate Pušić: Rok za izvođenje radova je dvije godine od dobitka sredstava EU fondova.
Davor Torjanac:
Predlažem da se glasa za prvi prijedlog da se ovo Izvješće Dvorac d.o.o. Valpovo za 2013.
godinu prihvati i dostavi izvješće Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2013. godinu naknadno na
uvid.
Nakon obavljenog glasovanja, odbija se navedeni prijedlog sa 5 glasova „za“ ovakav
prijedlog i 6 „protiv“.
Drugi prijedlog je da se Izvješće ne usvoji , nego kompletno dostavi za sljedeću sjednicu
vijeća.
Nakon obavljenog glasovanja, navedeni prijedlog se usvaja sa 6 glasova „za“ ovakav
prijedlog i 5 „pritiv.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće većinom glasova donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće ne usvaja Godišnje izvješće DVORAC d.o.o. Valpovo za 2013. godinu.
Općinsko vijeće traži da se za sljedeću sjednicu vijeća dostavi izvješće i poduzeća
URBANIZAM d.o.o. Valpovo za 2013. godinu na razmatranje i usvajanje.
Ad-4 Razmatranje Izvješća o ostvarivanju financijskog plana i programa rada
Vatrogasne zajednice Općine Bizovac za 2013. godinu
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima Izvješće o ostvarivanju
financijskog plana i programa rada Vatrogasne zajednice Općine Bizovac za 2013. godinu
i riječ dao predsjedniku Vatrogasne zajednice Općine Bizovac g. Stjepanu Sršiću.
Predsjednik VZO Bizovac g. Stjepan Sršić upoznao je vijećnike s Izvješćem o ostvarivanju
financijskog plana i programa rada Vatrogasne zajednice Općine Bizovac za 2013. godinu
kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. Što je za važno istaknuti da je vatrogasna
oprema jak loša, za otpis. Radi se na donaciji vatrogasnog vozila iz Austrije. U 2013. godini
bilo je sedam požara.
Nenad Sudar: Apsolutno su aktivni. Da li traže vatrogasnu opremu od države?
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o ostvarivanju financijskog plana i programa
rada Vatrogasne zajednice Općine Bizovac
Ad-5 Razmatranje programa protupožarne zaštite na području Općine Bizovac u
sezoni 2014. godine

Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima Program protupožarne zaštite
na području Općine Bizovac u sezoni 2014. godine i riječ dao načelniku općine g. Srećku
Vuković. Načelnik je upoznao vijećnike s Programom protupožarne zaštite na području
Općine Bizovac u sezoni 2014. godine kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće prihvaća jednoglasno prihvaća Program protupožarne zaštite na području
Općine Bizovac u sezoni 2014. godine
Ad-6 Razmatranje prijedloga Odluke o provođenju postupka nabave roba, radova
i usluga bagatelne vrijednosti
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnike s prijedlogom Odluke o
provođenju postupka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti i riječ dao
načelniku g. Srećku Vukoviću. Načelnik je upoznao vijećnike s prijedlogom Odluke o
provođenju postupka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti.
Pročelnik g. Nediljko Pušić pojasnio je vijećnicima kako ide provođenje postupka nabave
roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja prijedlog Odluke o provođenju postupka nabave roba,
radova i usluga bagatelne vrijednosti.
Ad-7 Izvješće o provedenim izborima za članove vijeća mjesnih odbora na
području Općine Bizovac
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima Izvješće o provedenim
izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Bizovac.
Načelnik g. Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o provedenim izborima za
članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Bizovac.
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Izvješće o provedenim izborima za članove
vijeća mjesnih odbora na području Općine Bizovac dao je na glasovanje. Nakon obavljenog
glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće usvaja Izvješće o provedenim izborima za članove vijeća mjesnih odbora
na području Općine Bizovac.
Završeno u 22,10 sati.
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Predsjednik Općinskog vijeća
Davor Torjanac

