
                         
        REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
             OPĆINA BIZOVAC 
              Općinsko vijeće 

        
KLASA : 021-05/10-01/01 
URBROJ :    2185/03-10-02 
Bizovac,  04. veljača  2010. godine 
 

ZAPISNIK 
s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 04. veljače 2010. godine u općinskoj vijećnici Općine 
Bizovac. 
Početak sjednice u 19,00 sati 
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća g. Veljko Gudelj, koji je pozdravio sve nazočne članove 
općinskog vijeća, općinskog načelnika i zamjenicu načelnika, 
Utvrđeno je da je sjednici nazočno 11 od ukupno 13 vijećnika, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.  
Sjednici su bili nazočni : 
- Vijećnici :Zdenko Bobinac, Alan Bošnjak, Veljko Gudelj, Ante Lovrinčević, Marin Lacković, Slavko Magečić, 

Ivan Mihaljčević, Vladimir Sekalec,  Tanja Tavić, Davor Torjanac i Zorislav Vučkovac  
- Izočan vijećnik: Miroslav Banović i Nenad Sudar, opravdano izočni 
- Općinski načelnik Srećko Vuković i zamjenica Općinskog načelnika Marija Ljubek,  
- Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac:  Nediljko Pušić ,  
- Predstavnik HRV - Valpovština , Mato Jerkić 

Predsjednik vijeća Veljko Gudelj predložio je dnevni red koji su vijećnici dobili u pozivu za ovu sjednicu i 
predložio da se sa dnevnog reda skine točka 7. i 8. zbog dopisa koji je Luka Gudelj dostavio u Općinu Bizovac o 
odustajanju od čestica .   
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu o predloženom dnevnom redu. Budući da nitko nije učestvovao 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 7. sjednice Općinskog vijeća 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Plan rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2010. godinu 
4. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Bizovac 
5. Izmjena i dopuna Pravila rada mjesnih odbora na području Općine Bizovac 
6. Odluka o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bizovac 
7. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2009. godini i donošenje 

Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2010. 
godini 

8. Program subvencija kapitalnih ulaganja u projekte poljoprivredne proizvodnje u 2010. godini na području 
Općine Bizovac 

9. Izbor članova Savjeta mladih Općine Bizovac 
10. Rješenje o osnivanju i izboru članova Komisije za dodjelu priznanja Općine Bizovac 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 
 
Ad-1 Usvajanje zapisnika 7. sjednice 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je zapisnik 7. sjednice i otvorio raspravu. 
Budući da nije bilo rasprave i primjedbe na zapisnik, predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj zapisnik 7. sjednice dao 
je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 7. sjednice. 
 
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je točku pitanja i prijedlozi vijećnika i otvorio raspravu. 
Davor Torjanac: Pohvalio bi načelnika i Općinsko vijeće  zbog potpisivanja ugovora  sa Panturistom zbog 
jeftinijeg prijevoza učenika , studenata i radnika autobusom. To je puno jeftinije i povoljnije i za svaku je pohvalu. 
Potpisan je ugovor sa T-com za korištenje prostorije u Društvenom domu u Samatovcima za potrebe 
postavljanja uređaja kako bi se u to vrijeme mještani brže mogli priključiti na telefon. Zanima me da li se ugovor 
može raskinuti kako bi mogli koristiti prostor ili naplatiti neka naknada od  strane zakupoprimca a to je T-com. 
Srećko Vuković: Ugovor je potpisan sa HT-om u ono vrijeme za zakup prostora od 12m2  u koji je smještena 
centrala.Nemamo pravo na naknadu . Uređaj je postavljen kako bi se mještani u to vrijeme mogli brže priključiti 
na telefon. 
Donesena je odluka na općinskom vijeću 30.09.2009. godine o subvencioniranju prijevoza učenika  po kojoj smo 
potpisali ugovor. 
Ivan Mihaljčević:  Predlažem da se obavi revizija zapošljavanja u općini Bizovac. Pitanje je nezapošljavanje 
dragovoljaca domovinskog rata na natječaju u Vlastiti pogon. Uložena je tužba Upravnom sudu u Zagrebu. Tko 
je to protuzakonito napravio i primio osobu koja po zakonu nije trebala biti primljena. 
U općini je rađena studija o razvoju turizma i gospodarstva.  Utrošeno je oko 600 tisuća kuna. Gdje je ta studija. 
Da li je negdje u arhivi. U zoni male privrede u općini Petrijevci je zaposleno 260 osoba. Što je kod nas u zoni 
male privrede sa slobodnim parcelama. 
Srećko Vuković: Što se  tiče zapošljavanja u Vlastiti pogon, nisam radio u to vrijeme u općini pa mi nije poznat 
slučaj. Čekamo odgovor Upravnog suda a do sada još nije dobiven nikakav odgovor. Studija koja je rađena je 
neka razvojna strategija. Gospodarska zona u Bizovcu funkcionira sa 5-6 gospodarstvenika. Ne znam točno 
koliko imaju zaposlenih. Stanje je vrlo loše. Kada su rađeni ugovori nije stavljena klauzuola da se stavi zabrana 
preprodavanja..        
Veljko Gudelj: Što se tiče zapošljavanja u Vlastiti pogon općine Bizovac čeka se odluka suda i općina će 
poštivati odluku i tako će reagirati. U Samatovcima je osnovana braniteljska udruga za zapošljavanje. 
Zdenko Bobinac: Želim pohvaliti odluku za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata na području općine 
Bizovac. Da li se općina uključila u povlačenje sredstava iz pred pristupnih fondova. Nije dobro da prozivamo 
stranke nego da se pozovemo na onoga tko je zaposlio. Na osobu se treba žaliti. Uvijek treba dati branitelju 
prednost. Sto se tiče razvojne strategije, nije dobro vraćati se u prošlost. Treba ići unaprijed a ne unazad na 
štetu za Bizovac. 
Srećko Vuković: Potpisan je ugovor sa Ministarstvom razvoja u 2009. godini za dodjelu sredstava.Pozvani smo u 
Zagreb kako bi se taj projekt realizirao. Forsiramo još neke projekte. Važno je da novac stigne u općinu Bizovac 
a nije važno sa koje strane. Radi se o projektu asfaltiranja Cvjetne ulice. Gotov je projekt izgradnje javne 
rasvjete u ulici K.Tomislava u Bizovcu vrijedan 3 miliona kuna. Prijavili smo se prema Fondu za energetsku 
učinkovitost za dodjelu sredstava. Uključeni smo u LAG grupu. Uputili smo zahtjeve prema Agenciji za razvoj 
županije za dodjelu sredstava.   
 
Ad-3 Plan rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2010. godinu 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je Plan rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2010. godinu i 
otvorio raspravu. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Plan rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2010. godinu. 
 



Ad-4 Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Bizovac 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je Odluku o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području 
Općine Bizovac i otvorio raspravu. 
 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine 
Bizovac. 
 
Ad-5 Izmjena i dopuna Pravila rada mjesnih odbora na području Općine Bizovac 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je Izmjene i dopune Pravila rada mjesnih odbora na području 
Općine Bizovac i otvorio raspravu. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno donosi  Izmjene i dopune Pravila rada mjesnih odbora na području Općine Bizovac. 
 
Ad-6 Odluka o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bizovac 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je Odluku o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine 
Bizovac i otvorio raspravu. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Odluku o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bizovac. 
 
Ad-7 Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2009. godini i donošenje 
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2010. 
godini 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
Bizovac u 2009. godini i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Bizovac u 2010. godini i otvorio raspravu. 
 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 
2009. godini i donosi Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac 
u 2010. godini.  
 
Ad-8 Program subvencije kapitalnih ulaganja u projekte poljoprivredne proizvodnje u 2010. godini na 
području Općine Bizovac 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je Program subvencija kapitalnih ulaganja u projekte poljoprivredne 
proizvodnje u 2010. godini na području Općine Bizovac i otvorio raspravu. 
 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Program subvencije kapitalnih ulaganja u projekte poljoprivredne 
proizvodnje u 2010. na području Općine Bizovac. 
 
Ad-9 Izbor članova Savjeta mladih Općine Bizovac 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj  predložio je akt o novom izboru članova Savjeta mladih Općine Bizovac i 
otvorio raspravu. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 
 



ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće prima na znanje  Izbor članova Savjeta mladih Općine Bizovac i pokreće postupak. 
 
Ad-10  Rješenje o osnivanju i izboru članova Komisije  za dodjelu priznanja Općine Bizovac 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je članove Komisije za dodjelu priznanja Općine Bizovac. 
 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće donosi Rješenje o osnivanju i izboru članova Komisije za dodjelu priznanja Općine Bizovac . 
Za članove Komisije biraju se: 

1. Veljko Gudelj, predsjednik 
2. Srećko Vuković 
3. Ante Lovrinčević 
4. Zoran Vučkovac 
5. Zrinka Blažević i 
6. Nediljko Pušić,  članovi 

   
 
 
     
 
 
Sjednica završena u  20,05 sati. 
 
 
Zapisničar:                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća 
Ljerka Đaniš                                                                                       Veljko Gudelj   
   


