
 

 
 

                         
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BIZOVAC 

  OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Z A P I S N I K 
31. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE BIZOVAC 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Klasa: 021-05/12-01/10 

Urbroj: 2185/03-01-12-02 
Bizovac, 26. studeni 2012. 

 

               



 

 
 

                     
        REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
             OPĆINA BIZOVAC 
              Općinsko vijeće 
        
KLASA : 021-05/12-01/10 
URBROJ :   2185/03-12-02 
Bizovac, 26. studeni  2012. godine 
 

ZAPISNIK 
s 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 26. studenoga  2012. godine u 
općinskoj vijećnici Općine Bizovac. 
Početak sjednice u 18,0 0 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, Marin Lacković, Antre 

Lovrinčević,Veljko Gudelj, Slavko Magečić, Ivan Mihaljčević, Vladimir Sekalec, Nenad 
Sudar, Tanja Tavić, Davor Torjanac,  Zorislav Vučkovac 

- Općinski načelnik Srećko Vuković   
- Zamjenica načelnika: Marija Ljubek 

- Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac:  Nediljko Pušić   
- Predstavnik HRV-a: Darko Slivar 

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 30. sjednice 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Razmatranje  Prijedloga odluke o socijalnoj skrbi 
4. Razmatranje Izvješća o provođenju Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim 

zemljištem na području općine Bizovac 
5. Razmatranje Informacije o provođenju Odluke o stipendijama Općine Bizovac u 

2011./2012. godini 
6. Razmatranje Operativnog programa radova na održavanju nerazvrstanih cesta u 

zimskom razdoblju 2012./2013. godine 

7. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2012. 
godini 

8. Smjernice za organizaciju  i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
Bizovac u 2013. godini 

 
 



 

 
 

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 
 

 
Ad-1 Usvajanje zapisnika 30. sjednice 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je usvajanje zapisnika 30. sjednice i otvorio 
raspravu. 
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik vijeća dao je zapisnik na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 30. sjednice. 
 
 
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika 
 

Ivica Mihaljčević: Pohvalio bi načelnika za asfaltiranje Cvjete ulice . 
1. Tko koristi općinski auto? 
2. Kako povući sredstva iz Evropskih fondova. Trebamo poslati Tanju Tavić da vidi koji 

je put do tih  programa. 
3. Da li DORH  nešto poduzima u svezi dugovanja bivšeg načelnika Mirka Sudar prema 

općini Bizovac?  

4. Kada će biti završena legalizacija objekata . Brzo će doći 1.7.2013.  
5. Rečeno je da je direktor HRV-a svojim radnicima smanjio plaće za 12%. Općina 

Bizovac je suvlasnik HRV-a , da li je što poznato? 
Srećko Vuković: Cvjetna ulica je završena. Uspjeli smo dobiti  sredstva u  Ministarstvu 
regionalnog razvoja. Općina Bizovac plaća 240 tisuća kuna i sve je isplaćeno izvođaču 
radova  Gradnji d.o.o. iz Osijeka. Općinski auto  mogu koristiti načelnik, zamjenik 
načelnika,predsjednik vijeća i djelatnici općine u svrhu koja je korisna za općinu. Legalizacija 
sale za svatove je pri kraju.  U 2013. godini ćemo morati legalizirati sve ostale općinske 
objekte. Suvlasnici smo HRV-a i imamo informaciju da su smanjene plaće djelatnicima . 
Općina Bizovac podmiruje svoje obaveze prema HRV-u . Odluku o smanjenju je donio g. 
Davor Runje zbog nedovoljno sredstava. Teško je stanje ali preživljava se jer se radio 
financira i iz promidžbe. Bivši načelnik Mirko Sudar nije vratio sav dug prema općini. Sa 
neisplaćenih plaća skinuto mu je 45 tisuća kuna. Tužio je općinu Bizovac zbog obustavljenih 
plaća ali je spor izgubio. Vođena je parnica i prijavljeno je DORH-u i dobili smo odgovor da 
oni nemaju s tim veze. Nema elemenata za krivičnu odgovornost. 
Zdenko Bobinac:  

1. Pohvalio bi načelnika za popravak u Valpovačkoj ulici što je počinio Dvorac d.o.o. kod 
izvođenja radova na odvodnji. Isto tako pohvala za asfaltiranje Cvjetne ulice. Još 
ništa nisu napravili kod moje kuće. Nasipali su malo krupnog kamena koji propada i 

to nije dovoljno. 
Srećko Vuković: Sada saniraju u Sunčanoj ulici pa će u Kolodvorskoj a ulicu K.Tomislava dio 
su sada preskočili. 
Davor Torjanac: Pohvalio bi što su počeli radovi na osnovnoj školi u Samatovcima. 

1. Pitao sam zašto nema bankomata u centru Bizovca I nisam dobio odgovor.  
2. Zašto semafor u centru Bizovca ne treperi od 22-06 sati ujutro kao i dalje nego  

stalno gori žuto?  

Srećko Vuković: Vidjeti ćemo sutra za rad semafora sa firmom Elektromodul. Oni su 
zaduženi za rad semafora. Bankomat ima na Bizovačkim toplicama. Privredna banka se 
mislila proširivati u  Bizovcu pa od toga ništa. Zatvorili su i banku u Petrijevcima. Uputiti ću 
dopis u Privrednu banku u Valpovo za postavljanje bankomata u centru. 
Nenad Sudar:   



 

1. Apsurd je što Bizovac nema bankomat. Treba poslati pismeni zahtjev Privrednoj banci 
pa neka odgovore. 

2. Dolazi zima, što se čeka sa cestom u Kolodvorskoj ulici i šahtom pred načelnikovom 
kućom. Što poduzeće Dvorac radi.  

3. Da li  općina vodi brigu o razdvajanju komunalnog i vodnog poduzeća i suvlasništvom 
općine u njemu.  

Srećko Vuković: Moramo zauzeti čvrsti stav i donijeti odluku da li nam poduzeće Dvorac 
treba. Nas više zanima distributivni dio zbog vode. Nemamo nekih posebnih poteškoća sa 
poduzećem Dvorac osim tih nešto tehničkih. 
Nenad Sudar: Potpisujem da ćemo mi u Dvorcu izgubiti sva sredstva . Moramo više brinuti o 
vlasničkoj strukturi.   
Veljko Gudelj: Poduzeće Dvorac d.o.o. Valpovo osniva poduzeće kćer koja se zove 
Urbanizam. Naš udio je isti i neće se mijenjati. Ako poduzeće bude ulazilo u stečaj napraviti 
će se nove procjene. 
Nenad Sudar: Ne slažem se sa izlaganjem i stavom Veljka Gudelj.  Moramo pod hitno 
zaštititi interese općine Bizovac. 
Marin Lacković:  

1. Tražili smo izvješće i više informacija od Dvorca koje nismo dobili.  
2. Autobusna stajališta su osigurana a polupana stakla u pojedinim mjestima još nisu 

promijenjena.  
Veljko Gudelj: Izvješće je odbijeno i radi se nova procjena.    
Srećko Vuković: Stalno razbijaju autobusna  stajališta. Ne znamo što više napraviti. 
Nenad Sudar:  

1. Ako se cesta u Kolodvorskoj sada ne može asfaltirati, da li se može nasipati 
kamenom. 

Srećko Vuković: Svaki dan ih zovemo zbog nečega. Rečeno je da su na gradilištu u Bizovcu. 
Alan Bošnjak:  

1. Na groblju u  Habjanovcima u bunaru nema vode.  
2. Cesta j Cret – Habjanovci je veći dio napravljena a nisu dobro postavljeni znakovi. 

Veliki traktori neće moći proći jer su sa jedne i druge strane blizu postavljeni.  
Srećko Vuković: Obavijestiti ćemo poduzeće Gradnju d.d.  koja je izvođač radova na cesti pa 
neka vide što je problem kod znakova. Puno kuća u Habjanovcima nema vode u bunarima. 
Takav je vodostaj trenutno. 
Davor Torjanac: Stjepan Bosak iz Samatovaca čisti bunare pa bi se moglo kompenzirati sa 
dugovanjem komunalne naknade prema općini. 
Vladimir Sekalec:  

1. Dokle se došlo sa rasvjetom u Cretu? Što se čeka? 
Srećko Vuković: Mijenja se prostorni plan pa će rasvjeta ići na stupove. HEP je već počeo 
raditi dokumentaciju. 
Miroslav Banović:  

1. Kada će se ići u rekonstrukciju ceste prema Osijeku? Da li će ići biciklistička staza do 
Samatovaca. 

Srećko Vuković: Proširuje se samo jedna i druga strana ceste. Neće biti biciklistička staza. 
Treba puno sredstava za dokumentaciju a mi to sada nemamo. Probati  ćemo praviti 
projektnu dokumentaciju ako bude išlo. 
 
 
Ad-3 Razmatranje Prijedloga  odluke o socijalnoj skrbi 
 

Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj  predložio je vijećnicima da usvoje Prijedlog Odluke o 
socijalnoj skrbi i otvorio raspravu. 
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom odluke o socijalnoj skrbi koji je 
usklađen sa novim zakonskim propisima. 
Tanja Tavić: Koliko iznosi osnovica kod izračuna jednokratne pomoći?  



 

Nediljko Pušić: Osnovicu utvrđuje načelnik u minimalnom iznosu I ona sada iznosi 600,00 
kuna. Proračunom moramo utvrditi što ćemo pomagati. 
Davor Torjanac: Da li postoji mogućnost da općina nabavi drva a ne daje novac koji potroše 
u druge svrhe. 

Nediljko Pušić: Bilo bi najbolje nabaviti drva ali je to dosta problematično.  
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi. 
 
 
Ad-4 Razmatranje Izvješća o provođenju Programa raspolaganja državnim  
poljoprivrednim zemljištem na području općine Bizovac 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o provođenju 
Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem i otvorio raspravu.  
Načelnik  Srećko Vuković  upoznao je vijećnike s Izvješćem o provođenju Programa 
raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području općine Bizovac 

Nenad Sudar: Da li PPK  d.d. uredno plaća komunalnu naknadu i hoće li u novu 
prodavaonicu u Bizovcu zaposliti ljude sa područja općine Bizovac? 
Srećko Vuković: PPK d.d. Valpovo uredno plaća sve prema općini Bizovac. Obećali su da će 
zaposliti neke sa naše općine. 
Zdenko Bobinac: Dosta prodaju zemlju. Da li je to u skladu sa zakonom? 
Nediljko Pušić: Sve je to u skladu sa zakonom.   

Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 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-5 Razmatranje Informacije o provođenju Odluke o stipendijama Općine Bizovac 
u 2011./2012. godini 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj  predložio je vijećnicima Informaciju o provođenju Odluke 
o stipendijama Općine Bizovac u 2011./2012. godini.  
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Informaciju o provođenju Odluke o 
stipendijama Općine Bizovac u 2011./2012. godini dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o provođenju Odluke o dodjeli stipendija Općine Bizovac u 
2011./2012. godini. 

 
 
Ad-6 Razmatranje Operativnog programa radova na održavanju nerazvrstanih 
cesta u zimskom razdoblju 2012./2013. godine 
 
Predsjednik vijeća predložio je vijećnicima usvajanje Operativnog program radova na 
održavanju nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 2012./2013. godine i otvorio raspravu. 

Marin Lacković: Treba čistiti cestu do groblja u Brođancima. Tko je za to zadužen? 
Srećko Vuković: Dijelom se radi o županijskoj cesti i taj dio bi trebalo čisti poduzeće Cesting. 
Miroslav Banović: Nezadovoljni smo  sa Dvorcem d.o.o. Valpovo sa čišćenjem snijega u ulici 
P.Kovačevića u Samatovcima. Očiste sa strane kada mi napravimo prolaz autima i onda se 
nahvata led a to nije dobro. 
Davor Torjanac: Dosta loše čiste cestu Ladimirevci-Bizovac.  



 

Srećko Vuković: Prošle zime je dosta padao snijeg i nije se stiglo sve dobro očistiti na 
vrijeme a i poznati su vam prioriteti. Angažirati ćemo i druge za čišćenje snijega ako to bude 
potrebno. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće većinom glasova donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
1. Općinsko vijeće prihvaća Operativni program radova na održavanju nerazvrstanih 

cesta u zimskom razdoblju 2012./2013. godine, koji je pripremio Dvorac d.o.o. 
Valpovo. 

2. Ovlašćuje se općinski načelnik da zaključi ugovor s poduzećem Dvorac d.o.o. o 
obavljanju radova održavanja nerazvrstanih cesta  u zimskom razdoblju 2012./2013. 
godine na području općine Bizovac.   

Protiv  je Nenad Sudar. 
 
 
Ad-7 Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 
2012. godini 
 

Predsjednik vijeća  g. Veljko Gudelj  predložio je vijećnicima Analizu stanja sustava zaštite i 
spašavanja na području Općine Bizovac u 2012. godini i otvorio raspravu. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće usvaja Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
Bizovac u 2012. godini. 

 
 
Ad-8 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Bizovac u 2013. godini 
 
Predsjednik  Općinskog vijeća g. Veljko Gudelj predložio je vijećnicima Smjernice za 
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2013. godini  
i otvorio raspravu. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo slijedeći  

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće utvrđuje Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i  spašavanja na 
području Općine Bizovac u 2013. godini. 
 
Sjednica završena u 19,35 sati. 
 
 
 
Zapisničar: Ljerka Đaniš                                              

Predsjednik Općinskog vijeća 

Veljko Gudelj 
 


