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        REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
 
              OPĆINA BIZOVAC 
               Općinsko vijeće 
 

KLASA: 021-05/15-01/1 
URBROJ:   2185/03-15-02 
Bizovac,  17. veljača 2015. godine 
 

ZAPISNIK 
s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 17. veljače 2015. godine u općinskoj 

vijećnici Općine Bizovac. 
Početak sjednice u 18,00 sati 
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, Tomica Glavaš, Veljko Gudelj, Boris Katančić, 
Marin Lacković, Slavko Magečić, Nenad Sudar, Josip Šincek, Davor Tavić, Marko Teskera i 
Davor Torjanac. 

Ostali nazočni: 
- Općinski načelnik Srećko Vuković i zamjenica Općinskog načelnika Tanja Tavić, 
- pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić 
- direktor poduzeća Urbanizam d.o.o. Valpovo Željko Harkanovac 

- predsjednik VMO Bizovac-Milan Kranjčević i predsjednik VMO Cret Bizovački-Milan Bajs 
- novinar Hrvatskog radija Valpovština - 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 13. sjednice Općinskog vijeća 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2015. godinu 
4. Izvješće o potpisivanju Sporazuma s Vladom RH o mjerama za ublažavanje financijskih 

teškoća građana s područja Općine Bizovac koji su ovršenici u postupcima prisilne 

naplate 
5. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bizovac za 2015. 

godinu 
6. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine 

Bizovac 
7. Prijedlog Odluke o pokretnoj prodaji na području Općine Bizovac 

8. Donošenje Odluke o provođenju obvezne deratizacije na području Općine Bizovac u 
2015. godini i odabir stručnog nadzora nad provođenjem deratizacije 

9. Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju naknade za sanaciju odlagališta „Staro 
Valpovo“ 

10. Izvješće o gospodarenju otpadom na području Općine Bizovac u 2014. godini 
11. Razmatranje zahtjeva za povrat sredstava komunalnog doprinosa za izgradnju 

obiteljske kuće zbog odustajanja od gradnje 
 



 
RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM  REDU 

 
 
Ad-1 Usvajanje zapisnika 13. sjednice Općinskog vijeća 
 
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je usvajanje zapisnika 13. sjednice Općinskog 
vijeća i otvorio raspravu.  
Vijećnik Marin Lackovića imao je primjedbu na zapisnik. 
Nakon ukazane primjedbe, Općinsko vijeće donijeli je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik . 
 
 
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika 
Davor Tavić: Da li su svi poljoprivrednici na području općine uspjeli pisati štetu od poplave? 

Nediljko Pušić: Općinsko povjerenstvo Općine Bizovac za procjenu šteta Općine Bizovac nakon 
što je obišlo teren utvrdilo je da šteta nastala na području općine bila prema njihovoj procjeni 
manja od 30%. 
Marin Lacković: Nema Izvješća o plaćanju prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta. 
Srećko Vuković: Agencija za poljoprivredno zemljište preuzima praćenje plaćanja zakupa i 
prodaje poljoprivrednog zemljišta i biti će u suradnji sa općinom. 
Veljko Gudelj: Jesu li se stvari i suradnja u NK „Gaj“ Brođanci popravile. Jesu li se organizirali 
da klub počne sa radom? 
Srećko Vuković: Svima klubovima smo dali dotacije kako bi platili materijalne troškove i kako 
bi zaživjeli. Došlo je do krize i to se pokušava riješiti. Aktivirat će se jedan dio mladih ljudi i 
klub će nastaviti sa radom. 
Marin Lacković: Nije problem financiranje. Nitko neće preuzeti odgovornost jer se mora voditi 
evidencija kroz poreznu upravu. Klub će voditi čovjek koji na sebi nema nikakve nekretnine. 
 
Ad-3 Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2015. godinu 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedlog Plana rada 
Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2015. godinu i otvorio raspravu. 

Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća Općine 
Bizovac dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 
2015. godinu. 

 
Ad-4 Izvješće o potpisivanju Sporazuma s Vladom RH o mjerama za ublažavanje 
financijskih teškoća građana s područja Općine Bizovac koji su ovršenici u 
postupcima prisilne naplate 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje zaključka povodom 
razmatranja Izvješća o potpisivanju Sporazuma s vladom RH o mjerama za ublažavanje 
financijskih teškoća građana s područja Općine Bizovac koji su ovršenici u postupcima prisilne 
naplate i riječ dao g. načelniku Srećku Vukoviću. 
Srećko Vuković izvijestio  je vijećnike o potpisivanju Sporazuma s Vladom RH o mjerama za 
ublažavanje financijskih teškoća građana s područja Općine Bizovac  koji su ovršenici u 
postupcima prisilne naplate. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći  

 



ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće prihvaća Izvješće Općinskog načelnika o potpisivanju Sporazuma s Vladom RH 
o mjerama ublažavanja financijskih teškoća građana s područja Općine Bizovac koji su 
ovršenici u postupcima prisilne naplate.   
 
 
Ad-5 Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bizovac za 
2015. godinu 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac Predložio je vijećnicima usvajanje Provedbenog plana 
unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bizovac za 2015. godinu i otvorio raspravu. 
Pročelnik Nediljko Pušić upoznao je vijećnike s Provedbenim planom unapređenja zaštite od 
požara za područje Općine Bizovac za 2015. godinu. 
Budući da nije bilo rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje 

Općine Bizovac za 2015. godinu. 
 
 
Ad-6 Prijedlog Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Općine Bizovac 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga Odluke o 
davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Bizovac i otvorio raspravu. 
Općinski načelnik: Na natječaj su pristigle dvije ponude. Prednost ima dosadašnji zakupac 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Bizovac. 

1. PONUDA:  
- ponuđač: Baban Slavko iz Novaka Bizovačkih, Imotska 87 
- natječe se za k.č.br. 1425, k.o. Bizovac, nudi cijenu od 5.970,00 kuna  
- potvrda o uplaćenoj jamčevini (500,00 kuna) 
- ponuda je potpuna i važeća 
2. PONUDA: 
- ponuđač: PPK Valpovo d.o.o. 
- natječe se za k.č.br. 1425, k.o. Bizovac i nudi cijenu od 5.970,00 kuna 

- potvrdu o uplaćenoj jamčevini (500,00 kuna)   
- ponuda je potpuna i važeća 

Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 
ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno za najpovoljniju ponudu prihvaća ponudu Baban Slavka iz Novaka 
Bizovačkih, Imotska 87 za k.č.br. 1425 k.o. Bizovac. 

Trajanje zakupa je 10 godina. Godišnja zakupnina iznosi 5.970,00 kuna. 
 
 
Ad-7 Prijedlog Odluke o pokretnoj prodaji na području Općine Bizovac 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga Odluke o 
pokretnoj prodaji na području Općine Bizovac i otvorio raspravu. 
Pročelnik Nediljko Pušić upoznao je vijećnike s Prijedlogom Odluke o pokretnoj prodaji na 
području Općine Bizovac. 
U 19,28 sati Marko Teskera napustio sjednicu vijeća. 
Josip Šincek: Mišljenja sam da gdje ima trgovina u mjestu nema pokretne prodaje nego da radi 
taj trgovac. 
Nenad Sudar: Gdje nema trgovine može ići pokretna trgovina. 



Marin Lacković: Ne dozvoliti da pokretne trgovine rade bez naknade općini. U Brođancima ne 
treba pokretna trgovina. 
Alan Bošnjak: U Habjanovcima ima jedna trgovina a dva najma. U Habjanovcima treba 
pokretna trgovina. 
Marinko Dragić: U Novakima treba pokretna trgovina. 
Veljko Gudelj: Ne treba kvariti postojeće stanje. Tamo gdje ima trgovina u mjestu, ne treba 
pokretna trgovina. 
Davor Tavić napustio sjednicu vijeća. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće  većinom glasova prihvaća Prijedlog Odluke o pokretnoj prodaji na području 
Općine Bizovac. 
 
 
Ad-8 Donošenje Odluke o provođenju obvezne deratizacije na području Općine 
BizovaC u 2015. godini i odabiru stručnog nadzora nad provođenjem deratizacije 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima Prijedlog Odluke o provođenju 
obvezne deratizacije na području Općine Bizovac u 2015. godini i odabiru stručnog nadzora nad 
provođenjem deratizacije i otvorio raspravu. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
1) Općinsko vijeće Općine Bizovac donosi odluku o provođenju obvezne deratizacije na 

području Općine Bizovac u 2015. godini 
2) Nadzor nad provođenjem obvezne deratizacije provodit će Zavod za javno zdravstvo Osijek. 
3) Zadužuje se Općinski načelnik za provođenje ove Odluke. 
 
 
Ad-9 Razmatranje Prijedloga Odluke o određivanju naknade za sanaciju odlagališta 
„Staro Valpovo“ 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima Prijedlog Odluke o određivanju 
naknade za sanaciju odlagališta „Staro Valpovo“ i riječ dao direktoru poduzeća Urbanizam 
d.o.o. Valpovo g. Željku Harkanovcu. 

Gospodin Željko Harkanovac upoznao je vijećnike s Prijedlogom uvođenja naknade za sanaciju 
odlagališta „Staro Valpovo“i određivanju naknade korisnicima odlagališta za sanaciju odlagališta 
komunalnog otpada „Staro Valpovo (V, VI, I VII faza sanacije) za razdoblje od 1. rujna 2014. 
godine do 31. prosinca 2017. godine. 
Davor Torjanac: Zašto grad Valpovo još nije regulirao naknadu za sanaciju odlagališta „Staro 
Valpovo“. Po čemu računate koliko je smeća odvezeno sa područja Općine Bizovac? 

Željko Harkanovac: Imamo vođene prateće listove uz odvoz otpada koje dostavljamo općini. 
Predložene su dvije varijante plaćanja troškova sanacije odlagališta „Staro Valpovo“ za 
razdoblje od 1. ožujka 2015. godine-31. prosinca 2017. godine i to : 

1.  Trošak građana 
2. Trošak proračuna Općine Bizovac 

Predsjednik vijeća Davor Torjanac dao je na glasovanje plaćanje troškova sanacije odlagališta  
„Staro Valpovo“. Za 1. prijedlog da troškove sanacije odlagališta plaćaju građani, bilo je 6 
vijećnika, a za 2. prijedlog da troškove sanacije odlagališta plaća Općina Bizovac  kroz proračun 
bilo je 7 glasova.   
Nakon provedene rasprave Općinsko vijeće većinom glasova donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Troškove sanacije odlagališta komunalnog otpada „Staro Valpovo“ u pripadajućem dijelu (V,VI, 
i VII faza projekta sanacije) za razdoblje od 1. ožujka 2015.- 31. prosinca 2017. godine platit 
će se iz sredstava proračuna Općine Bizovac. 



Potrebna sredstva u proračunu za 2015. godinu osigurat će se rebalansom proračuna za 2015. 
godinu, a sredstva za 2016. i 2017. godinu osigurat će se Planom proračuna za 2016. i 2017. 
godinu.  
 
 
Ad- 10 Izvješće o gospodarenju otpadom na području Općine Bizovac u 2014. godini 
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima Izvješće o gospodarenju otpadom na 
području Općine Bizovac u 2014. godini i otvorio raspravu i riječ da g. Željku Franjiću. 
Željko Franjić upoznao je vijećnike s Izvješćem o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine 
Bizovac za 2014. godinu koji se sastoji od: 

- obuhvaćenost stanovništva, podaci o skupljačima otpada, način skupljanja, odlagalište 
- mjere odvojenog skupljanja otpada 
- mjere za upravljanje i nadzor rada odlagališta 
- količine skupljenog i odloženog otpada 
- sanacija „divljih“ deponija 

Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o gospodarenju otpadom na području Općine 
Bizovac u 2014. godini.  
 
 
Ad-11 Razmatranje zahtjeva za povrat sredstava komunalnog doprinosa za izgradnju 
obiteljske kuće zbog odustajanja od gradnje 
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima zahtjev g. Zlatka Štulca iz Bizovca za 
povrat sredstava komunalnog doprinosa za izgradnju obiteljske kuće zbog odustajanja od 
gradnje i otvorio raspravu. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće većinom glasova ne prihvaća zahtjev Zlatka Štulca za povrat uplaćenog 
komunalnog doprinosa za izgradnju obiteljske kuće na k.č.br. 651/8, k.o. Bizovac. 
 
 
 
Sjednica je zaključena u 20,00 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. 


