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Bizovac,  21. veljače  2012. godine 
 

ZAPISNIK 
s 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 21. veljače  2012. 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 13 vijećnika, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.  
Sjednici su bili nazočni : 
- Vijećnici : Miroslav Banović, Zdenko Bobinac, Alan Bošnjak, Veljko Gudelj, Ante Lovrinčević, 

Marin  Lacković, Slavko Magečić, Ivan Mihaljčević, Vladimir Sekalec, Nenad Sudar, Tanja 

Tavić, Davor Torjanac, Zorislav Vučkovac  
- Općinski načelnik Srećko Vuković , zamjenica načelnika, Marija Ljubek 
- Predsjednik mjesnog odbora Brođanci-Vladimir Varoščić,  Miroslav Vidaković  
- Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac:  Nediljko Pušić  
- HRV - Valpovština , Darko Slivar , Valpovština-info, Martina Petersdorfer 
- Predsjednik vijeća Veljko Gudelj predložio je dnevni red koji su vijećnici dobili u pozivu za ovu 

sjednicu .  
 
Predsjednik vijeća Veljko Gudelj predložio je da se dnevni red koji su vijećnici dobili u pozivu za 
ovu sjednicu usvoji.  
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 23. sjednice 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2012. godinu 
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja državnim 

poljoprivrednim zemljištem za područje Općine Bizovac 
5. Odluka o pokretanju postupka za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova 

Općinskog savjeta mladih Općine Bizovac 
6. Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva zgrada područnih škola u Brođancima i 

Habjanovcima  na OŠ Bratoljuba Klaića Bizovac 
7. Izvješće o korištenju nekretnina u vlasništvu Općine Bizovac 

8. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju stambeno poslovnog prostora 
u Bizovcu  vlasništvo Općine Bizovac 

 
 
 
 

 



RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 
 
 
Ad-1 Usvajanje zapisnika 23. sjednice 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj  predložio je usvajanje zapisnika 23. sjednice koji su vijećnici 
dobili u materijalima za ovu sjednicu i otvorio raspravu. 
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik vijeća zapisnik 23. sjednice dao je na 
glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće  donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 23. sjednice. 
 
 
Ad-2  Pitanja i prijedlozi vijećnika 
Zorislav Vučkovac: Oštećena su autobusna stajališta. U Brođancima su polupana četiri bočna 
stakla . Pitanje je pokretanja postupka prema počinitelju ili će to općina plaćati sama. Kada se u 

Brođancima  budu radila autobusna stajališta, predlažem da se ostakle postojeće autobusne 
stanice u Brođancima  i Novakima Bizovačkim. 
Srećko Vuković: Općina je osigurala sva autobusna stajališta. Procijenit ćemo oštećeno i sanirati. 
Postojeće će se ostakliti kada se bude radilo. Puno se uništava. 
Ivica Mihaljčević: Da li je dobiven potpis od T-coma  za salu za svatove. Previše je planirano 
sredstava u proračunu za uređenje župskog stana. Trebali bi to platiti župnici sami a ne otimati od 
općine i naroda.  
Srećko Vuković: Dobili smo potpis. U fazi smo prijenosa vlasništva. Župni stan treba urediti jer je 
u lošem stanju bez obzira koji je župnik. 
Nenad Sudar: Podržavam projekt uređenja župskog stana. 
Davor Torjanac: Loše je vrijeme i velike količine snijega se tope. Kanal izlaz iz Samatovaca u 
Petrijevce je zatrpan . Cijev ispod ceste kod Petrijevaca je zatrpana. Zanima me kada će se to 
riješiti i dovesti u funkciju. Što se tiče izdvajanja sredstava za udruge i klubove imam jedan 

prijedlog. Dešava se da se dobivena sredstva potroše za svoje privatne troškove. Općina bi 
trebala platiti plin, struju i vodu za sve udruge i klubove i iznos oduzeti od planirane dotacije. 
Srećko Vuković: Obavio sam razgovore sa predstavnicima Hrvatskih voda gdje su obećali da će 
problem zastoja kanala riješiti.  
Davor Torjanac: Rečeno je da će se raditi most. Ako dođe do poplave to će sve letjeti u zrak jer su 
ljudi kojima je poplava oštetila kuće ogorčeni a dobili su mizeriju od naknade za štetu. 

   
 
Ad-3 Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2012. godinu  
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je vijećnicima Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća 
za 2012. godinu i otvorio raspravu. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2012. 
godinu 
 
 
Ad-4  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja državnim 
poljoprivrednim zemljištem za područje Općine Bizovac 

Predsjednik vijeća predložio je vijećnicima Odluku o izmjenama i dopunama Programa 
raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem za područje Općine Bizovac i otvorio raspravu. 
Nediljko Pušić: Upoznao je vijećnike s Odlukom o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja 
državnim poljoprivrednim zemljištem. Ministarstvo  poljoprivrede je odredilo i poslalo naputak da 
se zaustavljaju postupci i sve aktivnosti u svezi prodaje poljoprivrednog zemljišta. Akcent će se 
dati na zakup poljoprivrednog zemljišta. Općina je realizirala već 98% programa. 



Predlažem da vijeće donese odluku o usvajanju izmjena programa raspolaganja državnog 
poljoprivrednog zemljišta, a kad dobijemo zeleno svjetlo  ovu Odluku poslat ćemo ministarstvu i 
tražiti suglasnost. 
Zdenko Bobinac: Što je sa zemljištem „Grabuljin“. Trebali bi ga prepisati u vlasništvo općine. 
Prostor treba dobro iskoristiti. 
Srećko Vuković: Površina zemljišta  „Grabuljin“ je oko 20 ha. Doveli smo je u neki red. Prostor je 
zanimljiv i on je uglavnom općinski. Za sada to nitko neće uzimati. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja 

državnim poljoprivrednim zemljištem za područje Općine Bizovac. 
 
 
Ad-5 Odluka o pokretanju postupka za podnošenje prijedloga kandidata za izbor 
članova Općinskog savjeta mladih Općine Bizovac 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je vijećnicima Odluku o pokretanju postupka 

podnošenja prijedloga kandidata za izbor članova Općinskog savjeta mladih Općine Bizovac i 
otvorio raspravu. 
Nediljko Pušić upoznao je vijećnike s Odlukom o pokretanju postupka za podnošenje prijedloga 
kandidata za izbor članova Općinskog savjeta mladih Općine Bizovac. 
Buduću da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Odluku je dao na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Odluku o pokretanju postupka za podnošenje prijedloga 
kandidata za izbor članova Općinskog savjeta mladih Općine Bizovac. 
 
 
Ad-6 Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva zgrada područnih škola u Brođancima i 
Habjanovcima na OŠ Bratoljuba Klaića Bizovac 

Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je vijećnicima Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva 
zgrada područnih škola u Brođancima  i Habjanovcima na OŠ Bratoljuba Klaića Bizovac i otvorio 
raspravu. 
Srećko Vuković: Upoznao je vijećnike sa inicijativom školskog odbora Osnovne škole Bratoljuba 
Klaića Bizovac i sa korektnom suradnjom sa Osječko-baranjskom županijom.  
Ante Lovrinčević: Treba razmišljati o općem interesu i podržati prijedlog školskog odbora. 

Zorislav Vučkovac: Natječemo se i žurimo da poklanjamo nešto županiji, a ona to od nas ne traži. 
Mjesni odbor Brođanci ima dobru suradnju sa ravnateljem škole i u budućnosti ne želimo da nam 
se zabrani pristup u ono za što smo i mi uložili truda. Brođanci su protiv da se zgrada osnovne 
škole da u vlasništvo bilo kome. 
Alan Bošnjak: Što smo dobili sutra ako škola ode u privatno vlasništvo. Vlasnik se ogradi i mi 
nemamo pristup. 

Veljko Gudelj: Mjesni odbor ima određeno pravo i dužnost da raspravlja  o onome što je 
vlasništvo općine, ali ne može odlučivati. Pola školskih objekata na području općine jesu 
županijski a neki nisu u vlasništvu županije. Do sada smo od županije dobili jednu novu školu. 
Županija je osigurala sredstva a nije mogla uložiti u škole jer nisu bile u vlasništvu županije. 
Predlažem da donesemo odluku o usvajanju prijedloga školskog odbora. Imamo dvojaku situaciju. 
Predlažem da imamo svi isti stav. Dovesti sve u ravnopravni položaj. 
Zdenko Bobinac: Poštujem Brođance da se bore za svoje nekretnine u mjestu. Ne zna se što će 

biti sa lokalnom samoupravom  i ne zna se čije će biti zgrade. Međutim, bojimo se županije a 
županija smo mi. Ništa nećemo pogriješiti ako županija sada bude vlasnik škola koja sada ulaže a 
ne moramo mi. Trebamo sve iskoristiti što nam se daje. 
Nenad Sudar: Ako je tako kako navodite onda je škola u Bizovcu bizovačka. 
Alan Bošnjak: Planira li županija ove godine nešto uložiti u školsku zgradu u Habjanovcima? 



Ante Lovrinčević: Županija planira uložiti 40.000,00 kuna u novu stolariju koja će se ugraditi čim 
dođe ljepše vrijeme.  
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće većinom glasova donosi Odluku o prijenosu vlasništva zgrade područne škole u 
Brođancima i područne škole Habjanovci na Osnovnu školu Bratoljuba Klaića Bizovac. 

 
I 

Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 1160, k.o. Brođanci, a koja se sastoji od k.č.br. 262/1.osnovna 
škola i dvor, površine 4374 m2, s Općine Bizovac kao dosadašnjeg vlasnika prelazi u vlasništvo 

Osnovne škole Bratoljuba Klaića Bizovac, kao stjecatelja.  
Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 1092 , k.o. Habjanovci koja se sastoji od k.č.br. 322, osnovna 
škola , površine od 4308 m2, s Općine Bizovac kao dosadašnjeg vlasnika prelazi u vlasništvo 
Osnovne škole Bratoljuba Klaića Bizovac,  kao stjecatelja. 

 
II 

Između Općine Bizovac i Osnovne škole Bratoljuba Klaića Bizovac zaključit će se Ugovor o 
darovanju kojim će nekretnina iz točke I. ove Odluke prijeći u vlasništvo s Općine Bizovac na 
Osnovnu školu Bratoljuba Klaića Bizovac, a ugovor o darovanju potpisat će u ime Općine Bizovac 
općinski načelnik. 
Protiv su bili: Tanja Tavić, Alan Bošnjak, Zorislav Vučkovac, Marin Lacković, Davor Torjanac, 
Suzdržan je bio: Miroslav Banović. 
 
 
Ad-7 Izvješće o korištenju nekretnina u vlasništvu Općine Bizovac 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je vijećnicima Izvješće o korištenju nekretnina u 
vlasništvu Općine Bizovac i otvorio raspravu. 
Nediljko Pušić opširnije je upoznao vijećnike s Izvješćem o korištenju nekretnina u vlasništvu 
Općine Bizovac što je i vidljivo u materijalu za ovu sjednicu. 

Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 
ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o korištenju nekretnina u vlasništvu Općine Bizovac. 
 
 
Ad-8 Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju stambeno poslovnog 

prostora u Bizovcu vlasništvo Općine Bizovac 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je vijećnicima Odluku o raspisivanju javnog natječaja 
za prodaju stambeno poslovnog prostora u Bizovcu vlasništvo Općine Bizovac i otvorio raspravu.  
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću  
 

ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju stambeno 
poslovnog prostora u Bizovcu vlasništvo Općine Bizovac. Početna cijena je 130.000,00 kuna. 
Sredstva od prodaj stambeno poslovnog prostora u Bizovcu će se koristiti za potrebe izgradnje 
kanalizacije u Bizovcu.  
 
 
 

Sjednica završena u 20,35 sati. 
Zapisničar: Ljerka Đaniš     

Predsjednik Općinskog vijeća 
Veljko Gudelj 


