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ZAPISNIK
s 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 30. lipnja 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 11 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
- Voditelj Komunalnog pogona Željko Franjić
- predsjednik VZO Bizovac, g. Stjepan Sršić
- Direktor poduzeća Dvorac d.o.o. Valpovo, Mate Pušić
- Direktor poduzeća Urbanizam d.o.o. Valpovo, Željko Harkanovac
- Ravnatelj Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, Zdenko Glasovac, ogojiteljice u vrtiću Bizovac,
Ivana Kuić i Ivana Karjaković
- 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 obavljenog glasovanja dnevni red je prihvaćen.
Ispred kluba HDSSB-a vijećnik Darko Bošnjak predložio je uvođenje nove točke u Plan rada Vijeća
za 2015. godinu koja glasi, Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog
odjela za razdoblje siječanj-lipanj kao i za razdoblje srpanj-prosinac tekuće godine.
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac prijedlog vijećnika kluba HDSSB-a dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća prijedlog za uvođenje nove točke u Plan rada
Općinskog vijeća za 2015. godinu, Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Jedinstvenog
upravnog odjela za razdoblje siječanj-lipanj i razdoblje srpanj-prosinac tekuće godine.
Devet glasova „za“ prijedlog i tri glasa „suzdržana“.

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 15. i 16. sjednice Općinskog vijeća
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Razmatranje prijedloga Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na
području Općine Bizovac
4. Razmatranje Godišnjeg izvješća Dvorca d.o.o. Valpovo za 2014. godinu
5. Razmatranje Godišnjeg Izvješća Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2014. godinu
6. Razmatranje Financijskog Izvješća Dječjeg vrtića Maslačak Bizovac za 2014. godinu
7. Razmatranje Financijskog Izvješća HRV-a za 2014. godinu
8. Razmatranje Izvješća o provođenju Odluke o dodjeli stipendija Općine Bizovac u
2014./2015. godini
9. Razmatranje Izvješća o ostvarivanju financijskog plana i programa rada Vatrogasne
zajednice Općine Bizovac za 2014. godinu

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU
Ad-1 Usvajanje zapisnika 15. i 16. sjednice
Prijedlog zapisnika vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedlog Plana rada
Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2015. godinu i otvorio raspravu.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je usvajanje zapisnika 15. i 16. sjednice Općinskog
vijeća i otvorio raspravu.
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnike, Općinsko vijeća donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnike 15. i 16. sjednice vijeća.
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika
Veljko Gudelj: zanima me povrat imovine zgrada Općine Bizovac bivšim vlasnicima. Grad Valpovo
mora vratiti zgrade a što je sa imovinom u kojoj smo mi (Općina Bizovac). Da li će se zgrada
vraćati?
Srećko Vuković: Ne dolaze u obzir nikakva potraživanja jer zahtjev za zgradu nije ni podnesen u
ovih šest godina i nemamo poteškoća kao što ima grad Valpovo i Našice.
Nediljko Pušić: povrat imovine bivšim vlasnicima kurije Normann izvršen je u pogledu
poljoprivrednog zemljišta a za zgradu općine nije bilo zahtjeva za povrat.
Marin Lacković: Da li je pašnjak u Brođancima kao planirana gospodarska zona dat u koncesiju
čovjeku iz Vuke?
Nediljko Pušić: Čuo jesam nešto, ali nemam službena saznanja. Poljoprivredno zemljište unutar
građevinske zone ostaje poljoprivredno zemljište sve dok se u tu svrhu koristi, odnosno dok se
ne izvrši prenamjena zemljišta u postupku građenja. Namjena predmetnog zemljišta još nije
izvršena u gospodarsku zonu. Za pašnjak Slakovac nikada nitko nije imao ugovor o zakupu
pašnjaka. Agencija za poljoprivredno zemljište dati će suglasnost ako bude netko tražio.

Ad-3 Razmatranje prijedloga Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na
području Općine Bizovac
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Odluke o priključenju na
komunalne vodne građevine na području Općine Bizovac i otvorio raspravu.
Darko Bošnjak:
Predlažem ispred kluba HDSSB-a AMANDMAN na odluku o priključenju:
U članku 26. briše se stavak 2. koji glasi:
„O načinu plaćanja nenaplaćenih iznosa sredstava uloženih od strane DVORAC d.o.o. Valpovo u
investicije gradnje vodnih građevina na području Općine Bizovac, u ukupnom iznosu od
447.439,10 kn odlučit će se posebnim odlukama Općinskog vijeća Općine Bizovac.“
Obrazloženje:
Odluka u najširem smislu riječi je opći akt koji sadrži općenite odredbe kojim se na opći način
uređuju društveni odnosi koji će se dogoditi nakon njegovog donošenja.
Predlaže se da se iz Odluke uklone nepotrebne odredbe koje se odnose na međusobna
potraživanja između pojedinih pravnih subjekata (Dvorca d.o.o. i Općine Bizovac).
Mate Pušić: Moramo pravno riješiti ugovorne obveze.
Darko Bošnjak: Na stranici 4 u tablici investicija izgradnje vodovodne mreže na području Općine
Bizovac stoji ukupna vrijednost investicije u iznosu od 1.321.340,50 kn i nepokriveni iznos
investicije 447.439,10 kn. Molio bi pisani odgovor da li su sredstva iz vlastitih sredstava ili iz
kredita.
Mate Pušić: Sredstva su iz kredita na osnovi troškovnika. Dobiti će te odgovor u pisanom obliku.
Veljko Gudelj: Kada je u pitanju Grad Valpovo, koliki je to iznos?
Mate Pušić: Nekih 500 tisuća. Dio sredstava je od Hrvatskih voda, a dio su financirali sami. Općina
Petrijevci ima manji dio, a Općina Koška je platila izgradnju vodovodne mreže iz vlastitih
sredstava.
Mate Pušić: Krediti su vraćeni još dok su Dvorac i Urbanizam bili zajedno kao jedna cjelina.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne
građevine na području Općine Bizovac s predloženim amandmanom.
Ad4 Razmatranje Godišnjeg Izvješća Dvorca d.o.o. Valpovo za 2014. godinu
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Godišnjeg Izvješća Dvorca
d.o.o. Valpovo za 2014. godinu i otvorio raspravu.
Direktor poduzeća Dvorac d.o.o. Valpovo gosp. Mate Pušić upoznao je vijećnike s Godišnjem
Izvješćem Dvorca d.o.o. Valpovo za 2014. godinu kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Marko Teskera: Rečeno je da će se napraviti revizija sustava odvodnje. Što je sa time? Da li su
osigurana sredstva za naredni rad odvodnje?
Mate Pušić: Napravljena je revizija odvodnje i nađena su određena oštećenja. Osigurana su
sredstva oko 50 miliona kuna od strane Hrvatskih voda i kredita. Sudjelovanje firme je oko 5
miliona kuna. Izgradnja ostatka kolektorskih i sekundarnih i tlačnih mreža, te crpnih stanica
nastavit će se projektom FASAP koji će biti nominirani prema EU fondovima. Prema sadašnjem
planu FASAP projekt bi se trebao aktivirati tijekom iduće godine.
Darko Bošnjak: Zašto nije aplicirano na fondove kao ostali?
Mate Pušić: Kolektorska mreža je u cijelosti napravljena. Agencija za ruralni razvoj aplicira ako
imate spremne projekte i ja vam odobravam da uzmete mjere. Dosta radimo i sve smo
isfinancirali. Obnovili smo sve crpne stanice i dobili smo 20 miliona kuna. Imam svoje ciljeve.
Darko Bošnjak: Što se tiče pitke vode, imamo strašne fotografije. Da li je ta voda pitka i odakle
ide?
Mate Pušić: Voda ide iz vodocrpilišta Jarčevac i pitka je. Od ponedjeljka puštamo nova
postrojenja. Dobili smo uporabnu dozvolu u 5 mjesecu. Rade se preinake da bi se priključilo na

nova postrojenja. Voda je takva zbog svoga sastava. Nemamo dovoljno vode. Zbog povećanog
tlaka se dogodi udar i voda se zamuti. Voda se ispituje svaki dan. Zavod za javno zdravstvo
jedanput tjedno radi analizu. Nova postrojenja će imati zalihu vode oko 10 m3. Moramo čistiti
cjevovode od mulja koji se nakupio godinama zbog nedovoljne potrošnje vode. Moramo dobiti
stručno mišljenje. Problem je 20 godina. Koristimo i postrojenje u Velimirovcu za napajanje dijela
Bizovca.
Davor Tavić: Kada će biti završena revizija poslovnih udjela?
Mate Pušić: Revizija poslovnih udjela će biti gotova do kraja godine.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Godišnje Izvješće Dvorca d.o.o. Valpovo za 2014. godinu.
Ad-5 Razmatranje Godišnjeg Izvješća Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2014. godinu
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Godišnjeg izvješća
Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2014. godinu i otvorio raspravu.
Direktor poduzeća Urbanizam d.o.o. Valpovo gosp. Željko Harkanovac upoznao je vijećnike s
Godišnjim Izvješćem Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2014. godinu kako je vidljivo u materijalima
za ovu sjednicu.
Darko Bošnjak: Što je sa recikliranim dvorištem, kada će biti u funkciji?
Željko Harkanovac: Imamo dozvolu i do kraja srpnja 2015. godine bi trebalo proraditi.
Josip Šincek: Da li su u planu nabave kante za otpad od 60 litara? Broj pražnjenja je mjerilo
naplate u budućnosti.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Godišnje Izvješće Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2014.
godinu.
Ad-6 Razmatranje Financijskog Izvješća Dječjeg vrtića Maslačak Bizovac za 2014.
godinu
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Financijskog Izvješća
Dječjeg vrtića Maslačak Bizovac za 2014. godinu i otvorio raspravu.
Ravnatelj Dječjeg vrtića Maslačak Bizovac gosp. Zdenko Glasovac upoznao je vijećnike s
Financijskim Izvješćem Dječjeg vrtića Maslačak Bizovac za 2014. godinu kako je vidljivo u
materijalima za ovu sjednicu.
Marin Lacković: Da li se prostor namijenjen za malu školu u Brođancima može opremiti
namještajem kako se ne bi koristila učionica?
Zdenko Glasovac: Pokušat ću opremiti, mislim da postoji varijanta. Prosječno opremljena
prostorija iznosi od 70-100 tisuća kuna.
Darko Bošnjak: Pohvalio bi rad teta u dječjem vrtiću u Bizovcu.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Financijsko Izvješće Dječjeg vrtića Maslačak Bizovac za
2014. godinu.
Ad-7 Razmatranje Financijskog Izvješća HRV-a za 2014. godinu
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Financijskog Izvješća HRVa za 2014. godinu i otvorio raspravu.
Direktor HRV-a Davor Runje ispričao se zbog ne dolaska na sjednicu vijeća iz zdravstvenih
razloga.

Načelnik gosp. Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Financijskim Izvješćem HRV-a za 2014.
godinu kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Darko Slivar upoznao je vijećnike sa radom HRV-a.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Financijsko Izvješće HRV-a za 2014. godinu.
Ad-8 Razmatranje Izvješća o provođenju Odluke o dodjeli stipendija Općine Bizovac u
2014/2015. godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o provođenju
Odluke o dodjeli stipendija Općine Bizovac u 2014/2015. godini i otvorio raspravu.
Načelnik gosp. Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o provođenju Odluke o dodjeli
stipendija Općine Bizovac u 2014/2015. godini i riječ dao predsjednici Povjerenstva za dodjelu
stipendija.
Predsjednica Povjerenstva za dodjelu stipendija gđica Tanja Tavić upoznala je vijećnike s radom
i Izvješćem Povjerenstva za dodjelu stipendija studentima i učenicima u 2014/2015. godini.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o provođenju Odluke o dodjeli stipendija Općine
Bizovac u 2014/2015. godini.
Ad-9 Razmatranje Izvješća o ostvarivanju financijskog plana i programa rada
Vatrogasne zajednice Općine Bizovac za 2014. godinu
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o ostvarivanju
financijskog plana i programa rada Vatrogasne zajednice Općine Bizovac za 2014. godinu i otvorio
raspravu.
Predsjednik Vatrogasne zajednice gosp. Stjepan Sršić upoznao je vijećnike s Izvješćem o
ostvarivanju financijskog plana i programa rada Vatrogasne zajednice Općine Bizovac za 2014.
godinu kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
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 za 2014. godinu.
Završeno 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.

