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        REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
             OPĆINA BIZOVAC 
              Općinsko vijeće 
        
KLASA : 021-05/12-01/02 
URBROJ :  2185/03-12-02 
Bizovac,  13. travnja  2012. godine 
 

ZAPISNIK 
s 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 13. travnja  2012. godine u općinskoj 
vijećnici Općine Bizovac. 

Početak sjednice u 19,00 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, Nenad Sudar, Tanja Tavić, Davor 
Torjanac,   

- Odsutni vijećnici: Marin Lacković, Zorislav Vučkovac 
- Općinski načelnik Srećko Vuković , zamjenica načelnika, Marija Ljubek 
- Gosti: Božo Zelić, pomoćnik načelnika policije PP Valpovo 
- Predsjednik mjesnog odbora Brođanci-Vladimir Varoščić,  Miroslav Vidaković  
- Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac:  Nediljko Pušić  
-  HRV - Valpovština , Mato Jerkić , Valpovština-info, Martina Petersdorfer 

Predsjednik vijeća Veljko Gudelj predložio je dnevni red koji su vijećnici dobili u pozivu za ovu 
sjednicu .  
Otvorio je raspravu o predloženom dnevnom redu.  Predložio je da se skine 5. točka predloženog 
dnevnog reda Izbor članova Općinskog savjeta mladih Općine Bizovac zato što se nitko nije javio . 
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 24. sjednice 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

3. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Bizovac za I-XII mjesec 2011. godine 
4. Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom na području Općine Bizovac za 2011. 

godinu 
5. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za prodaju stambeno poslovnog 

prostora u Bizovcu vlasništvu Općine Bizovac 
6. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Bizovac za 2011. godinu 
7. Informacija o provođenju javnih radova na području Općine Bizovac u 2012. godini 
8. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Bizovac 
9. Zaključak o predlaganju kandidata za imenovanje mrtvozornika za područje Grada 

Valpova, Grada Belišća, Općine Bizovac i Općine Petrijevci   
 
 
 



 
RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 

 
Ad-1 Usvajanje zapisnika 24. sjednice 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je usvajanje zapisnika 24. sjednice koji su vijećnici 
dobili u materijalima za ovu sjednicu i otvorio raspravu. 
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik vijeća zapisnik 24. sjednice  dao je na 
glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 24. sjednice. 
 
 
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika 
Ivica Mihaljčević: Da li je upisan Omladinski dom (sala za svatove). Da li je ispunjeno obećano 

plaćanje za zakup zemlje. 
Srećko Vuković: Za upis sale za svatove čeka se Hrvatski telekom da daju svoju suglasnost. 
Općina je svoje odradila. Dužnici za zakup zemljišta su obećali plaćanje dugovanja kada dobiju 
poticaj. Neki su platili. Dobiti će te izvještaj o uplati.   
Ante Lovrinčević: Na sjednici školskog odbora odlučeno je da se povede računa kako bi se što 
prije struja oko škole tehnički riješila da bude sigurnije do Bizovačkih ljetnih večeri. Imali smo već 
problema zbog opterećenja. 
Srećko Vuković: Struja kod osnovne škole je problem. Loša je niskonaponska mreža. HEP ulaže 
znatna sredstva u obnovu trafostanice provodit će kod škole i vrtića tako da bi se taj problem 
riješio. 
Davor Torjanac: Ponovo postavljam pitanje odvodnog kanala u Samatovcima. Do sada nije ništa 
riješeno . Bojim se da Samatovci ne bi ponovo plivali. Da li postoji mogućnost da se taj problem 
riješi. 

Srećko Vuković: Obavili smo razgovor sa predstavnicima Hrvatskih voda. Obećali su nam da će 
riješiti problem sa kanalima u Samatovcima i u Cretu. 
Nenad Sudar: U tijeku su radovi na obilaznici i ima puno zemljanih radova. Razmišljao sam da bi 
zemlja dobro došla za tribine na nogometnom igralištu BSK-a. Trebali bi iskoristiti priliku i stupiti u 
kontakt sa izvođačem radova. Još bi bilo bolje kada bi zemlju mogli dobiti besplatno. 
Srećko Vuković: U procesu smo izgradnje kanalizacije pa postoji zemlje ali se ona utroši ponovo 

za zatrpavanje. Može se uputiti dopis izvođaču radova a to je  Osijek-koteks ako su voljni dovesti 
zemlju u dogovoru sa predstavnicima nogometnog kluba.  
Alan Bošnjak: Ulica do groblja u Habjanovcima i kod šumarke je zatrpana sa smećem. Od svakuda 
se dolazi i dovozi smeće kao na smetlištu. Sramota je za selo. Molio bi ako se taj problem može 
riješiti. Predlažem da netko od radnika iz komunalnog pogona malo pripazi i da se vidi tko dovozi 
smeće. Kanali kroz selo nisu ništa pročišćeni . Treba proći kroz selo i evidentirati  tko nije očistio 

ispod ćuprije i uputiti opomene. 
Srećko Vuković: Divlje deponije niću kao gljive. Provest će se  21.4. 2012. godine čišćenje šume u 
Cretu. Smeće treba odvoziti na smetlište u Belišće kako je službeno riješeno i zakonom propisano. 
Uložili smo puno sredstava za čišćenje divljih deponija i to za Habjanovce. Čišćenje kanala i 
ćuprija će se provesti akcija uz pomoć Mjesnog odbora.      
 
 

Ad-3 Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Bizovac za I-XII mjesec 2011. 
godinu 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je vijećnicima Izvješće o stanju sigurnosti na 
području Općine Bizovac za I-XII mjesec 2011. godinu i riječ dao pomoćniku načelnika policije 
Valpovo g. Boži Zeliću. 



Božo Zelić upoznao je vijećnike sa stanjem sigurnosti na području Općine Bizovac za I-XII mjesec 
2011. godine. Zahvalio se načelniku na dobroj suradnji i donaciji računala za potrebe policijske 
postaje Valpovo. Upoznao je vijećnike sa akcijom prevencije od ovisnosti alkohola, droge i slično  
koja se održava svake subote. 
Davor Torjanac: Problem je sa mladima u Samatovcima. Devastiraju oko zgrade osnovne škole u 
Samatovcima. Molio bi da se povede računa i da policijska ophodnja više i češće obilazi oko 
zgrade škole i cijelog mjesta. 
Marija Ljubek: Predlažem da se sjednica vijeće za prevenciju ovisnosti od alkohola i droge održi u 
Bizovcu zbog većeg broja djece ovisnika maloljetne dobi. 
Božo Zelić: Treba kontaktirati gospođu Sanju Živković u odsjeku za prevenciju Policijske postaje 

Valpovo i dogovoriti sastanak. 
Veljko Gudelj: Zahvalio bi se na dobroj suradnji u ime Olimpijade starih športova Brođanci.   
Nakon provedene rasprave, Općinsko  vijeće donijelo je slijedeći 

 
ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće prima na znanje Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Bizovac za I-XII 

mjesec 2011. godine kojeg je izradila policijska postaja Valpovo. 
Općinsko vijeće Općine Bizovac ocjenjuje da je sigurnosno stanje na području Općine Bizovac u 
2011. godini bilo zadovoljavajuće. 
 
 
Ad-4 Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom na području Općine Bizovac za 
2011. godinu 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom 
na području Općine Bizovac za 2011. godinu. 
Načelnik g.Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješće o provedbi plana gospodarenja 
otpadom na području Općine Bizovac za 2011. godinu što je i vidljivo u materijalu za ovu 
sjednicu. 
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom 

na području Općine Bizovac za 2011. godinu dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

 
ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće usvaja Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine 
Bizovac za 2011. godinu. 

 
 
Ad-5 Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za prodaju stambeno 
poslovnog prostora u Bizovcu vlasništvo Općine Bizovac 
Predsjednik vijeća  g. Veljko Gudelj predložio je Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za 
prodaju stambeno poslovnog prostora u Bizovcu vlasništvo Općine Bizovac. 

Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 
 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća ponudu Srđana Igali iz Bizovca, Kralja Tomislava 143, 
vlasnika Obrta za trgovinu na malo „ELEKTROOPREMA“, kao najpovoljnija ponuda iz javnog 
natječaja od 1. ožujka 2012. godine za prodaju stambeno poslovne zgrade i dvorišta u Bizovcu. 
Nekretnina upisana u z.k.ul. br. 541, k.o. Bizovac, označena kao k.č. br. 325/2, 2. ETAŽA, 

poslovni prostor 2, površine 78,80 m2, vlasništvo Općine Bizovac, prodaje se Srđanu Igali iz 
Bizovca, Kralja Tomislava 143, po cijeni od 130.500,00 kuna. 
S najpovoljnijim ponuđačem općinski načelnik zaključit će ugovor o prodaji.  
 
 
 



Ad-6 Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Bizovac za 2011. godinu  
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je vijećnicima prijedlog Odluke o dodjeli javnih 
priznanja Općine Bizovac za 2011. godinu koju je predložilo Povjerenstvo za izbor i imenovanja. 
Otvorio je raspravu. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće donosi odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Bizovac za 2011. godinu. 
1. Nagrada Općine Bizovac za iznimna postignuća na području književnog stvaralaštva i 

doprinosa očuvanju tradicijske i kulturne baštine bizovačkog kraja dodjeljuje se:ŽELJKU ERIĆU 
iz Bizovca. 

2. Nagrada Općine Bizovac, povodom 40. obljetnice rada i postojanja, te iznimna postignuća na 
očuvanju tradicijskih vrijednosti i promicanju kulturne baštine na regionalnoj, državnoj i 
međunarodnoj razini, dodjeljuje se:OLIMPIJADI STARIH ŠPORTOVA BROĐANCI. 

  
 
Ad-7 Informacija o provođenju javnih radova na području Općine Bizovac u 2012. godini 

Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je točku Informacija o provođenju javnih radova na 
području Općine Bizovac u 2012. godini. 
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Informacijom o provođenju javnih radova na 
području Općine Bizovac u 2012. godini. U javne radove primljeno je 35 osoba. 
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Informaciju o provođenju javnih radova na 
području Općine Bizovac u 2012. godini dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

 
ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće prihvaća Informaciju o provođenju javnih radova na području Općine Bizovac u 
2012. godini.    
 
 

Ad-8 Odluka  o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Bizovac 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera 
zaštite i spašavanja Općine Bizovac. 
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera 
zaštite i spašavanja Općine Bizovac dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

 
ODLUKU 

Općinsko vijeće razrješuje sa dužnosti članove Stožera zaštite i spašavanja Općine Bizovac 
1. Silvanu Pirić i 
2. Slavka Andraković 
Za članove Stožera zaštite i spašavanja Općine Bizovac imenuje: 

1. Krešimira Eraka, službenika Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Osijek i 
2. Maria Babana, zapovjednik postrojbe Civilne zaštite opće namjene Općine Bizovac.  
 
 
Ad-9 Zaključak o predlaganju kandidata za imenovanje mrtvozornika za područje Grada 
Valpova, Grada Belišća, Općine Bizovac i Općine Petrijevci 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj  upoznao je vijećnike sa prijedlogom kandidata za imenovanje 

mrtvozornika za područje Grada Valpova, Grada Belišća, Općine Bizovac i Općine Petrijevci kao što 
je i vidljivo u materijalu za ovu sjednicu. 
Budući da nije bilo primjedbi, predsjednik vijeća Zaključak o predlaganju kandidata za imenovanje 
mrtvozornika za područje Grada Valpova, Grada Belišća, Općine Bizovac i Općine Petrijevci dao je 
na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 



ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće za mrtvozornike za područje Grada Valpova, Grada  Belišća, Općine Bizovac i 
Općine Petrijevci  predlaže zdravstvene djelatnike prema prijedlogu ravnateljice Doma zdravlja 
Valpovo kako slijedi: 
1. Katica Majnarić Prinčevac, dr.med., 
    Belišće, A. Šenoe 14, 
2. Željko Maravić, dr.med., spec.obiteljske med., 
    Belišće, M.Gupca 42, 
3. Milan Zamaklar, medicinski tehničar, 
    Belišće, Borik 21 

4. Vlasta Salajić, dr.med., 
    Belišće, J.B. Jelačića 81 
5. Kata Bekina, dr.med., spec. obiteljske med., 
    Bizovac, V. Nazora 26 
6. Krešimir Galić, dr. med., spec. opće med., 
    Petrijevci, Republike 112 A 

7. Dubravka Holjevac, dr.med.,spec. obiteljske med., 
    Valpovo, A.Starčevića 119 
8. Željko Pritišanac, dr.med., spec. obiteljske med., 
     Valpovo, J.Kozarca 53 
9. Zdenka Turalija, dr. med., spec. obiteljske med., 
     Valpovo, E. Kvaternika 124 
10. Filip Klješčik, medicinski tehničar, 
      Belišće, A.G. Matoša 1 A 
11. Dinko Užar, medicinski tehničar, 
      Belišće, Vj. S. H. Gutmanna 14 
12. Ljiljana Vurdelja, prvostupnica sestrinstva, 
      Belišće, Lj. Posavskog 1 
13. Branka Poštić, medicinska sestra, 

      Valpovo, A.Starčevića 90 
14. Maja Stanić, medicinska sestra, 
      Valpovo, A.Šenoe 26 
 
 
 

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

Predsjednik Općinskog vijeća 

Veljko Gudelj 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


