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ZAPISNIK
s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 25. studenog 2013. godine u općinskoj
vijećnici Općine Bizovac.
Početak sjednice u 18,00 sati
Sjednici su bili nazočni :
- Vijećnici : Alan Bošnjak, Darko Bošnjak, Marinko Dragić, Tomica Glavaš, Veljko Gudelj,
Boris Katančić, Marin Lacković, Davor Tavić, Marko Teskera, Davor Torjanac i Josip
Šincek
- Sjednici nije nazočan vijećnik Slavko Magečić, koji je svoj nedolazak opravdao, i vijećnik
Nenad Sudar koji nije opravdao svoj nedolazak.
- Općinski načelnik Srećko Vuković i zamjenica Općinskog načelnika Tanja Tavić,
- pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić
- Ravnatelj OŠ „Bratoljuba Klaića“ Bizovac, Ante Lovrinčević
- Predstavanik Hrvatskog radia Valpovština, Darko Slivar
- Predstavnik MO Brođanci, Miroslav Vidaković
Predsjednik vijeća pročitao je dnevni red koji su vijećnici dobili u pozivu za ovu sjednicu, te
pozvao vijećnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu.
Nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je predloženi dnevni red prihvaćen jednoglasno.
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 4. sjednice Općinskog vijeća
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Razmatranje Informacije o Godišnjem planu i programu rada OŠ „Bratoljuba Klaića“ u
Bizovcu u školskoj 2013/2014. godini
4. Razmatranje Izvješća o provođenju Programa javnih potreba u športu i kulturi na
području općine Bizovac
5. Razmatranje Izvješća o provođenju Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim
zemljištem na području općine Bizovac
6. Razmatranje Operativnog programa radova na održavanju nerazvrstanih cesta u
zimskom razdoblju 2013./2014. godine
7. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2013. godini
8. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Bizovac u 2014. godini

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU
Ad-1 Usvajanje zapisnika 4. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je usvajanje zapisnika 4. sjednice Općinskog vijeća
i otvorio raspravu. Budući da nije bilo primjedbe na zapisnik, predsjednik vijeća dao je zapisnik
na usvajanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 4. sjednice općinskog vijeća.
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika
Davor Torjanac: Ispred stranke HSP dr. Ante Starčević dobio sam prijedlog da se na sjednici
vijeća ukine točka aktualni sat, odnosno pitanja i prijedlozi vijećnika. U Poslovniku i Statutu
Općine Bizovac postoji da je ta točka dnevnog reda obavezna i svi gradovi i općine imaju je na
svojim sjednicama. Predlažem da se broj pitanja ograniči na dva i izlaganje traje po pet minuta
po jednom vijećniku.
Veljko Gudelj: S obzirom da u nekoliko navrata na dan raketiranja Bizovca dobivamo pozivnice
za sudjelovanje u polaganju vijenaca i paljenju svijeća a ove godine vijećnici nisu pozvani i
obaviješteni. Na sve ostale manifestacije kao Olimpijada Brođanci i Bizovačke ljetne večeri
dobivamo pozivnice. Smatram da smo svi trebali biti prisutni.
Davor Torjanac: Stavljeno je na sve medije i svi znaju kada je taj datum i svi su mogli znati i
sudjelovati.
Veljko Gudelj: To smatram jednim velikim propustom i predsjednik vijeća je za to odgovoran.
Za načelnika bi imao pitanje. Što je sa Bizovačkim toplicama i tko ih je preuzeo?
Srećko Vuković: Općina Bizovac ima značajnu ulogu u trenutnom stanju Bizovačkih toplica. U
problematiku je bila uključena od prvog dana od nastalog kriznog razdoblja i prihvatila je slijed
rješenja problema nastalih u vrijeme stečajnog postupka. Bizovačke toplice su od 01.07.2013.
godine u stečaju. Bizovačke toplice u zakup na godinu dana uzela je renomirana tvrtka „Sunce
koncern“, čije su poslovno strateške namjere izuzetno ambiciozne i vrlo ozbiljne te značajne za
budući gospodarski razvoj čitave lokalne zajednice. Radi se restauracija hotela. Hotel se grije
na termalnu vodu. Uređuje se novo lječilište sa 200 kreveta. Uređivat će se lijevo krilo objekta
koje će imati visoke četiri zvjezdice. Novi voditelj je Dino Sokol. Plaća djelatnicima je na razini
njegovog sustava.
Veljko Gudelj: Zadovoljan sam aktivnostima načelnika općine i Bizovačkih toplica.
Marinko Dragić: Tko je nadležan za paljenje lišća po ulicama, kanalima, nanošenjem blata na
cestu u mjestu. Izazivaju se prometne nesreće.
Srećko Vuković: Usmeno opominjemo, pišemo opomene pojedinim osobama. Nadležne su
Hrvatske ceste i inspekcije.
Marin Lacković: Da li postoji mogućnost da općina kupi novo vatrogasno vozilo. Ako izbije požar
nećemo imati s čim izaći na teren. U Brođancima se srušila kuća na ulicu. Ne znamo tko je
vlasnik kuće. Netko je skinuo javnu rasvjetu sa kuće.
Srećko Vuković: Staro vatrogasno vozio je problem i proteklih godina. Moramo osigurati
sredstva u proračunu određena zakonom za rad Vatrogasne zajednice. U proračunu za 2014.
godinu moramo osigurati sredstva za uređenje vatrogasnog objekta u Bizovcu. Imamo i
obećanje županije da će sudjelovati sa određenim sredstvima. Moramo prvo stvoriti materijalno
tehničke uvjete, skladišta. Urušena kuća u Brođancima je vezano za ingerenciju ulaska u
privatno vlasništvo. U gruntovnici se može pronaći vlasnika i poslati mu dopis. Tražiti
građevinsku inspekciju i poduzeti korake prema vlasniku.
Marko Teskera: Dokle se stiglo sa uklanjanjem benzinske pumpe u Bizovcu?
Srećko Vuković: Benzinska pumpa u Bizovcu je u pojasu Hrvatskih cesta i u postupku je kako
iznaći rješenje maknuti je iz centra Bizovca.

Tomica Glavaš: Prema Bizovačkim toplicama u Sunčanoj ulici i u Kolodvorskoj ulici nalaze se
nevažeći znakovi. Tri znaka na jednom stupu su nevažeća. Predlažem da se postave znakovi
upozorenja i ograničenje brzine.
Srećko Vuković: U Kolodvorskoj ulici u Bizovcu je obnovljena cesta nakon radova na odvodnji.
Cvjetna ulica je puna blata i nitko ništa ne javlja a uložena su znatna sredstva i trud.
Postavljeni znakovi su u nadležnosti općine i mještana. Provjerit ćemo da li je postavljanje tri
znaka na jedan stup neispravno.
Tomica Glavaš: Betonirani nogostup u Valpovačkoj ulici će se smrznuti i podići. Nema temelja i
kocke nisu prorezane do temelja.
Srećko Vuković: Tvrtka Gradbenik d.o.o. iz Bizovca je izvođač radova i oni daju garanciju.
Ad-3 Razmatranje Informacije o Godišnjem planu i programu rada OŠ „Bratoljuba
Klaića“ u Bizovcu u školskoj 2013/2014.godini
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je Informaciju o Godišnjem planu i programu rada
OŠ „Bratoljuba Klaića“ u Bizovcu u školskoj 2013/2014. godini i riječ dao ravnatelju g. Anti
Lovrinčeviću.
Ravnatelj OŠ „Bratoljuba Klaića“ Bizovac g. Ante Lovrinčević upoznao je vijećnike s
Informacijom o Godišnjem planu i programu rada škole kako je i vidljivo u materijalima za
sjednicu.
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća zahvalio se ravnatelju škole i Informaciju o
godišnjem planu i programu rada OŠ „Bratoljuba Klaića“ u Bizovcu u školskoj 2013/2014.godini
dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće prima na znanje Informaciju o Godišnjem planu i programu rada OŠ
„Bratoljuba Klaića“ u Bizovcu u školskoj 2013/2014. godini.
Ad-4 Razmatranje Izvješća o provođenju Programa javnih potreba u športu i kulturi
na području općine Bizovac
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je Izvješće o provođenju Programa javnih potreba
u športu i kulturi na području općine Bizovac i otvorio raspravu.
Načelnik Općine Bizovac upoznao je vijećnike s Izvješćem o provođenju Programa javnih
potreba u športu i kulturi na području općine Bizovac.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o provođenju Programa javnih potreba u športu i
kulturi na području općine Bizovac.
Ad-5 Razmatranje Izvješća o provođenju Programa
poljoprivrednim zemljištem na području općine Bizovac

raspolaganja

državnim

Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je Izvješće o provođenju Programa raspolaganja
državnim poljoprivrednim zemljištem na području općine Bizovac i riječ dao g. načelniku općine
Bizovac. Načelnik općine Bizovac upoznao je vijećnike s Izvješćem o provođenju Programa
raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području općine Bizovac i otvorio
raspravu.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o izvršenju Programa raspolaganja državnim
poljoprivrednim zemljištem na području Općine Bizovac, kojeg je pripremio Jedinstveni upravni
odjel 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-6 Razmatranje Operativnog programa radova na održavanju nerazvrstanih cesta u
zimskom razdoblju 2013/2014.godine
Predsjednik vijeća predložio je Operativni program radova na održavanju nerazvrstanih cesta u
zimskom razdoblju 2013/2014. godine i riječ dao g. Željku Harkanovcu direktoru poduzeća
Urbanizam d.o.o. Valpovo.
Gospodin Željko Harkanovac pozdravio je vijećnike i sve prisutne i upoznao sa Operativnim
programom radova na održavanju nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 2013/2014. godine
kako je vidljivo u materijalu za sjednicu.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Operativni program radova na održavanju nerazvrstanih
cesta u zimskom razdoblju 2013/2014. godine.
Ovlašćuje se općinski načelnik da zaključi ugovor s poduzećem Urbanizam d.o.o. Valpovo o
obavljanju radova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 2013/2014. godine na
području Općine Bizovac.
Ad-7 Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2013.
godini
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima Analizu stanja sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Bizovac u 2013. godini i riječ dao pročelniku Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Bizovac g. Nediljku Pušiću, koji je upoznao vijećnike sa Analizom stanja
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2013. godini.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Bizovac u 2013. godini.
Ad-8 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Bizovac u 2014. godini.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2014. godini i riječ dao pročelniku
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac g. Nediljku Pušiću, koji je upoznao vijećnike sa
Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u
2014. godini.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Bizovac u 2014. godini.
Završeno u 20,40 sati.
Zapisničar :
Ljerka Đaniš

Predsjednik Općinskog vijeća
Davor Torjanac

