REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

ZAPISNIK

30. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BIZOVAC

Klasa: 021-05/12-01/09
Urbroj: 2185/03-01-12-02
Bizovac, 01. listopada 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
Općinsko vijeće
KLASA:
URBROJ:
Bizovac,

021-05/12-01/09
2185/03-12-02
01. listopada 2012. godine

ZAPISNIK
s 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 01. listopada 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 , djelatnike općine i goste.
Utvrđeno je da je sjednici nazočno 11 od ukupno 13 vijećnika, te da postoji kvorum za
pravovaljano odlučivanje.
Sjednici su bili nazočni :
- Vijećnici: Veljko Gudelj, Zdenko Bobinac, Alan Bošnjak, Marin Lacković, Ante Lovrinčević,
Slavko Magečić, Ivan Mihaljčević, Vladimir Sekalec, Tanja Tavić, Davor Torjanac, i
Zorislav Vučkovac.
Odsutni vijećnici: Miroslav Banović i Nenad Sudar.
- Općinski načelnik: Srećko Vuković,
- Predstavnik Dvorca d.o.o.: gosp. Josip Marković
- Predstavnik PU osječko-baranjske, Odsjek za prevenciju: Darko Ćorković
- Predstavnik HRV-a: Darko Slivar
- Predstavnik MO Bizovac Davor Tavić
- Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela: Nediljko Pušić, Željko Franjić i Katica Sršić.
Predsjednik vijeća Veljko Gudelj predložio je dnevni red koji su vijećnici dobili u pozivu za
ovu sjednicu uz uvrštenje točke 2. Informacije o radu Odsjeka za prevenciju Pu osječkobaranjske županije. Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 28. i 29. sjednice općinskog vijeća
2. Informacija o radu Odsjeka za prevenciju PU osječko-baranjske županije
Izvjestitelj: Darko Ćorković
3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
4. Razmatranje Informacije o reorganizaciji društva Dvorac d.o.o. Valpovo
Izvjestitelj: Josip Marković
5. Polugodišnji financijski izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bizovac
a) Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Biizovac za 2012.
godinu
b) Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna Općine Bizovac za
razdoblje 01.01.2012. – 30.06.2012. godine
Izvjestitelj: Srećko Vuković

6. Razmatranje izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje
01.01.2012.-30.06.2012.
Izvjestitelj: Srećko Vuković
7. Razmatranje Prijedloga Plana zaštite i spašavanja Općine Bizovac
Izvjestitelj: Srećko Vuković
8. Razmatranje Prijedloga Plana civilne zaštite Općine Bizovac
Izvjestitelj: Srećko Vuković
9. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima za izračun naknade gospodarenja
komunalnim otpadom u 2012. godini
Izvjestitelj: Željko Franjić
10. Razmatranje Informacije o ostvarivanju financijskog plana i programa rada Vatrogasne
zajednice Općine Bizovac za 2011. godinu
Izvjestitelj: predsjednik VZ Općine Bizovac

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU
Ad-1 Usvajanje zapisnika 28. i 29. sjednice
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je usvajanje zapisnika 28. i 29. sjednice i
otvorio raspravu.
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnike, predsjednik vijeća dao je zapisnike na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 28. i 29. sjednice.
Ad-2 Informacija o radu Odsjeka za prevenciju PU osječko-baranjske županije
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj dao je riječ gosp. Darku Ćorkoviću.
Darko Ćorković: U suradnji sa EU, gdje se mnogo polaže na prevenciju, ustrojeni su odsjeci
za rad. U suradnji sa državnim institucijama, školama, lokalnom upravom, grupama
građana, Zavodom za javno zdravstvo, radi se sa mladima na prevenciji vršnjačkog nasilja,
nasilja na internetu, društvenim mrežama, problemu droga, alkohola, cigareta i vandalizma.
Kroz pet podprojekata djeca od 4,5,i 6 razreda osnovne škole upoznaju se sa raznim
mogućnostima ( uključivanje u sportske i društvene aktivnosti ), radi se na prepoznavanju
nasilja, predavanju roditeljima i sl.
Ante Lovrinčević: Prije 2 godine ušli smo u taj program Odsjeka za prevenciju i moram reći
da je dobro prihvaćeno od strane djece i roditelja.
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće prihvatilo je informaciju o radu Odsjeka za prevenciju PU osječko-baranjske
županije i donijelo odluku da se u razumnim okvirima financira tiskani materijal za rad s
djecom na području Općine Bizovac.
Ad-3 Pitanja i prijedlozi vijećnika
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je točku pitanja i prijedlozi vijećnika i otvorio
raspravu.
Ivan Mihaljčević :

1. Da li je potpisan ugovor za Omladinski dom?
2. Šta se radi sa pozornicom?
3. Šta je sa požarom kod groblja? Vatrogasno vozilo ne može prići od nekakve rupe.
4. Službeni kamionom vozi se privatno kod Ravlića i po kućama ?
Srećko Vuković : Još se čekaju potpisi za HT-e. Ove godine napravit će se dokumentacija za
pozornicu. Znam da je bilo par požara, ne znam da se nije moglo prići požarima.
Davor Torjanac: 8. listopada u Samatovcima biti će proslava Dana Neovisnosti. Nastupat će
KUD-ovi, kuhat će se čobanac, održat će se nogometne utakmice,. Zahvaljujem Općini na
podršci i pozivam Vas sve na proslavu.
1. U Općini ima naftnih bušotina, dobiva li Općina rentu?
Srećko Vuković : Na našem području ima 8 geotermalnih izvora i 8 naftnih izvora. Prihodi od
naftne rente iznose 350.000,00 – 400,000,00 kn godišnje, od toga se 40.000,00 do
50.000,00 kn odnosi na geotermalne vode.
Zorislav Vučkovac :
1. U novinama su se pojavi napisi o problemima sa prijevozm školske djece, kako će to
dalje ići?
2. Javne rasvjete nestaje pri prvom vjetru u Brođancima
Srećko Vuković: RH financira prijevoz učenika sa 75 %, općina sufinancira prijevoz vlakom
sa 20 %, prijevoz autobusom za učenike 10%, dobivaju i butru, prijevoz autobusom za
studente 150,00 kn.
Marin Lacković: U Brođancima su se stvorile dvije nove deponije. Treba okrčiti gušće da se
tu ne baca smeće. Kakvi su prijedlozi za proračun?
Srečko Vuković: Ljudi su neodgovorni kod bacanja smeća. Općina ulaže značajna sredstva u
sanaciju deponija, postavili smo i zaštitne rampe. Što se proračuna tiče, čekaju se prijedlozi
udruga da se sastavi proračun.
Alan Bošnjak:
1. Kod izgradnje ceste koja spaja Habjanovce i Cret, kamioni su oštetili cestu kod crkve,
hoće li to sanirati?
2. Kod LD Habjanovci – treba očistiti deponiju Popovac.
3. Ove godine Habjanovci su dobili manje u proračunu od predviđenog, hoće li se radovi
nastaviti u idućoj godini?
Srećko Vuković: Radovi će se nastaviti. Pogledat ćemo oštećenje ceste i vidjeti za popravak.
Ad-4 Razmatranje Informacije o reorganizaciji društva Dvorac d.o.o. Valpovo
Josip Marković: Zbog zakonske regulative došlo je do potreba reorganizacije društva Dvorac
d.o.o. prema kojima treba izvršiti odvajanje vodoopskrbe i odvodnje od komunalnih
djelatnosti i od gospodarskih djelatnosti. Imali bismo trgovačko društvo Dvorac d.o.o. za
vodoopskrbu i odvodnju i Urbanizam d.o.o. – za građevinske i komunalne poslove.
Davor Torjanac: Koji osnivački ulog se prenosi u Urbanizam?
Josip Marković: 22 % kao što je bilo i u Dvorcu d.o.o..
Marin Lacković: Koliki će biti temeljni kapital?
Josip Marković: Temeljnji kapitak Dvorca iznosi 40.350.400,00 kn, koji je podijeljen na četiri
poslovna udjela, isti udjeli suvlasnika biti će i u Urbanizmu. Sve će proći reviziju.
Alan Bošnjak: Koliko ljudi je zaposleno u Dvorcu? Nitko iz općine Bizovac nije zaposlen
Josip Marković: zadnjih par godina nije nitko zaposlen.
Zdenko Bobinac: Tko će voditi tvrtku, tko će biti uprava tvrtke, ima li Urbanizam plan
poslovanja?
Josip Marković: Voditelj će biti iz postojeće tvrtke Dvorac d.o.o..Urbanizam ima osigurane
poslove u 2013. godini.
Veljko Gudelj: Ovo je informacija o reorganizaciji Dvorca d.o.o. na prijedlog Skupštine i
Nadzornog odbora Dvorca d.o.o.
Tanja Tavić: Predlažem da se točka skine s dnevnog reda, da mi dobijemo sve podatke da
odlučimo na drugoj sjednici.

Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće glasovalo je: općinski vijećnici sa 4 glasa (Veljko
Gudelj, Vjekoslav Sekalec, Ante Lovrinčević i Ivan Mihaljčević) prihvaćaju Informaciju,
općinski vijećnici sa 7 glasova protiv ( Marin Lacković, Davor Torjanac, Tanja Tavić, Alan
Bošnjak, Zorislav Vučkovac, Slavko Magečić, Zdenko Bobinac ) ne prihvaćaju Informaciju o
reorganizaciji društva Dvorac d.o.o..
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće na prihvaća Informaciju o reorganizaciji društva Dvorac d.o.o., vijeće traži
više informacija na osnovu kojih će odlučiti.
Ad-5 Polugodišnji financijski izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bizovac
a) Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bizovac za 2012.
godinu
Srećko Vuković: Od planiranih prihoda poslovanja 2.884.807,95 ostvareno je 2.687.614,46
kn ili 93,16 %, a od planiranih prihoda od nefinancijske imovine 690.980,87 kn ostvareno
je 740.714,32 kn ili 107,24 %, ili ukupno prihodi su 3.428.628,78 kn ili 95,88 %. Od
planiranih rashoda poslovanja 2.308.404,94 kn ostvareno je 2.234.884,36 kn ili 96,82 %, a
od planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine 776.981,84 kn ostvareno je
590.205,06 kn ili 75,96 %, ili ukupno planirani rashodi su ostvareni u iznosu 2.825.089,42
kn ili 91,56 %.
U 2012. godini za prvih 6 mjeseci ostvareni prihodi su veći od rashoda 603.239,36 kn pa
time pokrivamo dio manjka iz 2011.
b) Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna Općine Bizovac za
razdoblje 01.01.2012. – 30.06.2012. godine
Srećko Vuković: U razdoblju od 1.1.- 30.6.2012. sredstva tekuće rezerve Proračuna Općine
Bizovac korištena su u iznosu od 7.826,33 kune.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
1. Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Bizovac za
razdoblje 01.01.2012. – 30.06.2012. godine.
2. Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o korištenju sredstava tekuće zalihe
proračuna Općine Bizovac za razdoblje 01.01.2010. – 30.06.2010. godine
Ad–6
Razmatranje izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za
razdoblje od 1.1. - 30.6.2012. godine
Srećko Vuković: Samo kratko podsjetit ću na započete investicije: nastavak izgradnje
odvodnog sustava, izgradnja ceste u Cvjetnoj ulici, uređen prostor asfaltnog rukometnog
igrališta i dvorišta škole u Habjanovcima,rekonstrukcija niskonaponske elektro-mreže javne
rasvjete u Cretu, izgradnja ceste Cret Bizovački-Habjanovci.
Ante Lovrinčević: Pohvala Općini Bizovac na suradnji i organizaciji uređenja škola i okoline.
Ivan Mihaljčević: Kakav je plan za uređenje Bizovca?
Ante Lovrinčević: Kod plana za 2013. trebalo bi uvrstiti otok za ulaz u Tuđmanovu ulicu.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za
razdoblje 1.1. -.30.6.2012. godine.
Ad–7 Razmatranje Prijedloga Plana zaštite i spašavanja Općine Bizovac

Srećko Vuković: Na temelju članka 33. Pravilnika o metodologiji za izradu procjene
ugroženosti i plana zaštite i spašavanja izrađen je i Plan zaštite i spašavanja.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog Plana zaštite i spašavanja Općine Bizovac
Ad–8 Razmatranje Prijedloga Plana civilne zaštite Općine Bizovac
Srećko Vuković: Plan Civilne zaštite je dio plana jedinice lokalne i područne ( regionalne )
samouprave koji se sastoji od ustroja civilne zaštite , popune obveznicima i materijalno –
tehničkim sredstvima i mobilizacije.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog Plana civilne zaštite Općine Bizovac
Ad–9 Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima
gospodarenja komunalnim otpadom u 2012. godini

za

izračun

naknade

Željko Franjić: Pred vama je prijedlog odluke o kriterijima za izračun naknade gospodarenja
komunalnim otpadom u 2012. godini. Troškovi gospodarenja otpadom izračunavaju se
prema kriteriju količine i svojstvu otpada uz primjenu da onečišćivač plaća.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog Odluke o kriterijima za izračun naknade
gospodarenja komunalnim otpadom.
Ad–10 Razmatranje Informacije o ostvarivanju financijskog plana i programa rada
Vatrogasne zajednice Općine Bizovac za 2011. godinu
Veljko Gudelj : Dobili ste izvješće o radu Vatrogasne zajednice u 2011. Budući da nema
predstavnika VZ dajem izvještaj na raspravu.
Marin Lacković : Treba odbiti izvještaj jer nema nikog od predstavnika i nema
transparentnog trošenja sredstava
Budući da nije bilo rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće ne prihvaća Izvješće o radu Vatrogasne zajednice u 2011. godini.
Sjednica završila u 20,10 sati.
Zapisničar
Katica Sršić

Predsjednik Općinskog vijeća
Veljko Gudelj

