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ZAPISNIK
s 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 15. veljače 2018. godine u općinskoj
vijećnici Općine Bizovac.
Početak sjednice u 19,30 sati
Zapisnik na sjednici vodila je Ljerka Đaniš, administrativna referentica općinske uprave.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na početku sjednice nazočno 12 vijećnika,
odnosno potreban broj za donošenje pravovaljanih odluka.
Nazočni članovi Općinskog vijeća: Mario Fišer, Tomica Glavaš, Igor Jakopiček, Toni Kardum, Miro
Karlović, Milan Kranjčević, Nikola Lacković, Ivica Lovrinčević, Hrvoje Marjanović, Josip Šincek,
Marko Teskera, Vlatko Vujnovac
Sjednici nisu nazočni vijećnici: Darko Bošnjak
Ostali nazočni:
- Općinski načelnik Srećko Vuković
- Zamjenica Općinskog načelnika, Tanja Tavić
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić
- Samostalni komunalni referent, Željko Franjić
- Hrvatski radio Valpovština, Darko Slivar
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 obavljenog glasovanja dnevni red je prihvaćen.

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 6. sjednice Općinskog vijeća
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Razmatranje Plana gospodarenja otpadom Općine Bizovac za razdoblje 2017. do 2023.
godine

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU
Ad-1 Usvajanje zapisnika 6. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje zapisnika 6. sjednice Općinskog vijeća
i otvorio raspravu. Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća zapisnik 6. sjednice dao je na
usvajanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 6. sjednice
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika
Nikola Lacković: Program zapošljavanja žena starijih od 50 godina „Zaželi“, u kojem je to stadiju?
Srećko Vuković: To je program zapošljavanja žena preko 50 godina. Zaposlit će se 25 žena na
24 mjeseca. Obuhvatit će oko 120 korisnika. Vrijednost projekta je oko 4 miliona kuna. Danas
je otvoren natječaj i Općina ide u taj projekt zapošljavanja. To je pomoć staračkim
domaćinstvima i za ljude koji imaju razne potrebe za pomoć.
Nediljko Pušić: Projekt je potpomognut iz sredstava Europske unije. Općina Bizovac je nositelj
projekta, a Udruga Sv. Vinka, Zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb su suradnici.
Prednost imaju više žene s područja Općine Bizovac. Za korisnike nije važan kriterij primanja
domaćinstava.
Marko Teskera: Branka Kranjčević se žali na strašan smrad po Bizovcu jer je primijetila da
mještani noću ispuštaju septičke jame u kanale po ulicama. Kaže da ona plaća dva puta mjesečno
pražnjenje septičke jame. Što se tu može učiniti da se pojedince upozori i ako treba kazni. Kada
će biti otvorene jaslice u Bizovcu.
Srećko Vuković: Mještani zovu u općinu i navode takve primjedbe ali neće imenovati tko je to da
možemo reagirati prema sanitarnoj inspekciji. Što doznamo, ispred općine šaljemo opomene.
Za otvorenje jaslica u Bizovcu čekamo suglasnost Ministarstva.
Ivica Lovrinčević: Plan ciklo turizam, da li ste upoznati s tim operativnim planom, zašto nas nema
tu? Zašto smo samo geografski pojam a nema nas kao strategija županije ?
Srećko Vuković: Pisao sam koji su naši interesi ciklo turizma. Projekt biciklističke staze. Povezati
sa naseljem.
Ivica Lovrinčević: Možete li nam dostaviti te dopise, pa ako možemo nešto mi odraditi.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike na koje natječaje smo se prijavili i gdje imamo
uporište.
Projekti prijavljeni na natječaj:
- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-Izgradnja javne rasvjete u Novakima
- Hrvatska turistička zajednica - Uređenje potkrovlja ribičke kuće, izgradnja drvene
nadstrešnice i dječjeg igrališta na prostoru izletišta Bizovačka jezera
- Ministarstvo kulture – Kultura u centru – prijava na natječaj u suradnji sa LAG-om
Karašica
- Ministarstvo rada i mirovinskog sustava – Zaželi – program zapošljavanja žena
- Europski socijalni fond – Prijevoz umirovljenika i slabije pokretnih osoba, Nabavka
prikladnog kombi vozila
- „Program održivog razvoja lokalne zajednice“ – Uređenje knjižnice i višenamjenske
dvorane u kuriji Normann
- Ministarstvo hrvatskih brnitelja – Uređenje sanitarnog čvora osobama s invaliditetom i
ulaznog podesta u zgradu općine, dvorac Normann

Zatraženo sufinanciranje od OBŽ
- Izgradnja ceste spoj Zrinsko-Frankopanske , Pere Kovačevića u Samatovcima
- Izgradnja parkirališta kod groblja u Brođancima
- Projektiranje biciklističkih staza na području općine Bizovac
- Izrada vodovodnog priključka za potrebe manifestacije Olimpijada starih športova
Brođanci
- Izrada centralnog grijanja u bizovačkoj kino dvorani
Projekti u pripremi za natječaje s građevinskom dozvolom
- Izgradnja sportskog centra NK BSK-Termia
- Izgradnja javne rasvjete u Brođancima
- Izgradnja javne rasvjete u Habjanovcima
- Izgradnja vodovoda u Cvjetnoj ulici u Bizovcu
- Uređenje knjižnice, galerije, vlastelinske i etno sobe u kuriji Normann
Priprema projektno tehničke dokumentacije
- Energetska obnova društvenog doma u Brođancima
- Rekonstrukcija ceste Habjanovci-habjanovačko groblje, spoj sa cestom Čepinski MartinciBrođanci
- Izgradnja biciklističkih staza: Bizovac-Novaki, Novaki-Brođanci, Brođanci-Habjanovci,
Habjanovci-Cret Bizovački
Hrvoje Marjanović: Zahvalio bi se na postavljenoj novoj stolariji, i sanitarnom čvoru objekta DVDa Habjanovci.
Mario Fišer: Što je sa organizacijom NK BSK Bizovac ?
Srećko Vuković: Pripreme su za novu sezonu. Ovih dana će biti održana skupština pa ćemo vidjeti
stvarno stanje na računu.
Ovih dana smo raspodijelili sredstva za one koji rade.
Miro Karlović: Imamo li mi neki prostor za pražnjenje septičkih jama ?
Srećko Vuković: Deponija kanalizacije u Valpovu, glavni kolektor.
Igor Jakopiček: Da li je gotov projekt za daljnje produženje ceste D2 i da li je uvrštena biciklistička
staza ?
Srećko Vuković: Sutra u 10 sati imamo uvid u projekt ceste D2.
Vlatko Vujnovac: Pričali smo da se asfaltira pružni prijelaz u Samatovcima kada bude išlo
produženje ceste D2.
Srećko Vuković: Hrvatske ceste će odraditi što je u njihovoj nadležnosti a Hrvatske željeznice
svoje. Nažalost nisu osigurali ni nadstrešnicu kod stajališta kako mještani ne bi stajali na
otvorenom jer je već blizu pruga i opasnost.
Ad-3 Razmatranje Plana gospodarenja otpadom Općine Bizovac za razdoblje 2017. do
2023. godine
Prijedlog akta vijećnici su dobili u materijalima za sjednicu.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Plan gospodarenja
otpadom Općine Bizovac za razdoblje 2017. do 2023. godine, otvorio raspravu i riječ dao Željku
Franjiću izvjestitelju.
Željko Franjić upoznao je vijećnike s Planom gospodarenja otpadom Općine Bizovac za razdoblje
2017. do 2023. godine. Plan gospodarenja otpadom moraju imati svi gradovi i općine. Općina
koja ima usvojen Plan gospodarenja otpadom može se javljati na natječaj Fonda za energetsku
učinkovitost i tražiti pomoć i dobiti 80% sufinanciranja troškova za nabavu kontejnera i kanti za
otpad. Usvojeni Plan gospodarenja otpadom ćemo proslijediti županiji i aplicirati na natječaj
Fonda za energetsku učinkovitost.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Plan gospodarenja otpadom Općine Bizovac za

razdoblje 2017. do 2023. godine dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Plan gospodarenja otpadom Općine Bizovac za razdoblje
2017. do 2023. godine koji je izradio Zavod za prostorno planiranje d.d. iz Osijeka, Vijenac Paje
Kolarića 5a Osijek.

Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 21,03 sati.

Zapisničar:
Ljerka Đaniš
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević

Sjednica je snimljena na digitalni diktafon.
Zapisniku se prilaže poziv za sjednicu i akti koji su doneseni na sjednici.

