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        REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
             OPĆINA BIZOVAC 
               Općinsko vijeće 
        
KLASA : 021-05/11-01/09 

URBROJ :  2185/03-11-02 
Bizovac,  02. prosinca  2011. godine 
 

ZAPISNIK 
s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 02. prosinca  2011. godine u 
općinskoj vijećnici Općine Bizovac. 

Početak sjednice u 18,00 sati 
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća g. Veljko Gudelj, koji je pozdravio sve 
nazočne članove općinskog vijeća, općinskog načelnika i zamjenicu načelniku, djelatnike 
općine i goste. 
Utvrđeno je da je sjednici nazočno 11 vijećnika, te da postoji kvorum za pravovaljano 
odlučivanje.  

Sjednici su bili nazočni : 
- Vijećnici : Miroslav Banović, Zdenko Bobinac, Alan Bošnjak, Veljko Gudelj, Ante 

Lovrinčević , Slavko Magečić, Ivan Mihaljčević, Vladimir Sekalec, Tanja Tavić, Zorislav 
Vučkovac  

- Izočni vijećnici: Marin Lacković, Nenad Sudar, Davor Torjanac  
- Općinski načelnik Srećko Vuković i zamjenica Općinskog načelnika Marija Ljubek  
- Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac:  Nediljko Pušić  
-  HRV - Valpovština , Darko Slivar 
- Gost: Davor Tavić-Mjesni odbor Bizovac 
- Predsjednik vijeća Veljko Gudelj predložio je dnevni red koji su vijećnici dobili u pozivu 

za ovu sjednicu .  
Otvorio je raspravu o predloženom dnevnom redu. Budući da nitko nije sudjelovao u 
raspravi, predsjednik je pozvao vijećnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu. Nakon 

provedenog glasovanja predsjedavajući utvrđuje da je predloženi dnevni red prihvaćen 
jednoglasno. 

DNEVNI RED 
1. Usvajanje zapisnika 21. sjednice 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u proračun i 

financijske izvještaje za općinu Bizovac za 2010. godinu 
4. Razmatranje Informacija o provođenju Programa gradnje objekata i uređenja 

komunalne infrastrukture za 2010. godinu na području Općine Bizovac 
5. Razmatranje Informacija o provođenju Programa raspolaganja državnim 

poljoprivrednim zemljištem na području Općine Bizovac 
6. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopuna Programa raspolaganja 

državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Bizovac 
7. Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Bizovcu 
8. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Valpovu 

 
 
 



 
RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 
 
 
Ad-1 Usvajanje zapisnika 21. sjednice 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj  predložio je usvajanje zapisnika 21. sjednice koji su 
vijećnici dobili u materijalima za ovu sjednicu i otvorio raspravu . 
Tanja Tavić: Imam primjedbu da se u zapisniku 19.,20.,21., sjednice nigdje ne navodim da 
sam bila prisutna nego Gordana Jakovčević. Molim da se to ispravi jer sam bila prisutna na 

sjednicama. 
Nediljko Pušić: Pregledao sam zapisnik ali evo nisam to primijetio. Ispravit ćemo. 
Ante Lovrinčević: Vidim po zapisniku da je na prošloj sjednici bilo dosta govora o školi  a 
nisam bio prisutan. Sada sam ovdje ako treba nešto pojasniti. 
Veljko Gudelj: Nije potrebno. Budući da sam u školskom odboru  pa sam objasnio neke 
stvari sa kojima sam upoznat. 

Nakon ukazanih primjedbi, predsjednik vijeća zapisnik 21. sjednice dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće usvaja zapisnik 21. sjednice. 
 
 
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika 
 
Ivica Mihaljčević: Da li je Omladinski dom legaliziran? Da li je popravljena nova javna 
rasvjeta u ulici K.Tomislava u Bizovcu? Nije nam rečeno da je službeni automobil razbio 
Željko Franjić, ne treba nam se lagati. Nogometni klub BSK Bizovac organizira zabavu na 
dan 18.11. kada mnoge majke i supruge žale i još traže svoje najmilije poginule ili nestale u 
domovinskom ratu i predstavnici naše vlade dolaze na zabavu iz posjeta Vukovaru. Koliko 

znam tebe načelniče nisu ni pozvali na zabavu. Smatram da je to veliki propust i sramota. 
Srećko Vuković: Legalizacija zgrade bivšeg Omladinskog doma je potpisana od svih 
subjekata osim T-coma, problematičan je odnos s njima. Rasvjeta je popravljena i 
pregledana je od strane nadzornog i izvođača.  Željko Franjić je za vrijeme radnog vremena 
imao prometnu jer je išao službeno u Našice i popravak je riješio o svom trošku. Što se tiče 
zabave došao sam o svom  trošku na zabavu. Predstavnici vlade su bili na zabavi i to je 

slučajno bilo taj dan zbog zauzetih termina na Bizovačkim toplicama.  
Zorislav Vučkovac: Vezano za datum zabave NK BSK-a je opravdano jer su taj tjedan bile tri 
zabave i jedino je taj termin bio slobodan, nažalost. 
Zdenko Bobinac: Pohvalio bi načelnika što se radovi izvode na kanalizaciji. Koliko je 
financijski planirano sredstava za daljnje izvođenje radova. 
Srećko Vuković: Poduzeće Dvorac d.o.o. Valpovo izvodi radove osme faze na kanalizaciji u 

Bizovcu. To je Valpovačka ulica i ovih dana će biti završena. Bilo je malo zastoja zbog 
inspekcije i odvoza zemlje. Morali smo odrediti lokaciju za deponiju trenutno viška zemlje. 
Daljnji radovi izvodit će se u Sunčanoj ulici prema Novakima. 
Ante Lovrinčević: Ostali su problematični mostovi koji su neočišćeni još od vremena poplave. 
Sada bi to trebalo očistiti. Obići sve i opomenuti jer ako opet dođu kiše biti će istih 
problema. 
Srećko Vuković: Poslali smo dopis po kućama i mnogi su uredili cijevne propuste a neki nisu. 

Treba proći i zabilježiti i opomenuti. Najviše se bojim što još nije saniran kanal Vuke kod 
Samatovaca. Nešto su radili ali moram vidjeti dokle su došli. 
Slavko Magečić: Cijevni propust u Cretu prema šumi i lovištu nije pročišćen i riješen. Sam 
izvođač kod mene je obećao da će to riješiti. 
Srećko Vuković: Izvođač je bio Gradbenik . Reći ću mu da to riješi do kraja. 



Ivica Mihaljčević: Poduzeće Dvorac d.o.o. Valpovo je presjekao prijelaz kod ambulante koji 
je neke godine asfaltiran. Tko će sanirati  i platiti troškove da se to dovede u prvobitno 
stanje. Da se prije nije znalo da će ići kanalizacija pa da se to odmah riješili jer nikada više 
neće biti jedna cjelina. 
Srećko Vuković: Po ugovoru sa poduzećem Dvorac d.o.o. Valpovo koji izvodi radove na 
kanalizaciji potpisano je da su dužni sve dovesti u prvobitno stanje. 
            
 
Ad-3 Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u 
proračun i financijske izvještaje za općinu Bizovac za 2010. godinu  

 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je Izvješće Državnog ureda za reviziju o 
obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje za općinu Bizovac za 2010. godinu i 
otvorio raspravu. 
Nediljko Pušić upoznao je vijećnike i istakao da nije bilo uvida u naše financijske dokumente. 
Kada je revizija unutar općine onda detaljno gleda dokumentaciju. 

Nakon obavljene rasprave, predsjednik vijeća dao je na glasovanje Izvješće Državnog ureda 
za reviziju o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje za općinu Bizovac za 2010. 
godinu. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće usvaja Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u proračun i 
financijske izvještaje Općine Bizovac za 2010. godinu. 
 
 
Ad-4 Razmatranje Informacija o provođenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2010. godinu na području Općine Bizovac 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je Informaciju o provođenju Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu na području Općine Bizovac i 
otvorio raspravu. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Informaciju o provođenju Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu na području Općine Bizovac 
dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće prihvaća Informaciju o provođenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2010. godinu na području Općine Bizovac.   
 
 
Ad-5 Razmatranje Informacije o provođenju Programa raspolaganja državnim 

poljoprivrednim zemljištem na području Općine Bizovac  
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je Informaciju o provođenju Programa 
raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Bizovac i otvorio 
raspravu. 
Nediljko Pušić upoznao je vijećnike s Informacijom o provođenju Programa raspolaganja 
državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Bizovac. 

Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 
ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće usvaja Izvješće o izvršenju Programa raspolaganja državnim 
poljoprivrednim zemljištem na području Općine Bizovac. 



Općinsko vijeće zahtjeva od Općinskog načelnika da poduzme sve zakonom dopuštene mjere 
u cilju naplate dospjelih dugovanja. Zadužuje se općinski načelnik da o učinjenom izvijesti 
Općinsko vijeće. 
 
 
Ad-6 Donošenje Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopuna Programa 
raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Bizovac 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj  predložio je Odluku o pokretanju postupka izmjena i 
dopuna Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine 

Bizovac. Razlog za izradu izmjena Programa je formiranje građevinske zone u Brođancima  
(Poduzetnička zona „Slakovac“, na poljoprivrednom zemljištu k.č.br. 584 i k.č.br.585, k.o. 
Brođanci, koje je Programom raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području 
Općine Bizovac predviđeno za zakup. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izradi izmjena Programa raspolaganja 
državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Bizovac. 
 
 
Ad-7 Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Bizovcu 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je Odluku o prodaji građevinskog zemljišta u 
Bizovcu. 
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike sa cijenom po m2 građevinskog zemljišta koja 
iznosi 43 kn/m2 i zainteresirane kupce . Pristigle su dvije ponude. Jedna je Jozo Kujundžić iz 
Bizovca, Kolodvorska 16 i druga je Kujundžić Željko iz Bizovca, Kolodvorska 16. 
 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću odluku 

ODLUKA 
Prihvaća se ponuda Kujundžić Joze iz Bizovca Kolodvorska 16, kao najpovoljnija ponuda iz 
javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Bizovcu. 
Nekretnina upisana u z.k.ul. br. 755, k.o. Bizovac, označena kao k.č.br. 634/3, pašnjak u 
ulici Vladimira Nazora, površine 1181 m2, vlasništvo Općine Bizovac, prodaje se Kujundžić 
Jozi iz Bizovca  Kolodvorska 16, po cijeni  od 51.000,00 kuna. 

S najpovoljnijim ponuđačem zaključit će se ugovor o prodaji. 
Zadužuje se načelnik za provođenje ove odluke. 

ODLUKA 
Prihvaća se ponuda Kujundžić Željka iz Bizovca, Kolodvorska 16, kao najpovoljnija ponuda iz 
javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Bizovcu. 
Nekretnina upisana u z.k.ul. br. 755, k.o. Bizovac, označena kao k.č.br. 634/4, pašnjak u 

ulici Vladimira Nazora, površine 1189 m2, vlasništvo Općine Bizovac, prodaje se Kujundžić 
Željku iz Bizovca Kolodvorska 16. po cijeni od 52.000,00 kuna. 
S najpovoljnijim ponuđačem zaključit će se ugovor o prodaji. 
Zadužuje se Općinski načelnik za provođenje ove odluke. 
 
 
Ad-8 Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Valpovu 

 
Predsjednik vijeća predložio je vijećnicima prijedlog za imenovanje sudaca porotnika 
Općinskog suda u Valpovu. Za suca porotnika predložen je Zdravko Kolarić iz Bizovca, Braće 
Radić 23. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 



ZAKLJUČAK 
Za suca porotnika Općinskog suda u Valpovu predlaže se Zdravko Kolarić iz Bizovca, Braće 
Radić 23. 
 
Sjednica završena u  20,05 sati. 
 
 
Zapisničar:                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća 
Ljerka Đaniš                                                                                       Veljko Gudelj   
   


