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ZAPISNIK
s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 19. studenoga 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, 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 MO Brođanci, Miroslav Vidaković
- Predsjednik MO Cret Bizovački, Josip Bajs
- Ravnatelj OŠ „Bratoljuba Klaića“ Bizovac, Ante Lovrinčević
- Načelnik Policijske postaje Belišće, Zdravko Mandić
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.
1.
2.
3.
4.
5.
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8.
9.

DNEVNI RED
Usvajanje zapisnika 18. sjednice Općinskog vijeća
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada OŠ „Bratoljub Klaić“ Bizovac za 2015/2016.
Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Općine Bizovac za I-IX mjesec 2015.
Razmatranje Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Bizovac za 2015. godinu
- Razmatranje Odluke o izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2015.
- Razmatranje Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastr. u 2015.
Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće rezerve za razdoblje 01.01.-30.09.2015. godine
Razmatranje prijedloga Odluke o sklapanju nagodbe s Ivanom Domanovcem o povratu
oduzetog građevinskog zemljišta
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2015. godini i
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac
u 2016. godini
Razmatranje Operativnog programa radova na održavanju nerazvrstanih cesta u zimskom
razdoblju 2015./2016. godine

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU
Ad-1 Usvajanje zapisnika 18. sjednice
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je usvajanje zapisnika 18. sjednice Općinskog
vijeća i otvorio raspravu.
Marinko Dragić: U točki 8. Zahtjev Sunčanih toplica d.o.o. za izmjenom prostornog plana je bio
amandman i da se prihvaća financiranje uz plaćanje troškova svaka strana 50 % od ukupnog
iznosa.
Davor Tavić: Mislim da sam bio protiv.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 18 . sjednice vijeća uz primjedbe.
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika
Davor Tavić: U 4 mjesecu ove godine je na dnevnom redu trebalo biti Izvješće o stanju u prostoru
i Izvješće o stanju plaćanja poljoprivrednog zemljišta a do sada nismo dobili.
Srećko Vuković: Izvješće o stanju u prostoru ćemo staviti na sljedeću sjednicu vijeća. Plaćanje
poljoprivrednog zemljišta sada vodi Agencija za poljoprivredno zemljište.
Josip Šincek: Što je sa priključkom vode u Cvjetnoj ulici. Hoće li se to financirati?
Srećko Vuković: Moramo to pametno riješiti. Imamo u planu za slijedeću godinu.
Ad-3 Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada OŠ „Bratoljuba Klaića“ Bizovac za
2015/2016. godinu
Prijedlog akta vijećnicu su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima Godišnji plan i program rada OŠ
„Bratoljuba Klaića“ Bizovac za 2015/2016. godinu i riječ dao ravnatelju Anti Lovrinčeviću.
Ravnatelj OŠ „Bratoljuba Klaića“ Bizovac upoznao je vijećnike s Godišnjim planom i programom
rada OŠ „Bratoljuba Klaića“ Bizovac za 2015/2016. godinu kako je vidljivo u materijalima za ovu
sjednicu.
Ravnatelj: OŠ “Bratoljuba Klaića“ uz matični školu u svom sastavu ima četiri područne škole a to
su Cret , Samatovci, Brođanci i Habjanovci. Ove školske godine je prvi put za njegovog mandata
zabilježen porast učenika od 1-4 razreda. Ukupan broj učenika od 1-8 razreda je 323 učenika.
Materijalni uvjeti su rađeni na podizanju standarda uređenja škole. Uz podršku Općine Bizovac
škola je prošla na natječaju Fonda za energetsku učinkovitost i ostvarena su novčana sredstva
od 1.800.000,00 kuna koja su i realizirana u prošloj kalendarskoj godini. Sredstva u visini
1.050.000,00 kuna osigurao je Fond i Osječko-baranjska županija iznos od 750.000,00 kuna.
Sredstva su utrošena u izmjenu stolarije, postavljanje toplinske izolacije s fasadom oko školske
zgrade, sanirani su ravni krovovi, zamijenjena je instalacija centralnog grijanja (radijatori,
toplinske cijevi) i zamijenjene su rasvjetne armature sa štednim sijalicama. Sredstvima tekućeg
investicijskog održavanja po planu osnivača Osječko-baranjske županije, obnovljeni su podovi u
dvije učionice i kabinetu hrvatskog jezika. Na temelju energetske certifikata područnih škola i
stanja školskih zgrada nominirane su PŠ Habjanovci, Brođanci i Samatovci.
Stanje školskih zgrada u područnim školama u potpunosti ne zadovoljava. Zgrada u PŠ
Habjanovci je prije 15 godina dijelom adaptirana. Za ukupno uređenje potrebno je još ukloniti
vlagu iz temelja i osvježiti fasadu. Područna škola u Brođancima je adaptirana u potpunosti kao
i PŠ Samatovci. Jedino ih treba opremiti potrebnom opremom. U PŠ Cret Bizovački izgrađena je
nova školska zgrada i igralište stotinjak metara od školske zgrade. U PŠ Habjanovci vanjski izgled
školske zgrade u pogledu fasade jako loše funkcionalno i estetski izgleda. Podovi u svim
učionicama i športskoj dvorani na koje su položeni parketi potrebno je brusiti i lakirati. Matična
škola Bizovac u potpunosti je adaptirana . Funkcionalnost školskog prostora u OŠ „Bratoljuba
Klaića“ je optimalno, što znači da se svi planovi i programi mogu u potpunosti realizirati. U

školskoj športskoj dvorani sanirane su staklene stijene te krov dvorane, a ostaje sanirati ravni
krov. Općina Bizovac financirala je izgradnju vanjske ljetne pozornice u sklopu sportskih terena
u Matičnoj školi Bizovac za svoje i školske potrebe pri organiziranju projekta na otvorenom.
Okolišu škola zadnjih godina podignut je standard i rađena su pošumljavanja. Kuhinju je opremila
Općina Bizovac sa jednim većim štednjakom i suđem. Podignut je standard jelovnika tako da se
hrani veći broj učenika. Kadrovski uvjeti su stručno organizirani. Prema planu opremanja škole
od strane Osječko-baranjske županije planirano je dobiti osam računala i četiri LCD projektora.
Radi se na uvođenju elektronskog vođenja dnevnika. Imamo školski kurikulum na 70 stranica ,
odgoj djece. Nastava za sve učenike je u jutarnjoj smjeni . Raspored rada i prijevoza učenika
izrađen je tako da od pet radnih nastavnih dana dva dana učenici se razvoze u jednom terminu,
a tri dana učenici putnici se razvoze u dva termina. Razlog tome je da se učenici koji nisu
angažirani u izborne, dodatne i dopunske programe prevoze kući kako ne bi čekali one koji su u
to uključeni. Kulturna suradnja je sa Dječjim kazalištem i Hrvatskim narodnim kazalištem iz
Osijeka. Suradnja s predstavnicima nakladničkih kuća , suradnja sa Općinom Bizovac, suradnja
sa Maticom Hrvatskom ogranak Bizovac, , suradnja s Turističkom zajednicom Bizovac.
Načelnik Općine Bizovac pohvalio je suradnju s ravnateljem OŠ „Bratoljuba Klaića“ Bizovac
Antom Lovrinčevićem. Funkcionirali su preko svih projekata Osječko-baranjske županije.
Darko Bošnjak: Djeca i nastavnici tjelesnog odgoja zamolili su za nabavu novih lopti.
Josip Šincek: Ravnatelj škole ima dobru suradnju sa djecom i roditeljima kao i načelnikom. Treba
ga podržati za ubuduće.
Tomica Glavaš: Izrazio bi pohvalu ravnatelju škole na radu i suradnji i ukazao da ne dozvoli
rušenje učenika u osnovnoj školi zbog matematike i nekih predmeta. Treba im omogućiti upis u
zanatska zanimanja u srednju školu.
Ante Lovrinčević: Imate loše informacije. U školskoj godini ako padne jedan ili nijedan učenik.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Godišnji plan i program rada OŠ „Bratoljuba
Klaića“ Bizovac za 2015/2016. godinu dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće prima na znanje Informaciju o Godišnjem planu i programu rada OŠ „Bratoljuba
Klaića“ Bizovac u školskoj 2015/2016. godini.
Ad-4 Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Općine Bizovac za I-IX
mjesec 2015. godine
Prijedlog akta vijećnicu su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima Izvješće o stanju sigurnosti na
području Općine Bizovac za I-IX mjesec 2015. godine i riječ dao Načelniku Policijske postaje
Belišće Zdravku Mandiću.
Načelnik Policijske postaje Belišće Zdravko Mandić izvijestio je vijećnike o stanju sigurnosti na
području Općine Bizovac za I-IX mjesec 2015. godine kako je vidljivo u materijalima za ovu
sjednicu.
Načelnik Srećko Vuković zahvalio se načelniku Policijske postaje Belišće kao i njegovom
prethodniku na dobroj suradnji. Pohvalio je Sinišu Turka, policajca u zajednici koji je stalno
nazočan na terenu općine. Važno je izvještavati javnost. Prilikom održavanja ljetnih večeri nije
bio niti jedan incident jer je sa strane pripaženo na red i mir. Nada se i daljoj dobroj suradnji.
Veljko Gudelj: ispred Olimpijade starih športova pohvalio je i istakao dobru suradnju.
Josip Šincek: Što znači Zakon o strancima?
Načelnik policije Zdravko Mandić: Zakon o strancima znači stranci koji su došli a nisu prijavljeni.
Lovci koji nisu obavili liječnički pregled, oduzimamo im oružje. Kada obave pregled vraćamo im
oružje.
Boris Katančić: Zašto ne šaljete obavijesti o liječničkom pregledu?
Načelnik policije Zdravko Mandić: Šalju se mjere opreza.
Nenad Sudar: Zakon o biciklistima. Malo manje kažnjavati starije ljude bicikliste zbog nenošenja
prsluka po danu. Treba imati malo više tolerancije.

Načelnik policije Zdravko Mandić: Biciklisti su dosta pod utjecajem alkohola.
Marin Lacković: Kada čovjek vozi motokultivator, da li mora imati registriranu prikolicu?
Načelnik policije Zdravko Mandić: Mora imati registriranu prikolicu.
Darko Bošnjak: Da li ima neka preventivna radionica povezana sa Osnovnom školom?
Načelnik policije Zdravko Mandić: Ima preko odjela za prevenciju koji vodi Sanja Živković.
Otvorena za suradnju i razgovor.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine
Bizovac za I-IX mjesec 2015. godine dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Bizovac za I_IX mjesec
2015. godine.
Ad-5 Razmatranje Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Bizovac za 2015. godinu
Prijedlog akta vijećnicu su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima Prve izmjene i dopune proračuna
Općine Bizovac za 2015. godinu i riječ dao načelniku Srećku Vuković.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prvim izmjenama i dopunama proračuna Općine
Bizovac i realizaciji projekata u 2015. godini godinu kako je vidljivo u materijalima za ovu
sjednicu.
Općinski načelnik Srećko Vuković izvijestio o do sada realiziranim projektima u ovoj godini te
radnim planovima do kraja ove kalendarske godine. U svom izvješću načelnik je istaknuo
zadovoljstvo postignutim ostvarenjima poput završetka izgradnje: prve faze vatrogasnog doma
i spremišta doma DVD-a Bizovac, nove natkrivene pozornice, obnove dijela nogostupa i sanacije
krovišta na objektu kuće oproštaja na bizovačkom groblju, kao i početku obnove Edukativnog
centra (bivše svatovske dvorane). Pored toga općinski načelnik spomenuo je izradu projektnotehničke dokumentacije javne rasvjete u Zoni malog gospodarstva “Sajmište”, nastavak obnove
kulturno-povijesnog spomenika graditeljske baštine kurije Normann-Prandau, rekonstrukciju
asfaltnog rukometnog terena kod bizovačke škole, obnovu sanitarnog čvora u dječjem vrtiću
“Maslačak”. U svom opsežnom izvješću Vuković je posebno naveo projekte poput obnove
prodajnog prostora u Društvenom domu Samatovci, za koji je prethodno raspisan javni natječaj
za davanje u najam, zatim je naveo izradu projektne dokumentacije asfaltnog rukometnog
igrališta u Novakima, ugovorenu kupovinu poslovnog prostora PBZ-a u Bizovcu, početak radova
obnove pročelja društvenog doma u Habjanovcima, obnovu prostorije sanitarnog čvora i uređenja
prodajnog prostora u sklopu Društvenog doma u Cretu, provedenu sustavnu deratizaciju, izrada
projekata energetski učinkovite javne rasvjete u Brođancima, Habjanovcima i Novakima, te
pripremanje projektnih dokumenata za rekonstrukciju i izgradnje javne rasvjete u Cretu i to u
ulicama M.Gupca i Braće Radić, obnova nogostupa u Cretu i pročelja Društvnog doma u
Habjanovcima. Nadalje, Vuković je podsjetio na provedene akcije parkovnog pošumljavanja u
Brođancima i Samatovcima. Uz sve to dodao je kako Općina redovno podmirivala obaveze
sufinanciranja rada Dječjeg vrtića i predškolske nastave, javnog prijevoza učenika i studenata,
Posebno je spomenuo redovnu isplatu stipendija učenicima srednjih škola i studenata,
financiranje kulturno zabavnih i sportskih manifestacija, udruga u kulturi i sportu, financijske
pomoći vjerskim zajednicama, davanje novčanih potpora obiteljima s novorođenom djecom,
plaćanje toplog obroka siromašnijoj djeci u osnovnoj školi, pomoć humanitarnim udrugama i
financiranje Vatrogasne zajednice Općine Bizovac putem koje se financira i rad aktivnih
vatrogasnih društava. Načelnik Vuković rekao je da će se još ove godine završiti izgradnja ceste
u Zrinsko-Frankopanskoj ulici u Samatovcima, javna rasvjeta u ZMG „Sajmište“ u Bizovcu te
obnoviti pročelje društvenog doma u Habjanovcima. Na kraju obrazlaganja rebalansa spomenuo
je da su isplaćene sve proračunske obveze prema udrugama i ostalim proračunskim korisnicima.
Prvim rebalansom Općine Bizovac
ukupni proračunski prihodi u 2015. povećani su za
2.173.117,15 kuna. Višak prihoda koristit će se za realizaciju kapitalnih investicija.

Povećanje prihoda na stavkama tekuće pomoći iz državnog proračuna povećavaju se na ime
povrata poreza. Kapitalne pomoći dodatno se u proračunu povećavaju se jer je na temelju javnog
poziva Ministarstvo gospodarstva RH dodijelilo je općini Bizovac bespovratna sredstva za obnovu
toplinske ovojnice i ugradnju plastične stolarije na zgradi Edukativnog centra. Fond za zaštitu
okoliša dodijelio je općini Bizovac potporu za rekonstrukciju i dogradnju zgrade vatrogasnog
doma, spremišta i kino dvorane
s ciljem postizanja energetske učinkovitosti, a značajnu
financijsku pomoć Općini Bizovac pružila je Osječko-baranjska županija za sufinanciranje
projekata komunalne, gospodarske i društvene infrastrukture.
Ukupni proračunski prihodi u 2015. godini povećavaju se 2.173.117,15 kn i iznose
9.2019.782,15 kn. Ukupni proračunski rashodi povećavaju se 2.217.612,45 kn i iznose
9.264.277,45 kn. Višak prihoda iz 2014. godine u iznosu 44.495,30 kn prenosi se u 2015.
godinu i koristit će se za kapitalne investicije. Predlaže se povećanje prihoda za 2.173.117,15.
kuna.
Nakon provedene rasprave, Predsjednik vijeća Prve izmjene i dopune proračuna Općine Bizovac
dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Odluku o izmjenama Programa gradnje komunalne
infrastrukture u 2015. godini i Odluku o izmjenama Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2015. godini.
ODLUKU
Općinsko vijeće usvaja Prve Izmjene i dopune proračuna Općine Bizovac za 2015. godinu.
Ad-6 Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna za razdoblje
01.01.2015.-30.09.2015. godine
Prijedlog akta vijećnicu su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća predložio je vijećnicima Izvješće o korištenju tekuće rezerve proračuna za
razdoblje 01.01.2015.-30.09.2015. godine i otvorio raspravu.
Budući da nije bilo rasprave, Predsjednik vijeća Davor Torjanac Izvješće o korištenju tekuće
rezerve proračuna za razdoblje 01.01.2015.-30.09.2015. godine dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o korištenju tekuće rezerve proračuna Općine Bizovac za
razdoblje 01.01.2015.-30.09.2015. godine.
Ad-7 Razmatranje prijedloga Odluke o sklapanju nagodbe s Ivanom Domanovcem o
povratu oduzetog građevinskog zemljišta
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima prijedlog Odluke o sklapanju nagodbe
s Ivanom Domanovcem o povratu oduzetog građevinskog zemljišta i otvorio raspravu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća prijedlog Odluke o sklapanju nagodbe s Ivanom
Domanovcem o povratu oduzetog građevinskog zemljišta dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog Odluke o sklapanju nagodbe s Ivanom
Domanovcem o povratu oduzetog građevinskog zemljišta.
Ad-8 Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2015.
godini i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Bizovac u 2016. godini
Prijedlog akta vijećnicu su dobili uz poziv.
Vijećnici Nenad Sudar i Marko Teskera napustili sjednicu vijeća.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima Analizu stanja sustava zaštite i

spašavanja na području Općine Bizovac u 2015. godini i Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2016. godini.
Nediljko Pušić upoznao je vijećnike s Analizom stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Bizovac u 2015. godini i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Bizovac u 2016. godini i da je to donošenje novog zakona. Upoznao je
vijećnike da je Općina Bizovac nabavila opremu za postrojbu Civilne zaštite.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Bizovac u 2015. godini i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Bizovac u 2016. godini dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Bizovac u 2015. godini i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Bizovac u 2016. godini.
Ad-9 Razmatranje Operativnog programa radova na održavanju nerazvrstanih cesta u
zimskom razdoblju 2015./2016. godine
Prijedlog akta vijećnicu su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima Operativni program radova na
održavanju nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 2015./2016. godine, i otvorio raspravu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Operativni program radova na održavanju
nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 2015./2016. godine dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće većinom glasova donosi odluku da obavljanje poslova na održavanju
nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 2015/2016. godine za naselja Bizovac, Cerovac,
Samatovci i Selci povjerava poduzeću Urbanizam d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo,
Valpovo.
Obavljanje poslova na održavanju nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 2015/2016. godine
za naselja Brođanci, Habjanovci i Cret Bizovački povjerava se poduzeću MONTEL j.d.o.o. za
građenje i komunalne usluge, Habjanovci, Slavonska 2.
Ovlašćuje se načelnik da zaključi ugovore o obavljanju radova na održavanju cesta u zimskom
razdoblju 2015/2016. godine na području Općine Bizovac.
Protiv je vijećnik Davor Tavić.
Predsjednik općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 20,05 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.

