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            OPĆINA BIZOVAC 

  Općinsko vijeće 
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Bizovac,  14. studeni 2014. godine 
 
 

ZAPISNIK 

s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 14. studenog 2014. godine u općinskoj 
vijećnici Općine Bizovac. 

Početak sjednice u 18,00 sati 
Sjednici su bili nazočni : 

- Nazočni članovi Općinskog vijeća: Alan Bošnjak, Darko Bošnjak, Marinko Dragić, Veljko 
Gudelj, Boris Katančić, Marin Lacković, Tomica Glavaš, Slavko Magečić, Davor Tavić, 
Marko Teskera, Davor Torjanac i Josip Šincek 

- Nenazočni članovi Općinskog vijeća: Nenad Sudar 
- Općinski načelnik Srećko Vuković i zamjenica Općinskog načelnika Tanja Tavić, 
- pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić 
- predsjednik VMO, Brođanci, Miroslav Vidaković 
- Ravnatelj OŠ „Bratoljuba Klaića“ Bizovac Ante Lovrinčević   
- Novinar HRV-a, Darko Slivar 

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. Usvajanje zapisnika 11. sjednice  
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Razmatranje Informacije o Godišnjem planu i programu rada OŠ „Bratoljuba Klaića“ 

Bizovac u školskoj 2014/2015. godini. 

4. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području Osječko-
baranjske županije 

5. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bizovac 

6. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bizovac 

7.  Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Općine Bizovac 
8. Razmatranje Operativnog programa radova na održavanju nerazvrstanih cesta u 

zimskom razdoblju 2014/2015.  
9. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2014. godini i 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
Bizovac u 2015. godini 

 
 



 
 
RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 
 
 
Ad-1 Usvajanje zapisnika 10. sjednice 
Predsjednik vijeća  G. Davor Torjanac predložio je usvajanje zapisnika 11. sjednice Općinskog 
vijeća i otvorio raspravu.  
Davor Torjanac: Pogrešno je napisano vrijeme održavanja sjednice i to treba ispraviti. 
Tomica Glavaš: Bilo je legalno glasovanje za imenovanje člana povjerenstva za zakup državnog 
poljoprivrednog zemljišta. Predložio sam Davora Tavića koji je dobio 6 glasova a to nigdje u 
zapisniku ne piše. Molio bi da se to uvede u zapisnik. 
Veljko Gudelj: Pogrešno je napisano mjesec kada sam predložio rebalans proračuna. Treba pisati 
da sam prvi rebalans predložio u 10. mjesecu a drugi u 12. mjesecu 2014. godine. Molio bi da se 
to ispravi.  

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 11. sjednice uz navedene izmjene i dopune. 
 
 
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika 
Davor Tavić: Što je sa poljoprivrednicima, da li su što platili duga za zemlju? 
Srećko Vuković: Nije zadovoljavajuće. Kod nekih je stanje crveno, a neki još mogu proći. 
Surađuju sa nama ali ne plaćaju. 
Marko Teskera: Da li ima još državnog poljoprivrednog zemljišta za kupovinu? Da li PPK Valpovo 
ima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu koje je kupio na natječaju i da li plaćaju uredno rate? 
Nediljko Pušić: Naš program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države je 
realiziran u 98% a ostalo je nekvalitetno zemljište. Raspisat ćemo natječaj  za zakup pašnjaka u 
Novakima Bizovačkim. Površina je 6 ha. Poduzeće PPK Valpovo je dobilo u zakup 2.077 ha na 30 
godina i uredno plaćaju svoje rate. 
Marin Lacković: Potpisan je ugovor za koncesiju sa HEP-om za opskrbu objekata električnom 
energijom u mjesnim odborima a na adrese je došla obavijest ako se želi sklopiti ugovor za 
opskrbu sa RWE-om. Što raditi sa tim ugovorom? Dokle se došlo sa projektom javne rasvjete u 
Brođancima? 
Željko Franjić: HEP nam pruža usluge opskrbe električnom energijom. Moramo poslati udrugama 

obavijest da ne potpisuju ugovore osim sa HEP-om. Do kraja 2014. godine bi mogla biti gotova 
građevinska dozvola javne rasvjete u Brođancima. 
Veljko Gudelj: Diskutirao sam da bi trebali napraviti rebalans proračuna u 10. i 12. mjesecu. Da 
li to znači da se situacija promijenila na bolje pa nije bilo potrebe imati rebalans do sada. 
Srećko Vuković: Danas smo završili prijedlog rebalansa i prijedlog proračuna za 2015. godinu. 
Sastat će se Odbor za proračun i razraditi ga i poslati će vijećnicima na uvid prije sjednice vijeća. 

Marko Teskera: Da li su nam Sunčane toplice prebacile porezne obveze kod kupnje toplica? 
Srećko Vuković: Obveze su prebačene u cijelosti. 
Marko Teskera: Mislim da mnogi ljudi koriste sredstva udruga i klubova u privatne svrhe i to bi 
trebalo kontrolirati. 
Srećko Vuković: Mislim da si u pravu. 
Tomica Glavaš: U udruzi «Bandar» Bizovac su nastali veliki problemi koliko čujem. Ostalo je samo 
8 članova i nema novaca na računu. Predlažem da sazovu rukovodstvo i daju kompletan izvještaj 
rada sa stanjem sredstava na računu u banci. 
Boris Katančić: Ja sam tajnik društva Bandar iz Bizovca. Radi se i ima sredstava na računu. Ima 
preko 70 članova. Sve je u redu i mišljenja sam da svi tako rade da bi bilo dobro i stojim iza 
svojih riječi. 
Darko Bošnjak: Predsjednik sam društva «Bandar» iz Bizovca i ističem da je upisano još 6 članova 
više. Ima više djece u društvu. Nisu svi uplatili članarinu koja je 450 kuna a od toga samo 80 
kuna ostaje društvu a ostalo ide Županijskom ribolovnom savezu. 



Nediljko Pušić: Svaka udruga koja prima sredstva iz proračuna općine mora podnositi Izvješće 
za prethodnu godinu. Poslat će se okružnicu sa novim propisima da se vidi što vas čeka u 
podnošenju izvješća. 
Veljko Gudelj: Imamo Odluku do kada se podnosi izvješće udruga i klubova.     
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike sa završenim natječajem za stipendije učenika i 
studenata i rekao da se Komisija sastajala dva puta i da je stipendije dobilo  10 učenika i 5 
studenata. Slabo je pristiglo zamolbi a na natječaj u županiju se nitko nije javio. 
Odbor za EU fondove se sastao u nekoliko navrata sa zadatkom kako raditi strategiju razvoja 
Općine Bizovac. 
 
 
AD-3 Razmatranje Informacije o Godišnjem planu i programu rada OŠ „Bratoljuba 
Klaića“ Bizovac u školskoj 2014/2015. godini 
Vijećnici su prijedlog Informacije dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac otvorio je raspravu o Godišnjem planu i programu rada OŠ 
„Bratoljuba Klaića“ Bizovac u školskoj 2014/2015. godini i riječ dao ravnatelju škole gos. Anti 

Lovrinčeviću. 
Gospodin Ante Lovrinčević upoznao je vijećnike s Informacijom o Godišnjem planu i programu 
rada OŠ „Bratoljuba Klaića“ Bizovac u školskoj 2014/2015. godini što je i vidljivo u materijalu za 
ovu sjednicu. 
Marinko Dragić: Po kriterijima EU svako dijete bi svaki dan u školi trebalo dobiti po jednu voćku 
u obroku. Da li naša škola ima mogućnosti za to osim jedanput tjedno? 
Ante Lovrinčević: Nismo u mogućnosti da u to uključimo naše privrednike. Javio se Hrvoje Sudar 
za prodaju svojih jabuka ali nije mogao proći u županiji. Djeca svaki dan obavezno imaju napitak 
i pekarski proizvod. Nismo opremljeni da bi mogli kuhati. Bez pripomoći Općine Bizovac ne 
možemo držati Europski standard. 
Davor Torjanac: U materijalima za sjednicu smo dobili zamolbu za oslobađanje od plaćanja 
plinske mreže na priključak plina Matične škole u Bizovcu. Zbog energetske učinkovitosti škola 
bi se priključila na plinsko grijanje. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku da se Matična škola u Bizovcu oslobodi plaćanja 
priključka na plinsku mrežu.   
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno prima na znanje Informaciju o Godišnjem planu i programu rada OŠ 
„Bratoljuba Klaića“ Bizovac u školskoj 2014/2015. godini. 
 
 
Ad-4 Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području 

Osječko-baranjske županije 
Vijećnici su Izvješće dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o obavljenoj 
reviziji gospodarenja otpadom na području Osječko-baranjske županije i riječ dao Željku Franjiću 
koji je upoznao vijećnike s Izvješćem o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području 
Osječko-baranjske županije, te otvorio raspravu. 
Darko Bošnjak: U kojoj fazi izrade je Plan gospodarenja otpadom na području Osječko-baranjske 
županije? 
Željko Franjić: Plan gospodarenja otpadom će biti završen do kraja veljače 2015. godine. Radi 
se reciklažno dvorište u Valpovu i mobilna jedinica koja će odvoziti otpad. Svatko će sam moći 
odvoziti otpad bez naknade. Moramo uključiti mještane u edukaciju. 
Davor Tavić: Da li imamo nekoga tko će biti odgovorna osoba za provođenje plana gospodarenja 
otpadom. 
Željko Franjić: Vijeće će morati imenovati osobu. 



Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 
ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na 
području Osječko-baranjske županije. 
Darko Bošnjak u 19,15 sati napustio sjednicu. 
 
 
Ad-5 Razmatranje prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 
Općine Bizovac 
Vijećnici su prijedlog odluke dobili uz poziv 
Predsjednik vijeća predložio je vijećnicima usvajanje prijedloga Odluke o načinu pružanja javne 
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na 
području Općine Bizovac, te otvorio raspravu i dao riječ dao Željku Franjiću. 
Željko Franjić upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke o načinu pružanja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Općine Bizovac. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bizovac. 
 
 
Ad-6 Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bizovac 
Vijećnici su Prijedlog odluke dobili uz poziv 
Predsjednik vijeća predložio je vijećnicima usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 
Općine Bizovac, te otvorio raspravu i riječ dao Željku Franjiću. 
Željko Franjić upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke o dodjeli javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bizovac.  
Marinko Dragić:U Prijedlogu Odluke  nema cjenika. Predlažem da dobijemo cjenik sa kantom 
zapremine od 60 l i 120 l. U program uključiti Selce i Cerovac. 
Vijećnici zaključuju da se u članak 4. Odluke  uvrste  Selci i Cerovac.  

Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 
ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno usvaja prijedlog Odluke o dodijeli javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bizovac. 
 
 

Ad-7 Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Općine Bizovac 
Vijećnici su Prijedlog dobili uz poziv 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o stanju u 
prostoru Općine Bizovac i otvorio raspravu te riječ dao općinskom načelniku Srećku Vukoviću. 
Općinski načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o stanju u prostoru Općine 
Bizovac. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće većinom glasova nije usvojilo izvješće te traži od izrađivača da se podaci u 
izvješću ažuriraju i točno navedu u izvješću. 
Osam glasova da se izvješće ažurira, tri glasa da se predloženo izvješće usvoji, Tomica Glavaš 
nije sudjelovao u glasovanju.  
 
 



Ad-8 Razmatranje Operativnog programa radova na održavanju nerazvrstanih cesta u 
zimskom razdoblju 2014./2015. godine 
Vijećnici su Prijedlog dobili uz poziv 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje prijedlog Operativnog 
programa radova na održavanju nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 2014/2015. godine i 
otvorio raspravu te riječ dao načelniku Srećku Vukoviću. 
Načelnik g. Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Operativnim programom radova na održavanju 
nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 2014/2015. godine. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeće 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće većinom glasova donosi odluku da se obavljanje poslova na održavanju 
nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 2014/2015. godine za naselje Bizovac, Cerovac, 
Samatovci i Selci povjeri poduzeću URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo, 
Valpovo. 
Ovlašćuje se općinski načelnik da zaključi ugovor o obavljanju radova održavanja nerazvrstanih 
cesta u zimskom razdoblju 2014/5015. godine na području naselja Bizovac, Cerovac , Samatovci 

i Selci s poduzećem URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo, Valpovo.  
ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće većinom glasova donosi odluku da se obavljanje poslova na održavanju 
nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 2014/2015. godine za naselja Brođanci, Habjanovci i 
Cret Bizovački povjerava poduzeću MONTEL j.d.o.o. za građenje i komunalne usluge, Habjanovci, 
Slavonska 2.  
Ovlašćuje se općinski načelnik da zaključi ugovor o obavljanju radova održavanja nerazvrstanih 
cesta u zimskom razdoblju2014/2015. godine na području naselja Brođanci, Habjanovci i Cret 
Bizovački s poduzećem MONTEL j.d.o.o. za građenje i komunalne usluge, Habjanovci 
Vijećnik Davor Tavić je protiv. 
 
 
Ad-9 Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2014. 
godini i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Bizovac u 2015. godini 
Vijećnici su Prijedlog dobili uz poziv 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Analize stanja sustava 
zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2014. godini i Smjernica za organizaciju i 

razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2015. godini i riječ dao g. 
Nediljku Pušiću koji je upoznao vijećnike s prijedlogom i istakao da će se u 2015. godini morati 
posvetiti više pažnje u proračunu i nabavi opreme. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Bizovac u 2014. godini i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 
na području Općine Bizovac u 2015. godini. 
 
 
Sjednica završena u 20,00 sati. 
 
Zapisničar :          
Ljerka Đaniš                  

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Davor Torjanac 
 
 

 


