REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
Općinsko vijeće
KLASA :
URBROJ:
Bizovac,

021-05/17-01/10
2185/03-17-1
3. srpnja 2017.

Na osnovi članka 55. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine
Bizovac", broj 3/09.i 2/13.), a prema ukazanoj potrebi s a z i v a m
2. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
za 11. srpnja 2017. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Bizovac u Bizovcu, Kralja Tomislava 89, za koju
predlažem slijedeći

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 1. sjednice Općinskog vijeća
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Izvješće Mandatnog povjerenstva
- polaganje prisege članova općinskog vijeća
4. Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća
5. Izbor radnih tijela Općinskog vijeća
a) Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.
b) Povjerenstvo za proračun i financije
c) Povjerenstvo za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja
d) Povjerenstvo za predstavke i pritužbe građana
e) Komisija za dodjelu javnih priznanja Općine Bizovac
f) Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Bizovac
g) Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu
Općine Bizovac
h) Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
i) Povjerenstvo za zaštitu potrošača
6. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete
na području Općine Bizovac
Materijali na osnovi kojih će se voditi rasprava priloženi su uz poziv za sjednicu.
Molim za odaziv u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost možete opravdati na telefon 675-301.

Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević, v.r

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

ZAPISNIK
1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BIZOVAC

KLASA: 021-05/17-01/5
URBROJ: 2185/03-01-17-02
Bizovac, 16. lipnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
Jedinstveni upravni odjel
KLASA:
URBROJ:
Bizovac,

021-05/17-01/5
2185/03-17-02
16. lipnja 2017. godine

ZAPISNIK
s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 16. lipnja 2017. godine u
općinskoj vijećnici Općine Bizovac.
Početak sjednice u 18,00 sati
Sjednicu je sazvala predstojnica Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji Andrijana
Ćelap na temelju odluke Ministarstva uprave Republike Hrvatske KLASA::023-01/17-01/217,
URBROJ:515-02-02-01/1-17-15, a sjednicu otvara i vodi po ovlaštenju predstojnice Maja Biro,
voditeljica Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Ispostava Valpovo.
U svojstvu voditelja konstituirajuće sjednice do utvrđivanja prvog izabranog člana s
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova i koji će predsjedavati sjednicom Maja Biro
pozdravila je:
- sve izabrane članove Općinskog vijeća
- općinskog načelnika i njegovu zamjenicu
- novinare i radio izvjestitelje
- ostale nazočne na sjednici
Pojedinačnim prozivanjem voditeljica konstituirajuće sjednice utvrđuje da je sjednici nazočno 7
od ukupno 13 vijećnika, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.
Sjednici su bili nazočni:
- Vijećnici : Srđan Igali, Igor Jakopiček, Toni Kardum, Milan Kranjčević, Nikola Lacković,
Hrvoje Marjanović i Vlatko Vujnovac.
- Sjednici nisu nazočni izabrani vijećnici: Mario Fišer, Tomica Glavaš, Miro Karlović, Ivica
Lovrinčević, Josip Šincek i Marko Teskera.
- Općinski načelnik Srećko Vuković i zamjenica Općinskog načelnika Tanja Tavić,
- Predstavnica Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji Maja Biro
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić
- Predstavnik HRV - Valpovština Darko Slivar
Nakon utvrđivanja kvoruma utvrdila je uvidom u izborne materijale Općinskog izbornog
povjerenstva da je Srećko Vuković prvi izabrani član s liste koja je dobila najviše glasova izabran
za općinskog načelnika Općine Bizovac koji je stavio svoj mandat u mirovanje, te je utvrdila da
je Srđan Igali drugi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila naviše glasova i u skladu s
člankom 87. stavku 4. Zakona o lokalnim izborima pozvala ga da preuzme daljnje vođenje
sjednice.
Srđan Igali pozdravlja sve nazočne vijećnike i goste, čestita izabranim vijećnicima na izboru i
nastavlja s radom, te predlože za zapisničara Ljerku Đaniš djelatnicu općinske uprave, a za
ovjerovitelje zapisnika vijećnike Nikolu Lackovića i Igora Jakopičeka, što su vijećnici jednoglasno
prihvatili.
Nakon toga 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.

1.
2.
3.
4.

DNEVNI RED
Izbor predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva
Izvješće Mandatnog povjerenstva
- svečana prisega članova Općinskog vijeća
Izbor predsjednika i članova Povjerenstva za izbor i imenovanje
Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU

Ad 1. IZBOR MANDATNOG POVJERENSTVA
Predsjedavajući poziva vijećnike da predlože kandidate za članove Mandatnog povjerenstva, a
koje prema Statutu Općine Bizovac ima tri člana, predsjednika i dva člana koje vijeće bira iz
svojih redova.
Nikola Lacković ispred vijećnika nezavisne liste nositelja Srećka Vukovića za članove Mandatnog
povjerenstva predlaže slijedeće kandidate:
1. Igor Jakopiček, predsjednik
2. Vlatko Vujnovac, član
3. Toni Kardum, član
Budući da nije bilo drugih prijedloga predsjedavajući stavlja prijedlog na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja predsjedavajući utvrđuje da je Općinsko vijeće jednoglasno
usvojilo prijedlog te donijelo slijedeće:
RJEŠENJE
I.
članove Mandatnog povjerenstva biraju se:
Igor Jakopiček, predsjednik
Vlatko Vujnovac, član
Toni Kardum, član
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Općine
Bizovac”.
Za
1.
2.
3.

Predsjedavajući predlaže kratku pauzu u kojoj će se sastati Mandatno povjerenstvo i pripremiti
izvješće.
Ad2. IZVJEŠĆE MANDATNOG POVJERENSTVA
Predsjedavajući poziva predsjednika Mandatnog povjerenstva da podnese izvješće.
Predsjednik Mandatnog povjerenstva Igor Jakopiček čita izvješće Mandatnog povjerenstva.
Budući da nitko nije sudjelovao u raspravi, Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo slijedeći:
ZAKLJUČAK
I.
Općinsko vijeće prima na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim lokalnim
izborima za izbor članova općinskog vijeća Općine Bizovac održanim 21. svibnja 2017. godine i
verificira mandate izabranih članova Općinskog vijeća.
II.
Ovaj zaključak i Izvješće Mandatnog povjerenstva objavit će se u “Službenom glasniku
Općine Bizovac”.

- SVEČANA PRISEGA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA
Predsjedavjući Srđan Igali pozva vijećnike da ustanu i polože prisegu, te čita tekst prisege koji
glasi:
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika Općinskog vijeću Općine Bizovac obavljati
savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta
Općine Bizovac, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Općine Bizovac i Republike
Hrvatske”.
Svi nazočni vijećnici dali su svečanu prisegu kojom su prihvatili obnašanje vijećničke dužnosti.
Tekst svečane prisege vijećnici su potpisali.
- SVEČANA PRISEGA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA
Predsjedavjući Srđan Igali pozva Srećka Vukovića općinskog načelnika i Tanju Tavić zamjenicu
Općinskog načelnika da ustanu i polože prisegu, te čita tekst prisege, koji glasi:
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost Općinskog načelnika/zamjenika općinskog načelnika
Općine Bizovac obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike
Hrvatske, zakona i Statuta Općine Bizovac, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Općine
Bizovac i Republike Hrvatske.”
Općinski načelnik i zamjenica Općinskog načelnika dali su svečanu prisegu kojom su prihvatili
obnašanje svoje dužnosti.
Tekst svečane prisege općinski načelnik i zamjenica općinskog načelnika su potpisali.
Ad4. IZBOR POVJERENSTVA ZA IZBOR I IMENOVANJE
Predsjedavajući poziva vijećnike da istaknu kandidate za članove Povjerenstva za Izbor i
imenovanje, koje prema poslovniku ima tri člana.
Hrvoje Marjanović ispred vijećnika nezavisne liste nositelja Srećka Vukovića za članove
Povjerenstva za izbor i imenovanje predložio je slijedeće kandidate:
1. Vlatko Vujnovac, predsjednik
2. Igor Jakopiček, član
3. Nikola Lacković, član
Budući da nije bilo drugih prijedloga predsjedavajući sjednice stavio je prijedlog na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja predsjedavajući utvrđuje da je Općinsko vijeće jednoglasno
usvojilo prijedlog, te donijelo slijedeće:
RJEŠENJE
Za
1.
2.
3.

I.
članove Povjerenstva za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Bizovac biraju se:
Vlatko Vujnovac, predsjednik
Igor Jakopiček, član
Nikola Lacković, član

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Općine Bizovac”.
Ad 5. IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
A. IZBOR PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Predsjedavajući upoznaje članove vijeća s odredbama Statuta koje se odnose na izbor
predsjednika Općinskog vijeća.
Prema članku 33. Statuta Općinsko vijeće ima predsjednika koga bira većinom glasova svih
članova Općinskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen poslovnikom Općinskog vijeća.
Predsjedatelj poziva vijećnike da istaknu kandidate za predsjednika općinskog vijeća.

Vlatko Vujnovac ispred vijećnika izabranih s nezavisne liste nositelja Srećka Vukovića, u pisanom
obliku potvrđenom potpisom vijećnika, za predsjednika Općinskog vijeća predložio je Milana
Kranjčevića.
Budući da nije bilo drugih prijedloga predsjedavajući sjednice stavio je prijedlog na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je Općinsko vijeće jednoglasno usvojilo prijedlog te
donijelo slijedeće:
RJEŠENJE
o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Bizovac
I.
Milan Kranjčević, bira se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Bizovac.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Općine Bizovac”.
Predsjedavajući sjednice Srđan Igali utvrđuje da je prema članku 87. stavku 5. Zakona o
lokalnim izborima Općinsko vijeće izborom predsjednika konstituirano, te pozvao predsjednika
Općinskog vijeća da nastavi voditi sjednicu.
Izabrani predsjednik Općinskog vijeća gos. Milan Kranjčević zahvalio se svim vijećnicima na
ukazanom povjerenju te pozvao sve vijećnike da svojim konstruktivnim prijedlozima doprinesu
kvalitetnom radu Općinskog vijeća. Posebno je naglasio da će u svom vođenju sjednica vijeća
sve prijedloge koji su dobri prihvatiti bez obzira da li dolaze iz redova pozicije ili opozicije. Na
kraju je zaželio svim vijećnicima puno uspjeha u iduće četiri godine, a općinskom vijeću uspješan
rad.
B. IZBOR POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Predsjednik Općinskog vijeća upoznaje članove vijeća s odredbama statuta i poslovnika koje se
odnose na izbor potpredsjednika Općinskog vijeća.
Prema članak 33. Statuta Općinsko vijeće ima 2 potpredsjednika koje bira većinom glasova svih
članova Općinskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen poslovnikom Općinskog vijeća.
Potpredsjednici Općinskog vijeća u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda
predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
Prema članku 10. Poslovnika Vijeće ima 2 potpredsjednika, koje bira javnim glasovanjem i to na
način da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz
reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u
pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika.
Predsjednik općinskog vijeća poziva vijećnike da istaknu kandidate za potpredsjednika općinskog
vijeća.
Vlatko Vujnovac ispred vijećnika izabranih s liste nositelja Srećka Vukovića, u pisanom obliku
potvrđenom potpisom vijećnika, za potpredsjednika Općinskog vijeća iz reda predstavničke
većine predlaže Nikolu Lackovića.
Budući da nije bilo drugih prijedloga predsjednik vijeća stavio je prijedloge na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je Općinsko vijeće jednoglasno usvojilo prijedlog te
donijelo slijedeće:
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bizovac
I.
1. Nikola Lacković, bira se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bizovac.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Općine Bizovac”.

Kako predstavnici opozicije nisu nazočni konstituirajućoj sjednici izbor drugog potpredsjednika
općinskog vijeća, izvršit će se kada se za to steknu uvjeti.

Predsjednik općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 19,30 sati.

Zapisničar:
Ljerka Đaniš
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević

Ovjerovitelji zapisnika:
1. Igor Jakopiček
2. Nikola Lacković

Sjednica je snimljena na digitalni diktafon.
Zapisniku se prilaže poziv za sjednicu i akti koji su doneseni na sjednici.

TOČKA-5

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG AKTA

ODLUKA
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
javne rasvjete na području Općine Bizovac

Bizovac , _______ 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
Općinsko vijeće
KLASA:363-01/17-01/07
URBROJ: 2185/03-17-05
Bizovac, __ srpnja 2017.
Općinski Vijeće općine Bizovac, na temelju članka 16. Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine
Bizovac («Službeni glasnik općine Bizovac» br. 01/11.) u postupku Natječaja za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Bizovac, donosi
sljedeću
ODLUKU O ODABIRU
Kao najpovoljniji ponuditelj u Natječaju za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete na području Općine Bizovac je ponuditelj s prihvatljivom ponudom koja je u
potpunosti sukladna zahtjevima dokumentacije za nadmetanje, s ponuđenom najnižom cijenom za istovrsne
radove i za istu količinu radova, za ukupan predmet nabave: MONTEL j.d.o.o. OIB: 28745809160, Habjanovci,
Slavonska 2, s ponuđenom najnižom cijenom za ukupan predmet nabave u iznosu od 14.223,00 kuna (
ponuditelj nije u sustavu PDV-a).
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU
Naziv
Sjedište
OIB
Cijena ponude (bez PDV-a)
Ukupna cijena ponude ( s PDV-om)

OPIS
MONTEL j.d.o.o.
Slavonska 2. HABJANOVCI
28745809160
14.223,00
Nije u sustavu

1. Kriterij odabira:
Analizom dokumentacije utvrđen je redoslijed prihvatljivim ponuda prema kriteriju najniže cijene za
istovrsne radove, za ukupan predmet Natječaja: Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne
rasvjete na području općine Bizovac
2. Razlozi odabira najpovoljnije ponude:
Sukladno Pozivu ponuditeljima za izradu ponude, utvrđena je najpovoljnija ponuda kao ponuda koja
je u potpunosti sukladna zahtjevima dokumentacije za nadmetanje i s ponuđenom najnižom
cijenom za ukupan predmet nabave.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
Predsjednik Općinskog vijeća:
Milan Kranjčević, v.r.
Odluka se dostavlja zajedno s preslikom
Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda:
1. Svim ponuditeljima
2. Računovodstvo, ovdje
3. Arhiva, ovdje

