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        REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
               

  OPĆINA BIZOVAC 
   Općinsko vijeće 

 
KLASA: 021-05/16-01/1 
URBROJ:   2185/03-16-02 
Bizovac,  25. veljače 2016. godine 

 
ZAPISNIK 

s 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 25. veljače 2016. 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 10 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, Davor Torjanac,   
Sjednici nisu nazočni: Nenad Sudar, Marko Teskera, Josip Šincek  
Ostali nazočni: 

- Općinski načelnik Srećko Vuković  
- Zamjenica Općinskog načelnika Tanja Tavić 

- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić  
- Hrvatski radio Valpovština, Darko Slivar   
- Predsjednik MO Brođanci, Miroslav Vidaković 
- Predsjednik MO Cret Bizovački, Milan Bajs 

Predsjednik vijeća pročitao je dnevni red koji su vijećnici dobili u pozivu za ovu sjednicu i 
predložio 10. točku dnevnog reda Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja općinskom načelniku 
Općine Bizovac za sklapanje ugovora o konverziji kredita te pozvao vijećnike da se izjasne o 
predloženom dnevnom redu. 
Nakon obavljenog glasovanja dnevni red je prihvaćen. 

 
DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika 20. sjednice Općinskog vijeća 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2016. godinu 

4. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanje i raspolaganje nekretninama na 
području Općine Bizovac 

5. Prijedlog Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Bizovac 
6. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine 

Bizovac 
7. Prijedlog Odluke o izmjenama odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine 

Bizovac 
8. Prijedlog Odluke o preventivnoj i obveznoj preventivnoj deratizaciji, dezinfekciji i 

dezinsekciji na području Općine Bizovac 
9. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bizovac za 2016. godinu 
10. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja općinskom načelniku Općine Bizovac za sklapanje 

ugovora o konverziji kredita 
 
 
                 

 
 
 



RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 
 
 
 
Ad-1 Usvajanje zapisnika 20. sjednice 

Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je usvajanje zapisnika 20. sjednice Općinskog 
vijeća i otvorio raspravu. 
   
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća zapisnik 19. sjednice dao je na glasovanje. Nakon 
obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 20 . sjednice vijeća. 

 
 
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika  
Davor Tavić: Da li je provjereno da ljudi mogu doći po vreće za smeće u općinu?  
Srećko Vuković: Provjerit će se pa ćemo dostaviti informaciju. 
 
 

Ad-3 Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2016. godinu 
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio vijećnicima usvajanje Prijedlog Plana rada 
Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2016. godinu i otvorio raspravu. Budući da nije bilo rasprave, 
predsjednik vijeća Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeća donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 

2016. godinu. 
 
 
Ad-4 Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanje i raspolaganje 
nekretninama na području Općine Bizovac 
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o obavljenoj 
reviziji upravljanje i raspolaganje nekretninama na području Općine Bizovac i otvorio raspravu i 
riječ dao načelniku Srećku Vukoviću. 
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o obavljenoj reviziji upravljanje i 
raspolaganje nekretninama na području Općine Bizovac kako je vidljivo u materijalu za ovu 
sjednicu. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Izvješće o obavljenoj reviziji upravljanje i 
raspolaganje nekretninama na području Općine Bizovac dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o obavljenoj reviziji upravljanje i raspolaganje 
nekretninama na području Općine Bizovac.   
 
 
Ad-5 Prijedlog Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine 
Bizovac 
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga Odluke o 

upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Bizovac, i otvorio raspravu i riječ 
dao načelniku Srećku Vukoviću. 
Načelnik je upoznao vijećnike s Prijedlogom Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama 
u vlasništvu Općine Bizovac kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.  
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Odluke o upravljanju i raspolaganju 

nekretninama u vlasništvu Općine Bizovac  
 
 



Ad-6 Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja nekretninama u vlasništvu 
Općine Bizovac  
 
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga Odluke o 
donošenju Plana gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Bizovac, otvorio raspravu i 

riječ dao načelniku Srećku Vukoviću. 
Načelnik je upoznao vijećnike s Prijedlogom Odluke o donošenju Plana gospodarenja 
nekretninama u vlasništvu Općine Bizovac kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja 
nekretninama u vlasništvu Općine Bizovac dao je na glasovanje 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi Plan gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine 
Bizovac. 
 
 
Ad-7 Prijedlog Odluke o izmjenama odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu 
Općine Bizovac 
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga Odluke o 

izmjenama odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bizovac, otvorio raspravu i 
riječ dao načelniku Srećku Vukoviću. 
Načelnik je upoznao vijećnike s Prijedlogom Odluke o izmjenama odluke o zakupu poslovnog 
prostora u vlasništvu Općine Bizovac kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o izmjenama odluke o zakupu 
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bizovac dao je na glasovanje.  
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku  o izmjenama odluke o zakupu poslovnog prostora u 
vlasništvu Općine Bizovac koja glasi: 
Poslovni prostori koje koriste sportske, kulturne i druge neprofitne udruge s područja Općine 
Bizovac daju se na korištenje bez plaćanja zakupnine i bez javnog natječaja za obavljanje 
djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni statusom udruge, uz zaključenje ugovora o 
zakupu kojim se uređuju prava i obveze korisnika poslovnog prostora.  
 
 
Ad-8 Prijedlog Odluke o preventivnoj i obveznoj preventivnoj deratizaciji, dezinfekciji 
i dezinsekciji na području Općine Bizovac 
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga Odluke o 
preventivnoj i obveznoj preventivnoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine 
Bizovac, otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću. 
Načelnik je upoznao vijećnike s Prijedlogom Odluke o preventivnoj o obveznoj preventivnoj 

deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Bizovac  kako je vidljivo u materijalima 
za ovu sjednicu. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o preventivnoj o obveznoj 
preventivnoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Bizovac dao je na 
glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću  

ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Odluke o preventivnoj i obveznoj preventivnoj 
deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Bizovac. 
 
 
Ad-9 Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bizovac za 
2016. godinu 
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bizovac za 2016. godinu, otvorio raspravu i 
riječ dao načelniku Srećku Vukoviću.  
Načelni je upoznao vijećnike s Provedbenim planom unapređenja zaštite od požara za područje 



Općine Bizovac za 2016. godinu kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara 
za područje Općine Bizovac za 2016. godinu dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje 
Općine Bizovac za 2016. godinu.  
 
 
Ad-10 Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja općinskom načelniku Općine Bizovac za 
sklapanje ugovora o konverziji kredita 
Predsjednik vijeća predložio je vijećnicima usvajanje prijedloga Odluke o davanju ovlaštenja 

općinskom načelniku Općine Bizovac za sklapanje ugovora o konverziji kredita i otvorio raspravu.  
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja općinskom 
načelniku  Općine Bizovac za sklapanje ugovora o konverziji kredita dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o davanju ovlaštenja općinskom načelniku Općine 
Bizovac za sklapanje ugovora o konverziji kredita. 

Općina Bizovac naslijedila je kao ošasnu imovinu, nekretninu k.č.br. 391/34, upisanu u z.k.ul. 
broj 2129 k.o. Bizovac, koja je na temelju zaključenog ugovora o kreditu s OTP bankom d.d. 
Zadar, opterećena hipotekarnim kreditom broj 061106103045 s valutnom klauzulom u CHF. 
Ovlašćuje se Srećko Vuković, općinski načelnik Općine Bizovac da u postupku izračuna konverzije 
kredita s valutnom klauzulom u CHF, sklopi ugovor o konverziji kredita broj 061106103045, sa 
OTP bankom d.d. iz Zadra.    
 

 
 
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. 
 


