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ZAPISNIK 
s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 28. lipnja 2013. godine u općinskoj 
vijećnici Općine Bizovac. 

Početak sjednice u 19,00 sati 
Sjednici su bili nazočni : 

- Vijećnici : Alan Bošnjak, Darko Bošnjak, Tomica Glavaš, Veljko Gudelj, Srđan Igali, Boris 
Katančić, Marin Lacković, Slavko Magečić, Nenad Sudar, Marko Teskera, Davor Torjanac 
i Ivan Zadravec,  

- Sjednici nije nazočan izabrani vijećnik Josip Šincek, koji je svoj nedolazak opravdao. 
- Općinski načelnik Srećko Vuković i zamjenica Općinskog načelnika Tanja Tavić,  

- pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić, voditelj 
komunalnog pogona Željko Franjić 

- direktor komunalnog poduzeća URBANIZAM d.o.o  gos. Željko Harkanovac  
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 zapisnika1. sjednice Općinskog vijeća 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Izvješće Mandatnog povjerenstva 
4. Odluka o radnim tijelima Općinskog vijeća 
5. Izbor i imenovanja 

a) Odbor za Statut i poslovnik i normativnu djelatnost 
b) Povjerenstvo za predstavke i pritužbe građana 
c) Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Bizovac 
d) Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Bizovac 
e) Povjerenstvo za provođenje natječaja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine 

Bizovac 

f) Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
g) Povjerenstvo za zaštitu potrošača 
h) Odluka o osnivanju stožera zaštite i spašavanja Općine Bizovac 

6. Odluka o povjeravanju poslova odvoza komunalnog otpada poduzeću Urbanizam d.o.o.    
Valpovo 

 
 

 
 



 
RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 

 
Ad 1. Usvajanje zapisnika 1. sjednice Općinskog vijeća 

 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je usvajanje zapisnika 1. sjednice Općinskog 
vijeća i otvorio raspravu. Budući da nije bilo primjedbe na zapisnik, predsjednik vijeća dao je 
zapisnik na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 1. sjednice 
 
Ad 2.  Pitanja i prijedlozi vijećnika 
Veljko Gudelj: Budući da u ovom sastavu vijeća ima novih vijećnika bilo bi dobro da svi vijećnici 
ponovo dobijemo Statut i poslovnik Općine Bizovac. 
Davor Tavić: Do kada je potpisan ugovor sa prijevoznikom učenika i studenata? Da li će se i 
sufinancirati prijevoz radnika sa područja općine Bizovac? 
Srećko Vuković: Potpisan je ugovor za prijevoz učenika i studenata a za radnike nismo 
potpisali. To je isključivo odluka Panturista da li će sa poduzećima sklopiti ugovor za prijevoz 

radnika. 
Marko Teskera: Imali smo sastanak uprave nogometnog kluba „Bsk-Termia“. Zanima nas što je 
sa građevinskom dozvolom. Čuo sam da je to otišlo u zastaru i da se građevinska dozvola ne 
može obaviti. Ne opterećujemo općinu za financije, nego da se dobije građevinska dozvola. 
Srećko Vuković: Realizirali smo većinu projekata što smo dobili od prijašnje vlasti. Jedino je bio 
sporan izgradnja tribina nogometnog igrališta NK „Bsk-Termia“. Projekt je odličan. Projektna 
dokumentacija nije bila završena a plaćen je jedan dio troškova.   
Željko Franjić: poduzeće „JAPPA“ iz Osijeka je radilo projekt tribina NK „BSK-Termia“. 
Projektant je bio opunomoćenik općine i načelnik mu je potpisao. Poduzeće „RAF“ je radilo 
građevinski dio projekta. Išlo se u reviziju projekata zbog usklađenja sa zakonskom 
regulativom. Morala se napraviti statika. Ne može se raditi dogradnja dok se ne bude 
legaliziralo postojeće. Općina tek ove godine legalizira objekte. Navedeni projekt nema 
građevinsku dozvolu. 
Darko Bošnjak: Predlažem da se vidi u Osječko-baranjskoj županiji dokle se došlo sa izradom 

projekta energetske učinkovitosti objekta OŠ „Bratoljuba Klaića“ iz Bizovca zbog toplinskog 
oblaganja objekta škole. Temperatura u objektu može se postići samo plus 17 stupnjeva. 
Srećko Vuković:Osječko-baranjska županija je vlasnik svih objekata škola. Realizirana je 
izgradnja svih škola na području općine Bizovac osim Habjanovaca.  Najveći zahvat će imati 
škola u Bizovcu. Samo izmjena stolarije je veća stavka. Energetska učinkovitost i plan 
oblaganja je u postupku. Općina Bizovac nije nositelj posla nego županija. 
Marin Lacković: Javna rasvjeta se gasi u 23 sata. Predlažem da se gasi u 24 sata. Da li može 
još koji stup javne rasvjete u Brođancima? 
Srećko Vuković: Općina Bizovac ima velike troškove za javnu rasvjetu. Može se produžiti za 
neke blagdane ili određene dane. Gledat će se da Brođanci dobiju još koji stup javne rasvjete.   
 
Ad-3 Izvješće Mandatnog povjerenstva 
 
Predsjednik Mandatnog povjerenstva Boris Katančić pročitao je Izvješće Mandatnog 
povjerenstva. 
 

I 
Mandatno povjerenstvo konstatira da je Srđan Igali  vijećnik u Općinskom vijeću Općine 
Bizovac, izabran s liste Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje-HDSSB-a, u skladu 
sa člankom 79. stavkom 6. Zakona o lokalnim izborima, dostavio 19. lipnja 2013. godine 

pisanu obavijest o stavljanju svog mandata člana Općinskog vijeća Općine Bizovac u mirovanje 
iz osobnih razloga. 



Prema članku 81. stavku 2. Zakona o lokalnim izborima Hrvatski demokratski savez Slavonije i 
Baranje – HDSSB, kao predlagatelj kandidacijske liste odredio je zamjenika koji će obnašati 
dužnost vijećnika, tako da dužnost vijećnika preuzima Marinko Dragić.  

 

II 
Mandatno povjerenstvo konstatira da je Ivan Zadravec vijećnik u Općinskom vijeću Općine 
Bizovac izabran sa zajedničke liste Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Hrvatske stranke 
prava Ante Starčević – HSP AS,  u skladu sa člankom 79. stavkom 6. Zakona o lokalnim 
izborima, dostavio 19. lipnja 2013. godine pisanu obavijest o stavljanju svog mandata člana 
Općinskog vijeća Općine Bizovac u mirovanje iz osobnih razloga. 
Prema članki 81. stavku 3. Zakona o lokalnim izborima, Hrvatska stranka prava dr. Ante 
Starčević – HSP AS, na temelju sklopljenog koalicijskog dogovora, kao predlagatelj 
kandidacijske liste odredila je zamjenika navedenom članu koji će početi obnašati dužnost 
vijećnika, tako da dužnost vijećnika preuzima Davor Tavić. 
Vijećnici su Izvješće Mandatnog povjerenstva primili na znanje. 
Predsjednik vijeća G. Davor Torjanac pročitao je tekst prisege. Marinko Dragić i Davor Tavić su 
prisegli. 
 

Ad-4 Odluka o radni tijelima Općinskog vijeća 
Predsjednik vijeća Davor Torjanac otvorio je raspravu o predlogu Odluke o radnim tijelima 
Općinskog vijeća. 
Darko Bošnjak ispred kluba HDSSB-a predložio je dopunu Odluke s dva povjerenstva i to: 
Povjerenstvo za proračun i financije i Povjerenstvo za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i 
ulaganja.  
Budući da nije bilo drugih sudionika u raspravi predsjednik vijeća predložio da se prijedlog 
odluke s predloženim dopunama usvoji, te pozvao viječnike da se izjasne o prijedlogu u cjelini.  
 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je jednoglasno slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće usvaja prijedlog Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća 
 

 

Ad-5 Izbor i imenovanja   
 

a) Odbor za Statut i poslovnik i normativnu djelatnost 
Predsjednik povjerenstva za Izbor i imenovanje g. Darko Bošnjak predložio je za članove 
Odbora za Statut i poslovnik i normativnu djelatnost slijedeće članove: Marinka Dragića za 
predsjednika, Srećka Vuković, Veljka Gudelj, Nediljka Pušića i Borisa Katančića za članove.  
Budući da nije bilo drugih prijedloga,  predsjednik vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o 
iznesenom prijedlogu. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je jednoglasno slijedeće 

RJEŠENJE 
Općinsko vijeće jednoglasno za članove Odbora za Statut i Poslovnik i normativnu djelatnost 
Općinskog vijeća Općine Bizovac imenuje: 

1. Marinka Dragić, za predsjednika 
2. Srećko Vuković 
3. Veljko Gudelj 
4. Nediljko Pušić 
5. Boris Katančić, za članove. 

 
b) Povjerenstvo za predstavke i pritužbe građana 

Predsjednik povjerenstva za Izbor i imenovanja g. Darko Bošnjak predložio je za članove 

Povjerenstva za predstavke i pritužbe građana slijedeće članove: Davora Tavića za 
predsjednika, Slavka Magečića i Josipa Šincek za članove. 



Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o 
iznesenom prijedlogu. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeće 

RJEŠENJE 

Općinsko vijeće jednoglasno za članove Povjerenstva za predstavke i pritužbe građana 
imenuje: 

1. Davor Tavić, predsjednik 
2. Slavko Magečić, član 
3. Josip Šincek, član 

 
c) Komisija za dodjelu javnih priznanja Općine Bizovac 

Predsjednik povjerenstva za Izbor i imenovanja g. Darko Bošnjak predložio je za članove 
Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Bizovac slijedeće članove: Srećka Vukovića za 
predsjednika, Davora Tavića, Davora Blaževića, Mihaela Novoselca, Ivanu Kuić za članove. 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o 
iznesenom prijedlogu. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeće 

RJEŠENJE 

Općinsko vijeće jednoglasno za članove Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Bizovac 
imenuje: 

1. Srećko Vuković, predsjednik 
2. Davor Tavić, član 
3. Davor Blažević, član 
4. Mihael Novoselec, član 
5. Ivana Kuić, član 

 
d) Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Bizovac 

Predsjednik povjerenstva za Izbor i imenovanja g. Darko Bošnjak predložio je za članove 
Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine Bizovac slijedeće članove: Tanju Tavić za 
predsjednika, Marka Teskeru, Maria Fišera, Marinu Aranbašić, Nenada Sudara za članove. 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o 
iznesenom prijedlogu. 

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeće 
RJEŠENJE 

Općinsko vijeće jednoglasno za članove Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine Bizovac 
imenuje: 

1. Tanja Tavić, predsjednik 
2. Marko Teskera, član 
3. Mario Fišer, član 
4. Marina Arambašić, član 
5. Nenad Sudar, član 

 
e) Povjerenstvo za provođenje natječaja i raspolaganja imovinom u vlasništvu 

Općine Bizovac 
Predsjednik povjerenstva za Izbor i imenovanja g. Darko Bošnjak predložio je za članove 
Povjerenstva za provođenje natječaja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Bizovac 
slijedeće članove: Davora Torjanca za predsjednika, Srećka Vuković i Marina Lacković za 
članove. 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o 
iznesenom prijedlogu. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeće 

 

 
 



RJEŠENJE 
 

Općinsko vijeće jednoglasno za članove Povjerenstva za provođenje natječaja i raspolaganja 
imovinom u vlasništvu Općine Bizovac imenuje: 

1. Davor Torjanac, predsjednik 
2. Srećko Vuković, član 
3. Marin Lacković, član 

 
f) Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

Predsjednik povjerenstva za izbor i imenovanja g. Darko Bošnjak predložio je za članove 
Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda slijedeće članove: Maria Fišer za 
predsjednika, Alana Bošnjaka, Nikolu Lackovića, Domagoja Blaževića i Alena Glavašića za 
članove. 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o 
iznesenom prijedlogu. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeće 

RJEŠENJE 
Općinsko vijeće jednoglasno za članove Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda imenuje: 
1. Mario Fišer, predsjednik 
2. Alan Bošnjak, član 
3. Nikola Lacković, član 
4. Domagoj Blažević, član 
5. Alan Bošnjak, član 

 
g) Povjerenstvo za zaštitu potrošača 

  
Predsjednik povjerenstva za Izbor i imenovanja g. Darko Bošnjak predložio je za članove 
Povjerenstva za zaštitu potrošača slijedeće članove: Darka Bošnjak za predsjednika, Borisa 
Katančića i Davora Tavića za članove. 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o 
iznesenom prijedlogu. 

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeće 
RJEŠENJE 

Općinsko vijeće za članove Povjerenstva za zaštitu potrošača imenuje: 
1. Darko Bošnjak, predsjednik 
2. Boris Katančić, član 
3. Davor Tavić ,član 

 
h) Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine 

Bizovac 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je Odluku o izmjeni Odluke O osnivanju Stožera 
zaštite i spašavanja Općine Bizovac. Za predsjednika Stožera zaštite i spašavanja Općine 
Bizovac predložio je Tanju Tavić. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i 
spašavanja Općine Bizovac. Za Predsjednik Stožera zaštite i spašavanja Općine Bizovac 
imenuje se Tanja Tavić.  
 

i) Povjerenstvo za proračun i financije 
Predsjednik povjerenstva za Izbor i imenovanja g. Darko Bošnjak predložio je za članove 

Povjerenstva za proračun i financije slijedeće kandidate: Davor Torjanac, predsjednik, Marin 
Lacković, Veljko Gudelj, Srđan Igali i Darko Bošnjak članovi 



Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeće 
RJEŠENJE 

Općinsko vijeće za članove Povjerenstva za za proračun i financije, većinom glasova 10 
vijećnika „za“, 2 „suzdržana“ imenuje: 

1. Davor Torjanac, predsjednik 
2. Marin Lacković, član 
3. Veljko Gudelj, član 
4. Srđan Igali, član 
5. Darko Bošnjak, član 

 
j) Povjerenstvo za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja 

Predsjednik povjerenstva za Izbor i imenovanja g. Darko Bošnjak predložio je za članove 
Povjerenstva za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja slijedeće kandidate: Tanja 
Tavić,predsjednica, Josip Stipić, Srđan Igali, Marinko Dragić i Vladimir Varoščić, članovi. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeće 

RJEŠENJE 
Općinsko vijeće za članove Povjerenstva za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja 
većinom glasova 10 vijećnika „za“, 2 „suzdržana“ imenuje: 

1. Tanja Tavić, predsjednica 
2. Josip Stipić, član 
3. Srđan Igali, član 
4. Marinko Dragić, član 
5. Vladimir Varoščić, član 

 
Ad-6 Odluka o povjeravanju poslova odvoza komunalnog otpada poduzeću Urbanizam 
d.o.o. Valpovo 
 
Sjednicu vijeća napustio je g. Nenad Sudar. 
 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima Prijedlog Odluke o povjeravanju 
poslova odvoza komunalnog otpada poduzeću Urbanizam d.o.o. Valpovo i riječ dao direktoru 
poduzeća Urbanizam d.o.o. Valpovo gos. Željku Harkanovac. 

Gospodin Željko Harkanovac pozdravio je sve prisutne i upoznao vijećnike sa radom 
komunalnog poduzeća Urbanizam d.o.o. Valpovo. 
Željko Franjić upoznao je vijećnike s Prijedlogom odluke o povjeravanju poslova odvoza 
komunalnog otpada poduzeću Urbanizam d.o.o. Valpovo i prethodnom suglasnosti na cjenik 
usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada tvrtke Urbanizam d.o.o. Valpovo, M.A.Reljkovića 
16. što je i vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. Općinski načelnik Općine Bizovac daje 
prethodnu suglasnost tvrtki Urbanizam d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo, 
M.A. Reljkovića 16, na Cjenik usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada sa područja 
Općine Bizovac. Cijena za domaćinstva i pravne osobe je odvoz jednom tjedno uz cijenu usluge 
skupljanja i odvoza komunalnog otpada 39,98 kn s PDV-om za domaćinstva a pravne osobe 
78,20 kn s PDV-om. Cijena usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada s Eko-otoka 
(kontejner) jednom mjesečno po cijeni 108,33 kn s PDV-om. 
Navedene usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada podrazumijevaju i skupljanje, odvoz i 
zbrinjavanje: 
- glomaznog otpada iz kućanstva – jednom mjesečno 
- komunalnog otpada sa svih groblja Općine – jednom tjedno 
- papira namijenjenom recikliranju i uporabi – jednom mjesečno     
Po mjestima Općine Bizovac komunalni otpad sakupljat će se : 
- Bizovac – petkom 
- Samatovci – četvrtkom 

- Ostala mjesta – srijedom 
 



Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova odvoza 
komunalnog otpada poduzeću Urbanizam d.o.o. Valpovo dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 

Općinsko vijeće usvaja Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova komunalne djelatnosti 
skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Bizovac poduzeću URBANIZAM 
d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo, M.A. Reljkovića 16.    
Devet vijećnika „za“, dva „protiv“. 
 
 
Sjednica završila u 20,30 sati. 

 
 
Zapisničar :           
Ljerka Đaniš                  

Predsjednik Općinskog vijeća 
Davor Torjanac 

 

 


