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ZAPISNIK
s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 24. rujna 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, Marinko Dragić, Tomica Glavaš,
Veljko Gudelj, Boris Katančić, Marin Lacković, Slavko Magečić, Davor Tavić, Marko Teskera,
Davor Torjanac, Nenad Sudar i Josip Šincek
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
- stručni suradnik za proračun, Katica Sršić
- Hrvatski radio 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 jednoglasno.
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 17. sjednice Općinskog vijeća
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje
01.01.2015. – 30.06.2015. godine
4. Razmatranje Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac
5. Razmatranje Izvješća o izvršenju proračuna Općine Bizovac za razdoblje 01.01.2015
– 30.06. 2015. godine
6. Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna za razdoblje
01.01.2015. – 30.06.2015. godine
7. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći općinskog
načelnika Općine Bizovac
8. Razmatranje zahtjeva Sunčanih toplica d.o.o. za izmjenama prostornog plana
Općine Bizovac
9. Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju prava služnosti puta poduzeću Sunčane
toplice d.o.o.
10. Razmatranje prijedloga PPK Valpovo d.o.o. o zamjeni zemljišta u vlasništvu Općine
Bizovac
11. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti za ulazak Općine
Bizovac u sustav urbane aglomeracije Osijek

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU
Ad-1 Usvajanje zapisnika 17. sjednice
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je usvajanje zapisnika 17. sjednice Općinskog
vijeća i otvorio raspravu.
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnike, Općinsko vijeća donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnike 17. sjednice vijeća.
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika
Marinko Dragić: Vezano za povrat uplaćenih sredstva komunalnog doprinosa Zlatku Štulcu.
Nakon odluke vijeća da se sredstva ne vraćaju, predmet je otišao na sud. Da li mi vijećnici nismo
bili dobro informirani prije donošenja odluke ili je sud u krivu.
Nediljko Pušić: Nakon odluke općinskog vijeća, Zlatko Štulac je tražio povrat uplaćenih sredstava
i tužio općinu. Po sudskoj odluci vratili smo uplaćeni komunalni doprinos. Nismo imali uporište
za vraćanje komunalnog doprinosa u zakonu i našoj odluci o komunalnom doprinosu. Do sada
nismo imali takvih slučajeva. Sada imamo temelj zbog financijske kontrole po kojem ćemo
ubuduće vraćati uplaćena sredstva ako budu tražili kod odustajanja od izgradnje objekta. Mogli
smo se žaliti drugostupanjskom sudu pa napraviti još veće sudske troškove.
Željko Franjić: Mislim da smo mi bili u pravu i da treba ići na drugostupanjski sud, po zakonu bi
dobili sud, a po sumi novca da li se to isplati.
Marin Lacković: Nama je pročelnik krivo prezentirao. Da li smo morali platiti i kamate.
Nediljko Pušić: Platili smo sudske troškove.
Veljko Gudelj: Interes je bio zaštititi općinu. Sredstva uplaćenog komunalnog doprinosa vraćena
su na temelju sudske odluke i upravo tako je trebalo postupiti, te sve drugo nije bitno. Sutra
ćemo ponovo dobiti naplatiti sredstva od komunalnog doprinosa kada se bude ishodila
građevinska dozvola. Imamo temelj za državnu reviziju. Ne treba dalje praviti troškove općini.
Ako se ubuduće dogodi zahtjev za povrat sredstava komunalnog doprinosa neka nas tuže pa
ćemo opet imati na temelju čega smo vratili sredstva.
Marko Teskera: Problem je opet kod zelenih otoka. Gledao sam kako čovjek trpa otpad sve u
jedan koš. Koja je svrha toga. Želim vas upoznati.
Davor Tavić: Urbanizam je podijelio vrećice koje smo potrošili. Da li moramo ići u Urbanizam
d.o.o. ili mogu donijeti u općinu .
Davor Torjanac: Provjerit ćemo u Urbanizmu d.o.o..
Tomica Glavaš: Radovi na putu kod klena. Tko je to radio i koliko je koštalo, to je pranje novaca.
Jako je loše napravljen put. I do Marjana Glavaša je loše nasipano.
Srećko Vuković: Bili smo uredniji dok nismo imali eko otoke i nitko nije vozio. Sada imamo
otpada svake vrste i svuda. Na koji način se zbrinjava u Valpovu ne znamo. Zbrinjavanje na
deponije košta.
Alan Bošnjak: od strane općine su išle obavijesti za čišćenje kanala ispred kuća. Prije tri godine
dosta mještana je očistilo kanale. Tko će odgovarati za općinske kanale na centru koji nisu
čišćeni? Tko će to čistiti i da li je moguće? Molio bi da mi se ispiše koliko se iz kojeg mjesta
uplaćuje u proračun općine sa svih pozicija. Molio bi da mi se dostavi koliko u kojem mjestu
zemlje u prodaji i zakupu.
Srećko Vuković: Općina se brine za sve kanale na području općine. Ako treba napravit ćemo
projekat održavanja za svako mjesto i uvrstiti u proračun i planirati sredstva za tu namjenu.
Stručne službe općine imaju dosta posla pa se nema vremena rastavljati i tražiti koliko koje
mjesto uplaćuje u proračun općine i pokazivati pojedinačno na zahtjev.
Marko Teskera: Što tamo gdje su kanali plitki kao u ulici V. Nazora u Bizovcu gdje ja stanujem.
Na mjestima su zatrpani. Znam da prokopavanje košta a nije planirano u proračunu.
Srećko Vuković: Ulica V. Nazora u Bizovcu je davno napravljena i nije bila planirana komunalna
infrastruktura i komunalni doprinos.
Davor Torjanac: Dvorac d.o.o. Valpovo poslije radova na odvodnji nije sredio kanale i tu sada
postoji puno problema.
Marin Lacković: Opet se rade deponije u Brođancima. Trebali bi sanirati novu koja je u kratkom
roku napravljena. Molio bi da se to očisti prije kiša.

Davor Tavić: Da li općina ima zakonsku mogućnost kazniti onoga tko nije očistio kanal ispred
svoje kuće?
Srećko Vuković: Nemamo zakonsko pravo kažnjavati. Idemo na svijest građana. Ako dođe do
poplave općina će imati problema.
Nenad Sudar: Nije sistemski riješeno, deponija za odlaganje otpada. Predlagao sam da uzmemo
Unikom d.o.o. iz Osijeka. Oni su u mogućnosti dovesti veliki kontejner po mjestima gdje će
mještani vikendom odlagati krupni otpad. Plaćamo isto kao i u Osijeku. Nećemo riješiti problem
na ovaj način kao do sada .Na kraju nas više košta. Hajdemo promijeniti koncesionara. Dijeljenje
smeća je loše i mogućnost je voženja u Belišće na deponiju.
Davor Torjanac: Možemo dobiti veliki kontejner ali moramo platiti.
Boris Katančić: U Urbanizmu ima veliki kontejner i može doći po pozivu. Bacamo novce na te
deponije. Zaposliti komunalnog redara koji će rješavati takve probleme.
Marin Lacković: Kako zaposliti komunalnog redara, koji je to put.
Srećko Vuković: Raspisuje se natječaj po zakonu . Svijest građana treba mijenjati.
Vijećnik Tomica Glavaš opravdano napustio sjednicu općinskog vijeća.
Ad-3 Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje
01.01.2015.-30.06.2015. godine
Prijedlog akta vijećnicu su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o radu Općinskog
načelnika Općine Bizovac za razdoblje 01.01.2015. – 30.06.2015. godine i otvorio raspravu.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o radu Općinskog načelnika Općine
Bizovac za razdoblje 01.01.2015. – 30.06.2015. godine, kako je vidljivo u materijalima za ovu
sjednicu.
Dvor Tavić: Što znači strategija razvoja 2015.-2020. godine?
Srećko Vuković: Dužni smo napraviti Strategiju razvoja Općine Bizovac u navedenom razdoblju
jer bez tog važnog dokumenta ne možemo ići prema strukturnim i ostalim fondovima Europske
unije. Kada bude gotova dobit će te je na stolove i biti će provedena javna rasprava.
Nakon provedene rasprave, predsjednik općinskog vijeća Izvješće o radu Općinskog načelnika
Općine Bizovac za razdoblje 01.01.2015.-30.06.2015. godine dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika OPĆINE Bizovac za
razdoblje 01.01.2015. -30.06.2015. godine.
Vijećnik Nenad Sudar napustio sjednicu vijeća.
Ad-4 Razmatranje Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o radu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac i otvorio raspravu.
Nediljko Pušić pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela upoznao je vijećnike s Izvješćem o radu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Darko Bošnjak: Prema Zakonu o regionalnom razvoju, Općina Bizovac treba dobiti državnu
potporu jer smo u grupi nerazvijenih općina. Pomoć za općinu treba doći u financijskom obliku
od strane države. Koji je to iznos i kada je zakon stupio na snagu.
Nediljko Pušić: Zakon je stupio na snagu 1.1. 2015. godine i mi smo u već kao općina prije 1015 godina svrstani u nerazvijene općine u drugoj kategoriji. Imamo mogućnosti koristiti
neoporezivi dio osnovice za plaću. Radili smo potvrde o prebivalištu sa ciljem ostvarivanja
povrata poreza. Mnoge općine se čude kada čuju da smo mi radili te potvrde a one nisu.
Rebalansom će biti povećani prihodi preko milion kuna od poreza a to je nenamjenski prihod.
Iznos je 1.230.000,00 kuna.
Srećko Vuković: Dobili smo saznanja kod izdavanja potvrda koliko je zaposleno otprilike osoba
sa područja Općine Bizovac. Imamo prihod od države u iznosu od 535.000,00 kuna.
Davor Tavić: Imam zamjerku na pripremu materijala za sjednicu vijeća. Materijali bi trebali biti
pregledani i od strane predsjednika vijeća prije slanja vijećnicima.
Nediljko Pušić: Dao sam materijale na pregled načelniku prije slanja vijećnicima i dao mi je znak

da se materijali mogu umnožiti i slati vijećnicima. Štamparskih grešaka će biti i ubuduće . Primit
ćemo dvije osobe za stručno osposobljavanje i to visoka stručna sprema koje će pomoći u radu.
Marin Lacković: U sedmom mjesecu ove godine je bio radni sastanak Župana u Općini Bizovac.
Župan je došao sa svojim suradnicima. Načelnik se patio u davanju informacija. Nije imao
pročelnika jer nije bio u općini u to vrijeme. Kako je općinski pročelnik mogao ostaviti načelnika
da sam odgovara na stručna pitanja.
Nediljko Pušić: Pročelnik je u to vrijeme bio na godišnjem odmoru u dogovoru sa načelnikom.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Bizovac dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Bizovac.
Ad-5 Razmatranje Izvješća o izvršenju proračuna Općine Bizovac za razdoblje
01.01.2015.-30.06.2015. godine
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima Usvajanje Izvješća o izvršenju
proračuna Općine Bizovac za razdoblje 01.01.2015.-30.06.2015. godine i otvorio raspravu.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o izvršenju proračuna Općine Bizovac
za razdoblje 01.01.2015.-30.06.2015. godine kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Proračun Općine Bizovac za 2015. godinu, od planiranih prihoda poslovanja 6.238.665,00 kn
ostvareno je 3.800.651.15 kn ili 60,92%, a od planiranih prihoda od nefinancijske imovine
808.000,00 kn ostvareno je 685.854,67 kn ili 84,88% ili ukupno prihodi su 4.486.505,82 kn ili
63,67%. Od planiranih rashoda poslovanja 4.612.665,00 kn ostvareno je 2.633.201,61 kn ili
57,09%, a od planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine 2.434.000,00 kn ostvareno
je 671.871,07 kn ili 27,60% ili ukupno planirani rashodi su ostvareni u iznosu 3.305.072,68 kn
ili 46,90 %. U 2015. godini za prvih 6 mjeseci ostvareni prihodi su veći od rashoda 1.181.433,14
kn.
Veljko Gudelj: U izvješće o izvršenju proračuna općine Bizovac za prvih šest mjeseci je vidljivo
da su prihodi ostvareni u visini od 1.181.433,14 veći od rashoda. Da se ne uljuljamo jer znamo
da nisu u tom razdoblju rađene kapitalne investicije koje sada dolaze na naplatu i još će i doći.
Treba napraviti jedan dobar rebalans. Moramo aplicirati na fondove za sredstva. Nećemo imati
sredstva od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta kao do sada iako su i kasnili.
Vijećnik Tomica Glavaš prisutan je na sjednici vijeća.
Srećko Vuković: Važno je da ne ukidamo projekte koje smo planirali u 2015. godini. Županija će
nam pomoći u iznosu oko 400 tisuća kuna kao i Fond za energetsku učinkovitost gdje smo
aplicirali za sredstva.
Veljko Gudelj: Na području Općine Bizovac imamo oko 4 tisuće ljudi. Ne možemo reagirati na
svaki prigovor. Uputiti prigovore na mjesne odbore pa neka upute pismeno na općinu.
Davor Tavić: Multimedijalna radionica u vrtiću „Maslačak“ u Bizovcu. Jesmo li radili projekat?
Srećko Vuković: Europska unija prihvaća takve nazive kojima se oni služe pa smo tako nazvali
. Završavamo projekat uređenja dječjeg vrtića i planiramo otvoriti jaslice. Platili smo dio u ovoj
godini a ostatak ćemo u idućoj. U vrtiću Bizovac moramo raditi sanitarni čvor jer je dotrajao i
ima raznih mirisa u objektu.
Marin Lacković: Javna rasvjeta I faza u Brođancima ima trošak. Da li je nešto rađeno?
Srećko Vuković: Radimo projektnu dokumentaciju po najmodernijem načinu. Platili smo
geodetske podloge.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Izvješće o izvršenju proračuna Općine Bizovac za
razdoblje 01.01.2015.-30.06.2015. godine dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o izvršenju proračuna Općine Bizovac za razdoblje
01.01.2015.-30.06.2015. godine.

Ad-6 Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna za razdoblje
01.01.2015.-30.06.2015. godine
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o korištenju tekuće
rezerve proračuna za razdoblje 01.01.2015.-30.06.2015.godine i otvorio raspravu.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o korištenju tekuće rezerve proračuna
općine Bizovac za razdoblje 01.01.2015.-30.06.2015 godine kako je vidljivo u materijalima za
ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Izvješće o korištenju tekuće rezerve proračuna
za razdoblje 01.-01.2015.-30.06.2015. godine dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o korištenju tekuće rezerve proračuna Općine
Bizovac za razdoblje 01.01.2015.-30.06.2015. godine.
Ad-7 Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći
općinskog načelnika Općine Bizovac
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje prijedloga Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o plaći općinskog načelnika Općine Bizovac kako je vidljivo u
materijalima za ovu sjednicu. To je usklađenje sa zakonom.
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o plaći općinskog načelnika Općine Bizovac dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći
općinskog načelnika Općine Bizovac.
Ad-8 Razmatranje zahtjeva Sunčanih toplica d.o.o. za izmjenama prostornog plana
Općine Bizovac
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje odluke o pokretanju
postupka za izmjenama prostornog plana Općine Bizovac na zahtjev Sunčanih toplica d.o.o. kako
je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu i otvorio raspravu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Davor Torjanac zahtjev Sunčanih
toplica d.o.o. za izmjenama prostornog plana Općine Bizovac dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o pokretanju postupka izmjena prostornog plana
Općine Bizovac.
Ad-9 Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju prava služnosti puta poduzeću Sunčane
toplice d.o.o.
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje prijedloga Odluke o davanju
prava služnosti puta poduzeću Sunčane toplice d.o.o. kako je vidljivo u materijalima za ovu
sjednicu i otvorio raspravu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o davanju prava služnosti puta
poduzeću Sunčane toplice d.o.o. na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Odluke o davanju prava služnosti puta poduzeću
Sunčane toplice d.o.o..

Ad-10 Razmatranje prijedloga PPK Valpovo d.o.o. zamjene zemljišta u vlasništvu
Općine Bizovac
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje prijedloga Odluke o
zamjene zemljišta u vlasništvu Općine Bizovac s zemljištem u vlasništvu PPK Valpovo d.o.o. kako
je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu i otvorio raspravu.
Nakon provedene rasprave predsjednik vijeća prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta u vlasništvu
Općine Bizovac dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta u vlasništvu Općine
Bizovac.
Ad-11 Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti za ulazak
Općine Bizovac u sustav urbane aglomeracije Osijek
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne
suglasnosti za ulazak Općine Bizovac u sustav urbane aglomeracije Osijek kako je vidljivi u
materijalima za ovu sjednicu i otvorio raspravu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti
za ulazak Općine Bizovac u sustav urbane aglomeracije Osijek dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno daje prethodnu suglasnost Općine Bizovac za ulazak u sustav
urbane aglomeracije Osijek, sa sjedištem u Osijeku.

Predsjednik općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 21,00 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.

