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        REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
               

  OPĆINA BIZOVAC 
   Općinsko vijeće 

 
KLASA: 021-05/12-01/07 
URBROJ:   2185/03-12-02 
Bizovac,  16. srpanj 2012. godine 
 

ZAPISNIK 

s 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 16. srpnja  2012. godine u općinskoj 
vijećnici Općine Bizovac. 
Početak sjednice u 19,30 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 : Zdenko Bobinac, Alan Bošnjak, Marin Lacković,Veljko Gudelj, Slavko Magečić, Ivan 

Mihaljčević, Vladimir Sekalec, Nenad Sudar, Tanja Tavić, Davor Torjanac,  Zorislav Vučkovac 
- Odsutni vijećnici: Miroslav Banović, Ante Lovrinčević,  Marija Ljubek-opravdani 
- Općinski načelnik Srećko Vuković   
- Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac:  Nediljko Pušić, Željko Franjić,  
- Direktor poduzeća Dvorac d.o.o. Valpovo,  gospodin Josip Marković 
- 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 27 sjednice 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Razmatranje Godišnjeg izvješća o financijskom poslovanju Dvorca d.o.o. Valpovo za 2011. 

godinu 
4. Razmatranje izvješća o planu izgradnje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na 

području Općine Bizovac 
5. Razmatranje Izvješća o stanju vodoopskrbe na području Općine Bizovac 
6. Razmatranje Izvješća o provođenju Programa  raspolaganja državnim poljoprivrednim 

zemljištem na području općine Bizovac 
7. Razmatranje informacije o upravljanju odmaralištem u Velom Lošinju 
8. Razmatranje programa protupožarne zaštite na području Općine Bizovac u sezoni 2012. 

godine 
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Bizovac 
10. Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Bizovcu 

 
 
 
 



 
 

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 
 
 
Ad-1 Usvajanje zapisnika 27. sjednice 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je usvajanje zapisnika 27. sjednice koji su vijećnici 
dobili u materijalima za ovu sjednicu i otvorio raspravu. 
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik vijeća zapisnik 27. sjednice dao je na 
glasovanje. 

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 
ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 27. sjednice. 
 
 
Ad-2  Pitanja i prijedlozi vijećnika 

Ivan Mihaljčević:  
1. Da li je stavljen potpis za Omladinski dom?  
2. Da li je u planu betonski prijelazi što je poduzeće Dvorac pokidao kod izvođenja radova na 

odvodnji?  
3. Kako Tomislav Katić može voziti službeno vozilo općine ako mu je oduzeta vozačka dozvola. 

Službeno vozilo vozi tko i kada hoće. Koliki su troškovi tih vozila.  
4. Načelnika često nema u općini. Ide na duže vrijeme sa KUD-om i nema ga kada nešto treba. 
5. Da li ste poslali Tanju Tavić na edukaciju za pristupne fondove Evropske unije. 
6. Što je sa prijevozom putnika. Ljudi se žale da nema linija autobusa pogotovo okolna sela. 
Srećko Vuković: Potpis doma potpisala je Hrvatska pošta. Realizacija papira prema T-comu 
Zagreb postoji  i situacija sve gore izgleda. Tomislav Katić je prije dva dana otišao na godišnji 
odmor i nemamo saznanja da li mu je vraćena vozačka dozvola. Službeno vozilo se vozi isključivo 
u službene svrhe po nalogu načelnika. Prijevoz autobusom je katastrofa i najvjerojatnije ćemo 

prekinut odnos sa Panturistom. Ukinuli su mnoge linije i odsjekli ljude od svijeta a nemamo 
utjecaja na njih. Ja kao načelnik imam određeni broj dana godišnjeg odmora i koristim kada ja 
hoću i idem kuda hoću. Radim i preko radnog vremena, stalno sam u općini. Za pristupne fondove 
imamo suradnju sa Agencijom za razvoj i s njima surađujemo i preko Agencije za razvoj ide i 
kanalizacija.    
Davor Torjanac:  

1. Da li se ima kakav plan za uspostavu linija prijevoza putnika autobusom.  
2. Odvoz smeća sa groblja u Samatovcima je katastrofa. Ove godine smeće još nije odvezeno. 

Kontejner za smeće na groblju je razbijen do kraja. Molio bi da se dovede u prvobitno stanje. 
Pohvalio bi radnike komunalnog pogona kako su lijepo očistili oko groblja. 

Srećko Vuković: Što se tiče prijevoza dali smo priopćenje na medije. Nema isplativosti povećati 
broj linija u toku dana. Da imamo svoj prijevoz pa bi prevezli ljude iz okolnih sela u toku dana. 

Početak pojačanih linija će biti kada počne školska godina. Dobili smo i dopis HŽ-a za besplatan 
prijevoz učenika koji bi sufinancirala država, općina i županija. Dovodimo se u sve veću krizu. Ako 
država ne bude sufinancirala prijevoz bit će krizna situacija. Smeće sa groblja u Samatovcima će 
odvesti tvrtka Eko-flor. Kontejner ćemo sazidati ili kupiti plastični kao što imamo ispred općine. 
Marin Lacković:  
1. Zanima me raskid ugovora koncesije s Panturistom. 
Srećko Vuković: Za sada ništa nećemo raskidati. Ponudu nam daje i APP iz Požege. 

Nenad Sudar:  
1. Što ćemo poduzeti za odlaganje smeća na grabuljinu u Bizovcu. Koja je dinamika izgradnje 

asfalta u Kolodvorskoj u Bizovcu. 
Srećko Vuković: Smeće se i dalje vozi svugdje a tabla stoji gdje treba odlagati. Možda je vozila 
Gradnja sa kružnog toka iz Valpova . Oni će to sanirati  kada budu radili na Cvjetnoj ulici. 
    



 
Ad-3  Razmatranje  Godišnjeg izvješća o financijskom poslovanju Dvorca d.o.o. Valpovo 
za 2011. godinu 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj  predložio je Godišnje izvješće o financijskom poslovanju 
Dvorca d.o.o. Valpovo za 2011. godinu i otvorio raspravu  Riječ je dao Gos. Josipu Markoviću 
direktoru poduzeća Dvorac d.o.o. Valpovo. 
Josip Marković upoznao je vijećnike s Godišnjem izvješćem o financijskom poslovanju Dvorca 
d.o.o. Valpovo za 2011. godinu kako je vidljivo u materijalu za ovu sjednicu. 
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Godišnje izvješće o financijskom poslovanju 
Dvorca d.o.o. Valpovo za 2011. godinu dao je na usvajanje. 

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 
ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Dvorca 
d.o.o. Valpovo za 2011. godinu. 
Protiv je bio Nenad Sudar.  
 

 
Ad-4 Razmatranje izvješća o planu izgradnje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na 
području Općine Bizovac 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj  predložio je izvješće o planu izgradnje odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda na području Općine Bizovac. 
Gospodin Josip Marković upoznao je vijećnike s Izvješćem o planu izgradnje odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda na području Općine Bizovac što je vidljivo u materijalu za ovu 
sjednicu. 
Josip Marković: Kolodvorska ulica će se sada napraviti tako da ljudi mogu prolaziti . Sjedat će pa 
moramo pričekati asfaltiranje. Sredstva su osigurana. Što se tiče vodoopskrbe teška je u ljetnom 
razdoblju. Osim Jarčevca Bizovac opskrbljujemo još iz Velimirovca. Jarčevac je još uvijek problem 
i ne smije se ići u pojačanje potrošnje vode. Ulica K.Tomislava u Bizovcu je problematična. Na 
jednom mjestu dolazi do pucanja cjevovoda . Ugrađen je loš materijal prije dvadesetak godina. 

Moramo osigurati sredstva i taj problem što prije u ovoj godini riješiti. 
Ivan Mihaljčević: Ulaz u ulicu V.Nazora i I.Pavlića je oštećen kada se kopalo za odvodnju. Da li 
imate u planu to sanirat? Da li je dug prema Dvorcu iz 2010. godine dug ove vlasti ili od prije? 
Josip Marković: Sve što smo morali rušiti i oštetiti rješavat ćemo po redu. Dug je iz 2010. godine. 
Marin Lacković: Koliko je ljudi na našoj općini priključeno na vodu u prošloj i ovoj godini? Kada će 
se krenuti sa kanalizacijom Novaki-Brođanci? Koliko utjecaja kod glasovanja na Skupštini Dvorca 

ima općina Bizovac. 
Josip Marković: Na vodu u navedenom razdoblju je priključeno 51 korisnik. Izgradnja kanalizacije 
Novaki-Brođanci ovisi o sredstvima Evropske unije. Gleda se na dogovor, nema preglasavanja na 
Skupštini. 
Zdenko Bobbinac: Bilo bi dobro kada bi bilo ravnomjerno zapošljavanje prema udjelima u Dvorcu 
d.o.o. Ispred moje kuće u ulici K.Tomislava stoji još iz 2010. godine neriješena ćuprija . Kamen je 

nestao, podloga je sjela i propala. Mještani su vrlo nezadovoljni i to treba pod hitno riješiti. 
Nezadovoljan sam vodom iz cjevovoda. Dali je uopće ispravna za piće? 
Josip Marković: Morali smo zapošljavati sezonske radnike. Zapošljavali smo uglavnom inženjere, 
stručne ljude koji su nam potrebni. Nismo imali izbora odakle je kadar. Iz Koške i Petrijevaca isto 
nema zaposlenih u Dvorcu d.o.o. Valpovo. Kvaliteta voda je još uvijek sukladna pravilniku 
korištenja vode za piće. Zamućenje vode je zato što još uvijek ima zastoja u cjevovodu zbog 
slabije potrošnje. Ubrzali bi saniranje porušenih ćuprija i ceste ali moramo čekati da se slegne 

teren kako bi mogli asfaltirati Kolodvorsku ulicu ali nema i sredstava. Jedino rješenje za sada je 
da stanemo sa radovima dok ne budemo ima osigurana sredstva. 
Tanja Tavić: Kažete da je voda ispravna za piće a u dopisu piše da ne zadovoljava kriterije 
ispravnosti.   
Josip Marković: U određenim razdobljima ima probijanja kriterija. Zatro smo se sapojili sa 
Velimirovcem jer je voda ispravna za piće.  



Davor Torjanac: Kada će biti sanirani kanali u Samatovcima koji su kopani 2010. godine Imamo 
problem jednog građanina koji se ne može priključiti na vodu zbog produžetka mreže a uplatio je. 
Marin Lacković: Kada će se napraviti priključak vode na  zgradu DVD-a Brođanci. Napravljen je 
šaht i provučene su cijevi. Da li se može spojiti. 
Josip Marković: U oba slučaja problem je tehničke naravi. 
Alan Bošnjak: U Fiskulturnoj ulici u Habjanovcima pokidana je cijev i vode uvijek ima na površini. 
Znači da negdje pušta. Treba to pogledati na terenu i riješiti.    
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Izvješće o planu izgradnje odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda na području Općine Bizovac.  
Protiv je Nenad Sudar. 
 
 
Ad-5 Razmatranje Izvješća o stanju vodoopskrbe na području Općine Bizovac 
Predsjednik vijeća  predložio je Izvješće o stanju vodoopskrbe na području Općine Bizovac i 

otvorio raspravu. 
Gospodin Josip Marković upoznao je vijećnike s Izvješćem o stanju vodoopskrbe na području 
Općine Bizovac 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o stanju vodoopskrbe na području Općine Bizovac. 
 
 
Ad-6 Razmatranje izvješća o provođenju Programa raspolaganja državnim 
poljoprivrednim zemljištem na području općine Bizovac 
Predsjednik vijeća  predložio je izvješće o provođenju Programa raspolaganja državnim 
poljoprivrednim zemljištem na području Općine Bizovac i otvorio raspravu. 
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike sa dugovanjima prema općini Bizovac po pitanju 

otplate i zakupa poljoprivrednog zemljišta. 
Marin Lacković: Što je sa zemljištem Slakovac na kojem planiramo zonu male privrede. 
Nediljko Pušić: Vlada je zabranila svako raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem. 
Donijeli smo izmjenu u prostornom planiranju kako su tražili. 
Davor Torjanac: Što je sa dugom ako preuzme Agencija za plaćanja. 
Nediljko Pušić: Dug se mora izmiriti. A i dalje ostaje omjer 50-50% koji se raspoređuje država-

općina. 
Marin Lacković: Što je sa zemljom što je na sudu sa Grgoševićem. 
Nediljko Pušić: Načelnik je obavio razgovor sa gos. Grgoševićem. Platio je već iznos koji je jednak 
kupoprodajnoj cijeni zemlje, ali je uplaćeni iznos knjižen na kamate.   
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 

1. Općinsko vijeće  jednoglasno prihvaća Izvješće o provođenju Programa raspolaganja državnim 
poljoprivrednim zemljištem na području Općine Bizovac. 

2. Do kraja godine dostaviti vijeću još jedno izvješće o otplati poljoprivrednog zemljišta. 
 
 
Ad-7 Razmatranje informacije o upravljanju odmaralištem u Velom Lošinju 
Predsjednik vijeća predložio je Informaciju o upravljanju odmaralištem u Velom Lošinju i otvorio 

raspravu. 
Nenad Sudar: Koliko je općina Bizovac suvlasnik toga odmarališta? Koliko u Valpovačkom 
poduzetničkom centru ima zaposlenih iz Bizovca? 
Srećko Vuković: Imamo ugovor o sukcesiji. Općina Bizovac je suvlasnik 20%. U Valpovačkom 
poduzetničkom centru rade osobe iz gradske uprave grada Valpovo. Odmaralište mogu koristiti 
građani općine Bizovac prema planu. 



Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 
ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće usvaja Informaciju o upravljanju prenoćištem „Valpovo“u Velom Lošinju, te 
odobrava Valpovačkom poduzetničkom centru d.o.o. Valpovo da zaključi novi Aneks ugovor o 
zakupu prenoćišta „Valpovo“ u Velom Lošinju u trajanju od četiri (4) godine. 
Protiv je Nenad Sudar. 
 
 
Ad-8 Razmatranje programa protupožarne zaštite na području Općine Bizovac u sezoni 
2012 godine 

Predsjednik vijeća predložio je usvajanje zaključka o provođenju aktivnosti u provođenju program 
protupožarne zaštite na području Općine Bizovac u sezoni 2012. godine i otvorio raspravu. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o o stanju godišnjeg provedbenog plana unapređenja  
zaštite od požara na području Općine Bizovac u sezoni 2012. godine 

  
 
Ad-9 Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Bizovac 
Predsjednik vijeća predložio je vijećnicima Odluku o izmjenama i dopunama Prostornog plana 
Općine Bizovac kako je vidljivo u materijalu za ovu sjednicu. 
Željko Franjić upoznao je vijećnike sa razlozima za izradu Plana a to su Izmjena odredbi za 
provođenje vezanih uz javnu rasvjetu naselja Cret Bizovački, na način da se omogući postavljanje 
javne rasvjete i na betonskim ili metalnim stupovima. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Odluku o izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine 
Bizovac.  
 

 
Ad-10 Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Bizovcu 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je Odluku o prodaji građevinskog zemljišta u Bizovcu 
Na javni natjačaj za prodaju građevinskog zemljišta u Bizovcu u ulici Vladimira Nazora . 
Na natjačaj za prodaju javila se firma TEAM-GRADNJA d.o.o. za građevinske usluge, Habjanovci, 
Kolodvorska 48 za parcelu 634/3 površine 1181 m2. Ponudbeni iznos je 51.964,00 kuna. 

Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 
ODLUKU 

Općinsko vijeće prihvaća ponudu TEAM-gradnja d.o.o., Habjanovci Kolodvorska 48 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, površina 1181 m2, vlasništvo Općine Bizovac, prodaje se TEAM-gradnji d.o.o. 

Habjanovci Kolodvorska 48, po cijeni od 51.964,00 kuna. S najpovoljnijim ponuđačem zaključit će 
se ugovor o prodaji. Zadužuje se Općinski načelnik za provođenje odluke.  
 
 
 
Sjednica završena u 22,00 sati. 
 

Zapisničar: Ljerka Đaniš                                             Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                              Veljko Gudelj 
 
 
 


