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        REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
 
            OPĆINA BIZOVAC 

  Općinsko vijeće 
 
KLASA : 021-05/13-01/1 

URBROJ :   2185/03-13-02 
Bizovac, 27. veljače 2013. godine 
 
 

ZAPISNIK 
s 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 11. veljače  2013. 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 12 vijećnika, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.  
Sjednici su bili nazočni : 
- Vijećnici : , Zdenko Bobinac,  Marin Lacković, Ante Lovrinčević, Veljko Gudelj, Slavko Magečić, 

Ivan Mihaljčević, Vladimir Sekalec, Nenad Sudar, Tanja Tavić, Davor Torjanac,  Zorislav 
Vučkovac 

- Odsutni vijećnici: Miroslav Banović, Alan Bošnjak, opravdano odsutni 
- Općinski načelnik Srećko Vuković ,  
- Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac:  Nediljko Pušić, Željko Franjić,   
- HRV - Valpovština , Mato Jerkić 

Predsjednik vijeća Veljko Gudelj predložio je dnevni red koji su vijećnici dobili u pozivu za ovu 
sjednicu  i predložio dopunu dnevnog reda da 8. točka glasi Odluka o izmjeni Odluke o izmjenama 

i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
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 32. sjednice 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2013. godinu 
4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje dimnjačarskih poslova 

na području općine Bizovac 
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području 

Općine Bizovac 
6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2012.godinu na području Općine Bizovac 
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalnu 

infrastrukturu 
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

 
 

 
 



 

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 
 
Ad-1 Usvajanje zapisnika 32. sjednice 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je usvajanje zapisnika 32. sjednice i otvorio 

raspravu. Budući da nije bilo primjedbe na zapisnik, predsjednik vijeća dao je zapisnik na 
glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 32. sjednice. 
 
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika 
Ivica Mihaljčević: Da li je pri kraju legalizacija Omladinskog doma (sale za svatove). 
Željko Franjić: Gruntovnica je proknjižila suvlasništvo i zna se čiji je koji dio. Dužni su dostaviti 
ugovor da se zna da su to dvije zgrade. 
Nenad Sudar: Kada se definira vlasništvo što dalje? 
Davor Torjanac: Problem je poduzeće Dvorac d.o.o. Valpovo i kvaliteta vode. Dolaze ljetne 
vrućine, nećemo se moći istuširati zbog kvalitete i pritiska vode. Da li ima kakve alternative za 
budućnost što se tiče vode. 
Veljko Gudelj: Namijenjena su sredstva za rekonstrukciju vodocrpilišta Jarčevac. Alternative 

nema. Za sada su tu Belišće i Našički vodovod koji pomažu u isporuci vode. 
Zdenko Bobinac: Zanima me saniranje ćuprija koje nije riješio Dvorac d.o.o. Valpovo u ulici 
K.Tomislava. Idu dalje a nisu riješili prvo od Kolodvorske pa do kraja K.Tomislava u Bizovcu. 
Srećko Vuković: U dobrom dijelu je sanirano. Poteškoće su u Kolodvorskoj ulici. Radio je 
kooperant Dvorca. U ugovoru stoji da su cestu i ostalo dužni vratiti u prvobitno stanje. Moja 
zamjerka je aljkavost.      
 
Ad-3 Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2013. godinu 
Predsjednik vijeća predložio je vijećnicima Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac 
za 2013. godinu i otvorio raspravu.  
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća Općine 
Bizovac za 2013. godinu dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2013. 
godinu. 
 
Ad-4 Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje 
dimnjačarskih poslova na području općine Bizovac 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je vijećnicima Odluku o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Bizovac i otvorio raspravu. 
Željko Franjić upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 
obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Bizovac. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno za najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje dimnjačarskih poslova na 
području općine Bizovac odabire SAMOSTALNU DIMNJAČARSKU RADNJU TIBORJANCI, vl. Nikola 
Novoselić B.Radića 37 Tiborjanci. Rok trajanja koncesije je 10 godina. Iznos naknade za koncesiju 
je 1.000,00 kuna. 
 
Ad-5 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na 
području Općine Bizovac 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je vijećnicima Prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Bizovac i otvorio raspravu. 

Srećko Vuković: Prema prijedlogu izmjene odluke utvrđuje se da ugostiteljski objekti  iz skupine 
„Restorani“ ( restoran, gostionica, zdravljak,zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, 



 

slastičarnica tip I, slastičarnica tip II, slastičarnica tip III, restoran brze prehrane, objekt brze 
prehrane tip I, objekt brze prehrane tip II) i pojedini ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“ ( 
kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma i konoba), mogu raditi u vremenu od 6,00 do 24,00 sata, 
a u dane vikenda i to petkom na subotu i subotom na nedjelju u vremenu od 6,00 do 02,00 sata. 

Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 
 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Bizovac u predloženom tekstu. 
 
Ad-6 Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2012. godinu na području Općine Bizovac 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je vijećnicima da se Izvješće o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu na području Općine Bizovac 
usvoji i otvorio raspravu. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2012. godinu na području Općine Bizovac. 
 
Ad-7 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalnu 
infrastrukturu 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je vijećnicima Prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu i otvorio raspravu. 
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o priključenju na komunalnu infrastrukturu dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Usvaja se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne 
građevine na području Općine Bizovac u predloženom tekstu. 
 
Ad-8 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

 Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je vijećnicima prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o komunalnom doprinosu i otvorio raspravu.   
Općinski načelnik: Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 
86/12),člankom 22. stavkom 1. utvrđeno je da podnositelj zahtjeva odnosno vlasnici zgrade za 
koje je doneseno rješenje o izvedenom stanju, osim za pomoćnu zgradu, dužni su po izvršnosti 
tog rješenja platiti komunalni doprinos i vodni doprinos u skladu s posebnim propisima. Ovim 
prijedlogom se stimulira legalizacija odnosno ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada, 
umanjenjem komunalnog doprinosa za obveznike komunalnog doprinosa koji ozakonjuju 
nezakonito izgrađene zgrade, na način da se utvrđeni iznos komunalnog doprinosa za stambene 
objekte, umanji za 50%, a za ozakonjenje nezakonito izgrađene objekte poljoprivredne i 
gospodarske namjene predlaže se oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa. Smatramo da će 
se navedenim izmjenama i dopunama povećati broj zahtjeva za ozakonjenje bespravno izgrađenih 
zgrada, do zakonom propisanog roka za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje, odnosno do 30. 
lipnja ove godine jer uz prijedlog navedenog umanjenja komunalnog doprinosa, sukladno Zakonu 
omogućava se i odgoda početka plaćanja u slučaju obročne otplate, za godinu dana od dana 
izvršnosti rješenja. 
Nenad Sudar: predlažem da komunalni doprinos bude 1kuna m3. 
Davor Torjanac: predlažem da komunalni doprinos za stambene i gospodarske objekte bude 
0 kuna m3. 
Zdenko Bobinac: predlažem da komunalni doprinos bude 1kuna m3. 

Marin Lacković:Predlažem da komunalni doprinos bude 0 kuna m3. 
Zorislav Vučkovac:Predlažem da komunalni doprinos bude 0 kuna m3. 



 

Željko Franjić: predložio da članak 9a glasi: 
„Podnositelj zahtjeva za zadržavanje objekata u prostoru koji ozakonjuju objekte izgrađene bez 
akta o građenju, a koji se nalazi unutar granica građevinskih područja svih naselja općine Bizovac, 
te poljoprivredni objekti izgrađeni izvan građevinskih područja naselja, izuzev objekata izgrađenih 

u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja, oslobađaju se plaćanja komunalnog 
doprinosa.  
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

 
ODLUKU 

U Odluci o komunalnom doprinosu iz članka 9 dodaje se članak 9a koji glasi: 
 
„Podnositelj zahtjeva za zadržavanje objekata u prostoru koji ozakonjuju objekte izgrađene bez 
akta o građenju, a koji se nalazi unutar granica građevinskih područja svih naselja općine Bizovac, 
te poljoprivredni objekti izgrađeni izvan građevinskih područja naselja, izuzev objekata izgrađenih 
u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja, oslobađaju se plaćanja komunalnog 
doprinosa.“  
 
 

 
Sjednica završena u 19,00 sati. 
 
Zapisničar: Ljerka Đaniš                                              
 

                                       Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                 Veljko Gudelj 

 
 
 
 
 
 
 


