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Bizovac,  28. veljača 2014. godine 
 
 

ZAPISNIK 
s 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 28. veljače 2014. 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, Slavko Magečić, Marko Teskera, Davor 
Torjanac i Josip Šincek 

- Izočni vijećnici: Nenad Sudar, opravdano izočan Davor Tavić 
- Općinski načelnik Srećko Vuković i zamjenica Općinskog načelnika Tanja Tavić, 
- pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić  

- Hrvatska radio Valpovština, Darko Slivar   
- Predstavnik MO Brođanci, Miroslav Vidaković, Ante Lovrić predsjednik Mo 

Habjanovci 
Predsjednik vijeća pročitao je dnevni red koji su vijećnici dobili u pozivu za ovu sjednicu i 
predložio 8. točku Razmatranje Izvješća o provođenju Programa raspolaganja državnim  
poljoprivrednim zemljištem na području Općine Bizovac, 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 6. sjednice  
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2014. godinu 
4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o izborima članova vijeća 

mjesnih odbora na području Općine Bizovac  
5. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih 

cesta na području Općine Bizovac 
6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na 

području Općine Bizovac 
7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Bizovac za 

2013. godinu 
8. Razmatranje Izvješća o provođenju Programa raspolaganja državnim 

poljoprivrednim zemljištem na području Općine Bizovac 
 

 
 
 
 
  



 
RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 
 
Ad-1 Usvajanje zapisnika 6. sjednice Općinskog vijeća 
 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je usvajanje zapisnika 5. 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 6. sjednice.  
 
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 
Darko Bošnjak: Predlažem da se sjednice snimaju kako bi se omogućili uživo gledanje 
sjednice na stranicama općine. Okvirno bi trošak bio 3.000,00 kuna i ja bi to mogao 
odraditi. 
Davor Torjanac: Zadužujemo načelnika da razmotri mogućnost. 
Veljko Gudelj: Predlažem da se o tome razmisli i prodiskutira koliko bi to bilo dobro. Nisu 
neka značajna sredstva. Nemamo neke diskusije da se otvoreno gleda a još kada bi se 
snimalo još manje će se vijećnici javljati zbog gledanja javno. Neka se u zapisnik inače 
zapiše tko je pojedinačno za što glasovao. 
Marin Lacković: Nismo još dobili izvješće o radu Vatrogasne zajednice za 2012. i 2013. 
godinu. Predlažem da se kontaktira predsjednika VZO Bizovac da dostavi izvješće i plana 
rada da se vidi što je planirano i da ga se pozove na sjednicu vijeća kako bi podnio izvješće. 
Marko Teskera: Mještani se žale za nemogućnost pražnjenja septičkih jama. Ante Marić i 
Vedran Sršić su upozoreni od strane načelnika zato što to rade na crno i na zabranjena 

mjesta. Trebamo nešto poduzeti kako rješavati taj problem jer odvoz na odgovarajuće 
mjesto odnosi ljudima dosta novaca. Vidjeti kako druge općine to rade. Moramo pronaći 
mjesto gdje će se odlagati sadržaji septičkih jama. 
Srećko Vuković: Ispuštaju septičke jame u odvodne kanale koje održavaju Hrvatske vode. 
Vodopravni inspektor je dao pojašnjenje da se pražnjenje cisterni sa otpadom iz septičkih 
jama prazne u prvi separator a to je kod klaonice u Valpovu. I dalje se odvozi svugdje kao 
i prije. To će biti problem dok se ne riješi kanalizacija. Uskoro se planira otvoriti tvrtka koja 
će obavljati takve usluge uz naplatu računa. 
Tomica Glavaš: Općina neka kupi cisternu i zaposliti djelatnika koji će to raditi. 
Srećko Vuković: Imamo nalaz inspektora zaštite okoliša i stalno dopisivanje. 
Davor Torjanac: To je dugi postupak zbog zemljišta na koje bi se otpad odlagao. Moramo 
vidjeti sa Vladom Novoselić koji planira otvoriti obrt za navedene usluge i raspisati natječaj. 
Darko Bošnjak: Svaka lokacija ima svoje propise zbrinjavanja otpada po klasifikaciji vrste 
otpada. Bitno je organizirati komunalno poduzeće. Naručiti cisternu, ralicu pa ćemo ujedno 
i čistiti snijeg. Uložiti u opremu da imamo koristi a ne nekome sa strane puniti kasu. 
Davor Torjanac: Predlažem da tu temu stavimo na razmatranje na neku od slijedećih 
sjednica. 
Tomica Glavaš: Sta je sa prostorijama lijevog krila zgrade općine. Kada će biti sređene za 
pojedine kulturne namjene? 
Srećko Vuković: Napravljen je projekt po kojem će se prostori preurediti a biti će kada 
budemo imali mogućnosti u narednim godinama. Imamo arhiviranu dokumentaciju 
projekta. 

Marko Teskera: Da li su popravljene ćuprije od strane poduzeća Dvorac d.o.o. Valpovo? 
Srećko Vuković: Imamo još nekih problema. Nismo zadovoljni sa firmom koja je sada u 
Dvorcu d.o.o. Valpovo. 
Tomica Glavaš: Što će biti sa panjevima srušenih stabala? 
Srećko Vuković: Pokušali smo čupati panjeve a tu onda stradaju instalacije u zemlji. Obavili 
smo razgovor sa jednom firmom da to odrade sa blanjalicama. Toga ima dosta a cijena po 
komadu bi bila 450 kuna a to je financijski puno. 
Tomica Glavaš: U šumariji Koška ima sredstvo sa kojim se namaže i panj istrune. 
Srećko Vuković: To je zabranjeno raditi. 



Tomica Glavaš: U ulici Hrvatske Republike u Bizovcu je katastrofalan pločnik. 
Srećko Vuković: Ljudi su to sve pokidali svojim radovima. Imamo u planu uređenje 
nogostupa po Bizovcu i idemo redom. 
Tomica Glavaš: Kada će KUD Brođanci dobiti 10 tisuća kuna za ljetne večeri? 
Srećko Vuković: Gledat ćemo to isplatiti.      
 
Ad-3 Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2014. godinu 
 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima Prijedlog Plana rada 
Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2014. godinu i otvorio raspravu. 
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća 
Općine Bizovac za 2014. 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 2014. godinu 
 
Ad-4 Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o izborima članova 
vijeća mjesnih odbora na području Općine Bizovac 
 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima Prijedlog Odluke o izmjenama 
Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Bizovac i otvorio 
raspravu. 
Nediljko Pušić upoznao je vijećnike sa Prijedlogom Odluke o izmjenama Odluke o izborima 
članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Bizovac i predložio da se izbori održe 
zajedno sa izborima za Europski parlament zbog smanjivanja troškova na što manje mjere. 

Tomica Glavaš: Predlažem da i neke druge osobe dođu na red za rad na izborima a ne 
uvijek isti. 
Nediljko Pušić: To je stvar stranaka. 
Darko Bošnjak: Slažem se da se gleda prema socijalnom statusu. Na prošlim izborima je 
tako postupila stranka HDSSB. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izborima 
članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Bizovac.  
 
Ad-5 Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja 
nerazvrstanih cesta na području Općine Bizovac 
 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima Izvješće o obavljenoj reviziji 
učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Bizovac i otvorio 
raspravu. 
Marko Teskera:  Treba pogledati koji su prioriteti čišćenja snijega po mjestima. Predstavnici 
Konzuma bi trebali voditi računa da oni očiste snijeg ispred zgrade trgovine. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći  

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja 
nerazvrstanih cesta na području Općine Bizovac. 

 
Ad-6 Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti 
na području Općine Bizovac. 
 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima Prijedlog Odluke o izmjenama 
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Bizovac i otvorio raspravu. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o obavljanju 



komunalnih djelatnosti na području Općine Bizovac. 
 
Ad-7 Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine 
Bizovac za 2013. godinu 
 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja 
otpadom općine Bizovac za 2013. godinu i otvorio raspravu. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 
općine Bizovac za 2013. godinu. 
 

Ad-8 Razmatranje Izvješća o provođenju Programa raspolaganja državnim 
poljoprivrednim zemljištem na području Općine Bizovac 
 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima Izvješće o provođenju 
Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Bizovac 
i otvorio raspravu. 
Načelnik g. Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o provođenju Programa 
raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Bizovac. 
Veljko Gudelj: Upozoravao sam na prošloj sjednici sa stanjem minusa općine. Mali su 
pomaci u četiri mjeseca. Očekivao sam da će doći do smanjenja duga za poljoprivredno 
zemljište a dobili smo na račun svega oko 40 tisuća kuna.  Da naplatimo dugovanje došli 
bi u poziciju da normalno funkcioniramo, a poticaji su bili. Neplaćanjem će doći u poziciju 
da državnom odvjetništvu plate sa kamatama. I općina će doći u problem jer neće imati 
sredstava koja su planirana da smanje minus. Predlažem da uže rukovodstvo općine 

napravi jedan plan koji će donijeti na vijeće. Sastati se načelnik, pročelnik i čovjek iz 
Ministarstva poljoprivrede sa poljoprivrednicima o donijeti odluku.   
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. 
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.  
 
 
 
 
Sjednica je zaključena u 19,30 sati. 

 
 
 
Zapisničar :          
Ljerka Đaniš                  

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Davor Torjanac 

 

 


