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        REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
 
              OPĆINA BIZOVAC 
               Općinsko vijeće 
 

KLASA: 021-05/15-01/3 
URBROJ:   2185/03-15-02 
Bizovac,  09. travnja 2015. godine 
 

ZAPISNIK 
s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 09. travnja 2015. godine u općinskoj 

vijećnici Općine Bizovac. 
Početak sjednice u 19,00 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, Tomica Glavaš, Veljko 

Gudelj, Boris Katančić, Slavko Magečić, Nenad Sudar,Davor Tavić, Marko Teskera, Davor 
Torjanac i Josip Šincek 
Sjednici nisu nazočni: Marinko Dragić, Marin Lacković 
Ostali nazočni: 

- Općinski načelnik Srećko Vuković i zamjenica Općinskog načelnika Tanja Tavić, 
- pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić ,Željko Franjić, 

Katica Sršić 

- Hrvatska radio Valpovština,Darko Slivar   
- Milan Kranjčević predsjednik MO Bizovac, Milan Bajs predsjednik MO Cret, Miroslav 

Vidaković MO Brođanci 
Predsjednik vijeća pročitao je dnevni red koji su vijećnici dobili u pozivu za ovu sjednicu i 
predložio da se na dnevni red doda točka 13. dodjela priznanja Općine Bizovac te pozvao 
vijećnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu. 

Ispred kluba vijećnika HDSSB-a Općine Bizovac vijećnik Darko Bošnjak traži da se točka 3. 
Razmatranje prijedloga Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području 
Općine Bizovac skine sa dnevnog reda sve dok DVORAC d.o.o. zastupan po dir. Mate Pušić 
vijeću Općine Bizovac ne dostave  tražene podatke, a to su: 

1. Izračun o nenaplaćenom iznosu sredstava uloženih u investicije izgradnje komunalne 
infrastrukture Općine Bizovac na dan 31.05.2013. godine 

2. Procjena vrijednosti komunalnih vodnih građevina u vlasništvu Općine Bizovac 
3. Revizija vlasničkih udjela Općine Bizovac u Dvorac d.o.o.  

Svet to traže u cilju donošenja što kvalitetnije odluke o priključenju na komunalne vodne 
građevine na području Općine Bizovac i donošenju odluke o prijenosu komunalnih vodnih 
građevina u vlasništvo javnog isporučitelja vodne usluge Dvorac d.o.o. Zahtjeva se od g. Mate 
Pušića, predstavnika tvrtke Dvorac d.o.o., da u roku od 8 dana Općinskom vijeću predoči u 

pisanom obliku tražene materijale. Zahtjeva se konsenzus svih političkih stranaka koje 
sudjeluju u radu vijeća Općine Bizovac, da podrže ovaj prijedlog.    
Nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je predloženi dnevni red prihvaćen jednoglasno. 
Deset glasova je „za „prijedlog kluba HDSSB-a , jedan „suzdržan“ Marko Teskera. 
 
 
 
 



 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika 14. sjednice Općinskog vijeća 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje VI-XII 

mj. 2014. g 
4. Razmatranje Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2014. godinu 
5. Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna u 2014. godini 
6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanje komunalne infrastrukture u 

2014. godini 
7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2014. 

godini 
8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu i kulturi u 2014. 

godini 

9. Razmatranje prijedloga Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih 
10. Utvrđivanje prijedloga mrtvozornika za područje Općine Bizovac 
11. Donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Bizovac od 2015. do 2020. godine 
12. Dodjela Javnih priznanja Općine Bizovac  

 
 
 

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM  REDU 
 
 
Ad-1 Usvajanje zapisnika 14. sjednice Općinskog vijeća 
Vijećnici su zapisnik dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je usvajanje zapisnika 14. sjednice Općinskog 
vijeća i otvorio raspravu.  
Budući da nije bilo primjedbe na zapisnik, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 
 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik . 

 
 
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika 
Veljko Gudelj: Bilo bi dobro da se držimo Plana rada Općinskog vijeća s točkama dnevnog reda 
prema usvojenom planu. Sastali smo se nakon 2 mjeseca sa 13 točaka dnevnog reda.  
Da li bi mi imali posljedicu sa isporukom pitke vode kao u Valpovu? Predstavnici Općine Bizovac 

u poduzeću Dvorac d.o.o. Valpovo moraju reagirati. 
Davor Torjanac: Što se tiče sjednice vijeća, gledat ćemo da u buduće radimo po planu kako bi 
se češće sastajali. 
Srećko Vuković: Na svu sreću nismo na tom vodu, inače bi i mi imali takvih problema sa 
isporukom pitke vode. Napajamo se sa Jarčevca. Ovih dana bi trebao biti tehnički pregled na 
rekonstrukciji pa se nadam da Općina Bizovac neće imati problema. 
Nenad Sudar: Kako riješiti komunalni građevinski otad. Dolazi toplo vrijeme a mi nemamo gdje 
baciti kolica šute. Odvozom na deponiju Staro Valpovo problem odvoza ne može rješavati 90% 
stanovništva . 
Srećko Vuković: Na deponiju Staro Valpovo subotom i nedjeljom se odvozi besplatno.   
Nenad Sudar: Predlažem da se iz Urbanizma dovezu dva kontejnera u koja bi se odlagao sličan 
otpad. 
Davor Torjanac: Obavit ću razgovor sa direktorom poduzeća Urbanizam d.o.o. Valpovo g. 
Željkom Harkanovac. 



Davor Tavić: Izvješće o stanju u prostoru smo platili 20 tisuća kuna a sada opet nije na 
dnevnom redu. 
Željko Franjić: Zvat ćemo izrađivača na sjednicu. 
Tomica Glavaš: Šta je sa pozornicom, tko to radi? 
Srećko Vuković: Betonski dio je gotov. Do kraja travnja će biti završena cijela pozornica. 
Izrađivač je poduzeće Gradbenik d.o.o. iz Bizovca. 
Boris Katančić: Gdje je bila dokumentacija vezana za točku 3. dnevnog reda? Što do sada nije 
došla na sjednicu? Nismo upoznati sa prijenosom sredstva sa Bizovca na Dvorac d.o.o. u malo 
većem iznosu. 
Nediljko Pušić: Mi nemamo vodne građevine. Sve pripada poduzeću Dvorac d.o.o. Valpovo. 
Darko Bošnjak: Molim da  nas se sa stanjem upozna u pisanom obliku. 
Tomica Glavaš: Moramo se riješiti Dvorca, prodati naš dio samo da ih se riješimo. 
Nenad Sudar: Slažem se sa mišljenjem vijećnika kluba HDSSB-a. Jedanput moramo vidjeti 
jasnu situaciju. Sto je u plusu a što u minusu, konačan obračun. 
Davor Torjanac: Napisao sam neka pitanja i to šaljemo u Dvorac d.o.o. Valpovo u pisanom 
obliku i tražim odgovor. 

Veljko Gudelj: Nije naša nadležnost. Dobijemo Izvješća a naši predstavnici neka vide na 
Skupštini. Ne može se svake godine raditi procjena  da bi mi znali koliki imamo udio. Prati se i 
štite interesi naše općine. Kome prodati naš udio. Kome i koliko plaćati vodu. Naši ljudi nas 
moraju adekvatno zastupati. Transakcije nisu naše ovlasti. 
Marko Teskera: Ako imamo 22% udio, zašto nemamo ovlasti naše ljude ubaciti tamo da rade. 
Trebali smo puno ranije reagirati. 
 
 
Ad-3 Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje 
VI-XII mj. 2014. godine  
Vijećnici su Izvješće dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o radu 
Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje VI-XII mj. 2014. godine i otvorio raspravu.  
Načelnik g. Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem kako je vidljivo u materijalu za 
ovu sjednicu. 
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća g. Davor Torjanac  Izvješće o radu 
Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje VI-XII mj. 2014. godine dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

 
ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za 
razdoblje VI-XII mj. 2014. godine. 
 
 

Ad-4 Razmatranje Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2014. 
godinu 
Vijećnici su Izvješće dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Godišnjeg izvješće o 
izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2014. godinu i otvorio raspravu. 
Općinski načelnik g. Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem kako je vidljivo u 
materijalima za ovu sjednicu. 
Ukupna svota ostvarenih prihoda od7.310.138,34 kune, ostvarena ukupna svota izvršenih 
izdataka od 6.720.930,67 kuna. Razlika između ostvarenih prihoda i izdataka-višak prihoda 
589.207,67 kuna- raspoloživa sredstva iz proteklih godina-manjak prihoda od -544.712,37 
kuna. Višak prihoda i primitaka iznosi 44.495,30 kuna. Višak prihoda koristit će se za kapitalne 
izdatke u 2015. godini. 
Veljko Gudelj: Protekla 2014. godina bila je dosta nesigurna u prihodima Ali uspjeli smo 
pozitivno riješiti zbog priliva sredstava od države i izmjene porezne politike. Povratom poreza 



će se imati manjak pa je dobro što smo proračun smanjili na šest miliona. Davor Tavić: Udruga 
mladih Brođanci i KUD Brođanci jedini nisu dobili dotacije. 
Srećko Vuković: Po potrebi su dobili sredstva. Ako budu imali aktivnosti isplatit će im se ostala 
sredstva. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

 
ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 
2014. godinu 
 
 
Ad-5 Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna u 2014. godini 
Vijećnici su Izvješće dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je usvajanje Izvješća o korištenju tekuće 
rezerve proračuna u 2014. godini i riječ dao g. načelniku. 
Općinski načelnik g. Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o korištenju tekuć 

rezerve proračuna u 2014. godini kako je vidljivo u materijalima za sjednicu. 
Davor Tavić: Zašto je Turistička zajednica dobila dva puta po 1.500 kuna? Posebno ima iznos 
od 6.000 kuna za Bizovačke ljetne večeri, zašto to nije ubačeno u samu manifestaciju? 
Srećko Vuković: Bizovačke toplice nisu dotirale boravišnu pristojbu Turističkoj zajednici općine, 
pa da se ne ugasi račun općina je platila troškove knjigovodstvenog servisa. Sunčane toplice će 
sada plaćati svoje obveze. Sazvat ćemo izbornu skupštinu TZ i zaposliti osobu koja će raditi na 
radnom mjestu turističkog direktora. Iznos od 6.000 kuna je plaćena struja OŠ „Bratoljuba 
Klaića“ ZA Bizovačke ljetne večeri. 
Veljko Gudelj: Sufinancirali smo Petrijevačke žetvene svečanosti sa 1.000,00 kuna, ne 
vjerujem da nam se to vrati. 
Srećko Vuković: Općina Petrijevci nama vrati za Bizovačke ljetne večeri.  
Nakon provedene rasprave, predsjednik Općinskog vijeće Izvješće o korištenju tekuće rezerve 
proračuna u 2014. godini dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

 
ZAKLJUČK 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o korištenju tekuće rezerve proračuna u 2014. 
godini. 

 
 
 Ad-6 Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2014. godini 
Vijećnici su Izvješće dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je usvajanje Izvješća o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini i otvorio raspravu. 
Načelnik g. Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2014. godini kako je vidljivo u materijalima za sjednicu. 
Nenad Sudar: Gdje je vidljivo na terenu iznos od 186.000 kuna na održavanju poljskih putova? 
Nediljko Pušić: Sve stavke su prikazane u proračunu u lipu što se tiče prihoda i rashoda. 
Srećko Vuković: Dobit će odgovor u pisanom obliku. 
Tomica Glavaš: Velika stavka je održavanje javne rasvjete. 
Darko Bošnjak: Što je sa nabavkom traktora koji bi imao priključke za održavanje javnih 
površina pa i poljskih putova? Napraviti garažu i uštede će biti znatno veće. 
Srećko Vuković: Prikupili smo ponude. Imamo dva stalno zaposlena radnika u komunalnom 
pogonu. Strojevi izdrže sezonu. Razmatramo što je najpovoljnije. Osobe moraju biti stručne za 
rukovanje strojevima. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini dao je na glasovanje. 



Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Godišnje Izvješće o izvršenju proračuna Općine Bizovac 
za 2014. godinu.   
 
 
Ad-7 Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture u 
2014. godini 
Vijećnici su Izvješće dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je usvajanje Izvješća o izvršenju Programa 
gradnje komunalne infrastrukture u 2014. godini. 
Općinski načelnik g. Srećko Vuković upoznao je vijećnike sa Izvješćem o izvršenju Programa 
gradnje komunalne infrastrukture u 2014. godini kako je vidljivo u materijalima za sjednicu. 

Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Izvješće o izvršenju Programa gradnje 
komunalne infrastrukture u 2014. godini dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

 
ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o izvršenju Programa komunalne infrastrukture 
u 2014. godini. 
 
 
Ad-8 Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu i kulturi u 
2014. godini 
Vijećnici su Izvješće dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o izvršenju 
Programa javnih potreba u športu i kulturi u 2014. godini. 
 
Općinski načelnik g. Srećko Vuković upoznao je vijećnike sa Izvješćem o izvršenju Programa 
javnih potreba u športu i kulturi u 2014. godini. Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća 
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu i kulturi u 2014. godini dao je na 

glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

 
ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu i 
kulturi u 2014. godini.  

 
 
Ad-9 Razmatranje prijedloga Odluke o pokretanju postupka izbora članova savjeta 
mladih 
Vijećnici su Odluku dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje prijedloga Odluke o 
pokretanju postupka izbora članova savjeta mladih kako je vidljivo u materijalima za sjednicu i 
otvorio raspravu. Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća prijedlog Odluke o pokretanju 
postupka izbora članova savjeta mladih dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

 
ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o pokretanju postupka izbora članova Općinskog 
Savjeta mladih Općine Bizovac. 



 
 
Ad-10 Utvrđivanje prijedloga mrtvozornika za područje Općine Bizovac 
Vijećnici su popis mrtvozornika dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima prijedloga zaključka o imenovanju 
mrtvozornika za područje Općine Bizovac i otvorio raspravu. 
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća prijedlog mrtvozornika za područje Općine 
Bizovac dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći  

 
ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno  utvrđuje prijedlog mrtvozornika za područje  Općine Bizovac. 
 
 
Ad-11 Donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Bizovac od 2015. do 2020. 
godine 

Vijećnici su Odluku dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac  predložio je usvajanje prijedloga Odluke o izradi 
strategije razvoja Općine Bizovac od 2015. do 2020. godine i otvorio raspravu. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću  

 
ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izradi Strategije razvoja Općine Bizovac od 2015. 
do 20120. godine.  
 
 
 
 
 
Sjednica je zaključena u 20,10 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. 
 


