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ZAPISNIK
s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane u općinskoj vijećnici Općine Bizovac 29.
rujna 2014. godine u 19,00 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 13 vijećnika, odnosno
potreban broj za donošenje pravovaljanih odluka.
Nazočni članovi Općinskog vijeća :
- Alan Bošnjak, Darko Bošnjak, Marinko Dragić, Veljko Gudelj, Boris Katančić, Marin Lacković,
Tomica Glavaš, Slavko Magečić, Nenad Sudar, Davor Tavić, Marko Teskera, Davor Torjanac i
Josip Šincek
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
- direktor poduzeća Urbanizam d.o.o. Valpovo gos. Željko Harkanovac i Mario Ćosić
- predsjednik VMO Brođanci i VMO Cret Bizovački
- novinar Hrvatskog radija Valpovština - Darko Slivar.
Predsjednik vijeća pročitao je dnevni red koji su vijećnici dobili u pozivu za ovu sjednicu i
predložio da se točka 10. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Općine Bizovac skine s
dnevnog reda zbog nepotpune dokumentacije, te pozvao vijećnike da se izjasne o predloženom
dnevnom redu.
Nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je predloženi dnevni red prihvaćen jednoglasno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DNEVNI RED
Usvajanje zapisnika 10. sjednice
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Razmatranje Godišnjeg Izvješća DVORAC d.o.o. Valpovo za 2013. godinu
Razmatranje Godišnjeg izvješća poduzeća URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i
graditeljstvo Valpovo za 2013. godinu
Razmatranje izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2014.-30.06.2014. g.
Razmatranje izvješća o izvršenju proračuna Općine Bizovac za razdoblje 01.01.2014. –
30.06.2014. godine
Razmatranje izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna za razdoblje 01.01.2014. –
30.06.2014. godine
Razmatranje izvješća o provođenju Programa raspolaganja državnog poljoprivrednog zemljišta
Imenovanje člana povjerenstva za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU
Ad-1 Usvajanje zapisnika 10. sjednice
Vijećnici su zapisnik dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je usvajanje zapisnika 10. 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 10. sjednice.
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika
Nenad Sudar: Zašto je na Skupštini HRV-a za direktora podržana osoba sa srednjom stručnom
spremom a ne visokom?
Srećko Vuković: Omjer glasova je bio 50:50. U natječajnoj dokumentaciji stoji da osoba može
imati srednju stručnu spremu. Izabran je Mato Jerkić za vršitelja dužnosti direktora.
Davor Tavić: Da li je gotova projektna dokumentacija za vatrogasni dom u Bizovcu? Kada će se
početi sa izgradnjom?
Srećko Vuković: Moramo dobiti još neke suglasnosti na projekt. Dogovorili smo izgradnju u
fazama. Još ove godine bi trebali krenuti u izgradnju. Moramo tražiti sredstva fondova.
Marko Teskera: Zašto općina Bizovac nije podnijela zahtjev za sredstva za energetsku učinkovitost
zgrada u županiji?
Srećko Vuković: Tko je bio zainteresiran imao je tekst natječaja i letke u općini i da se prijavi u
županiji.
Josip Šincek: Da li će se ići dalje u popravak i izgradnju nogostupa i čišćenje smetlišta do zgrade
DVD-a u Bizovcu?
Srećko Vuković: Nogostupi će se nastaviti raditi u slijedećoj godini. Smeće će se nastaviti sanirati
kada se popravi stroj izvođača koji to radi.
Tomica Glavaš: Neke udruge i klubovi nisu dobili nikakva planirana sredstva do sada.
Srećko Vuković: Koliko je sredstava u proračunu toliko dijelimo.
TomicA Glavaš: Vatrogasci su trebali dobiti 70 tisuća kuna a nisu dobili koliko su trebali. Inspektor
je naložio da dobiju što nisu i odredio kaznu. Što je sa tim?
Srećko Vuković: Nije kazna nego nalog da se plati što nije plaćeno. Plaćeno je 25 tisuća kuna a
do kraja godine će se isplatiti ostalo.
Tomica Glavaš: Što se poduzima sa zapošljavanjem u javnim radovima ove godine. Da se
zapošljavaju mladi zdravi i sposobni, mi zapošljavamo hendikepirane i bolesne. To je za mene
žalosno. Da ih vodimo na izlet a ne metlu i lopatu u ruke da rade i da ih još nešto pogazi uz cestu.
Što je napravljeno u protekla tri mjeseca?
Srećko Vuković: Ponosan sam što i ti ljudi rade. Vrijedni su, divni i radišni. Tako je država odredila
da se oni zapošljavaju.
Veljko Gudelj: To je u sklopu javnih radova i tako je odredila država i mi smo to iskoristili i ti ljudi
su sretni da i oni mogu nešto doprinijeti.
Marin Lacković: Godinu i pol pričamo o čišćenju jame u Brođancima. To je mjesto za odlaganje
smeća i za ostale. Kada će se to sanirati?
Srećko Vuković: Imamo sve više takvih deponija koja se stalno otvaraju. Očistit ćemo i sanirati.
Alan Bošnjak: Kada će se nastaviti radovi na domu u Habjanovcima?
Srećko Vuković: Radovi će se nastaviti, kada bude financijskih sredstava.

Ad- 3 Razmatranje Godišnjeg izvješća DVORAC d.o.o. VALPOVO za 2013 . godinu
Vijećnici su Prijedlog dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac otvorio je raspravu o Godišnjem izvješću DVORAC d.o.o.
Valpovo za 2013. godinu.
Darko Bošnjak ispred kluba HDSSB-a predložio je da se Godišnje izvješće DVORAC d.o.o. Valpovo
za 2013. godinu prihvati.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće prihvaća Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Dvorca d.o.o. za komunalne
djelatnosti Valpovo za 2013. godinu.
Ad-4 Razmatranje Godišnjeg izvješća poduzeća URBANIZAM d.o.o. za komunalne
djelatnosti i graditeljstvo Valpovo za 2013. godinu
Vijećnici su Prijedlog dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac otvara raspravu o Godišnjem izvješću o financijskom
poslovanju poduzeća URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo za 2013.
godinu. Pozvao direktora poduzeća g. Željka Harkanovca da dodatno obrazloži izvješće.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće prihvaća Godišnje izvješće o financijskom poslovanju poduzeća URBANIZAM d.o.o.
za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo za 2013. godinu.
Ad-5 Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2014.30.06.2014. godine
Vijećnici su Prijedlog dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima prihvaćanje Izvješća o radu
Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2014.-30.06.2014. godine i riječ dao općinskom načelniku
Srećku Vuković.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2014.30.06.2013. godine.
Nenad Sudar u 19,30 sati napustio sjednicu vijeća.
Ad-6 Razmatranje Izvješća o
01.01.2014.-30.06.2014. godine

izvršenju proračuna Općine

Bizovac

za razdoblje

Vijećnici su Prijedlog dobili uz poziv
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o izvršenju
proračuna Općine Bizovac za razdoblje 01.01.2014.-30.06.2014. godine i otvorio raspravu.
Srećko Vuković: Od planiranih prihoda poslovanja 6.290.270,37 kn ostvareno je 2.198.346,61 kn
ili 34,95 %, a od planiranih prihoda od nefinancijske imovine 809.000,00 kn ostvareno je
316.855,50 kn ili 39,17% ili ukupni prihodi su 2.515.202,11 kn ili 35,43%.

Od planiranih rashoda poslovanja 4.485.745,50 kn ostvareno je 2.440.797,76 kn ili 54,41% a od
planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine 2.068.812,50 kn ostvareno je 497.322,83 kn
ili 24,04 % ili ukupno planirani rashodi su ostvareni u iznosu 2.938.120,59 kn ili 44,83%.
U 2014. godini za prvih 6 mjeseci ostvareni rashodi veći su od prihoda 425.003,42 kn što sa
manjkom iz 2013. iznosi 967.635,85 kn.
Veljko Gudelj: Stanje u proračunu nije zabrinjavajuće da se ne može popraviti. Imamo nezgodnu
situaciju u proračunu zbog nespretnog rebalansa. Prihodi su manji a rashodi koliko su planirani.
Rebalans proračuna moramo napraviti još u 10 mjesecu. Predlažem da vidimo da investicije koje
smo planirali a nismo ih započeli da ih ne započinjemo. Moramo samo smanjiti rashodovnu stranu.
Završiti pozitivno godinu i to planirati nagodinu u prva tri mjeseca. Napraviti još jedan rebalans u
11. mjesecu. Socijalna davanja su nažalost prioritet a ostalo ćemo napraviti u budućnosti.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o izvršenju proračuna Općine Bizovac za razdoblje 01.01.2014.30.06.2014. godine.
Ad-7 Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna za razdoblje
01.01.2014. – 30. 06. 2014. godine
Vijećnici su Prijedlog dobili uz poziv
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima prihvaćanje Izvješća o korištenju
tekuće rezerve proračuna za razdoblje 01.01.2014.-30.06.2014. godine i otvorio raspravu .
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
Općinsko vijeće prihvaća Izvješće
01.01.2014.- 30.06.2014. godine.
Ad-8 Razmatranje Izvješća
poljoprivrednog zemljišta

o

o

ZAKLJUČAK
korištenju tekuće

provođenju

rezerve

Programa

proračuna

za

raspolaganja

razdoblje

državnog

Vijećnici su Prijedlog dobili uz poziv
Predsjednik vijeća predložio je vijećnicima prihvaćanje Izvješće o provođenju Programa
raspolaganja državnog poljoprivrednog zemljišta i otvorio raspravu.
Davor Torjanac: Slane su opomene za dugovanja za poljoprivredno zemljište a mali su pomaci.
Srećko Vuković: Razgovarali smo sa tim ljudima. Dug sa više od dvije rate je za raskid ugovora a
to bi bilo više od pola.
Alan Bošnjak: Stalno se vide isti koji imaju dugovanja više od dvije rate.
Davor Tavić: Trebali bi raskinuti ugovore sa svima koji su dužni više od 4 rate.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće usvaja Izvješće o izvršenju Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim
zemljištem na području Općine Bizovac.
Općinsko vijeće zahtjeva od Općinskog načelnika da poduzme sve zakonom dopuštene mjere u
cilju naplate dospjelih dugovanja.
Zadužuje se općinski načelnik da o učinjenom izvijesti Općinsko vijeće.

Ad-9 Imenovanje člana povjerenstva za davanje u zakup državnog poljoprivrednog
zemljišta
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima donošenje zaključak o imenovanju
člana povjerenstva za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta i riječ dao pročelniku
Nediljku Pušiću. Pročelnik je upoznao vijećnike koja je nadležnost vijeća u postupku imenovanja
članova povjerenstva za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Naglasio da tri
člana povjerenstva bira Agencija za poljoprivredno zemljište a dva člana lokalna jedinica.
Općinsko vijeće predlaže jednog člana a drugog člana općinski načelnik.
Predsjednik poziva članove vijeća da predlože kandidate. Klub vijećnika HDSSB-a predložio je
Darko Bošnjak za člana povjerenstva.
Tomica Glavaš predložio je Davora Tavića za člana povjerenstva.
Za Davora Tavića glasovalo je 6 vijećnika za, a 7 protiv. Za Darka Bošnjaka sedam vijenika je bilo
za, a 6 protiv.
Nakon provedenog glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je vijeće donijelo
slijedeći:
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće većinom glasova za člana povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom
zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske određuje Darka Bošnjaka.
Načelnik je zadužen da imenuje drugog člana.

Sjednica je zaključena u 20,15 sati.

Zapisničar:
Ljerka Đaniš
Predsjednik Općinskog vijeća
Davor Torjanac

Sjednica je snimljena na digitalni diktafon.
Zapisniku se prilaže poziv za sjednicu i akti koji su doneseni na sjednici.

