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ZAPISNIK 
s 9. svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac povodom obilježavanja 17. travnja - 
Dana Općine Bizovac, održane 15. travnja 2014. godine u prostoru svečane sale hotela 
„Termia“ na Bizovačkim Toplicama.  

Početak sjednice u 19,00 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, Josip Šincek, 
Nenad Sudar i Davor Tavić 

Ostali nazočni: 
- župan Osječko-baranjske županije Vladimir Šišljagić 

- gradonačelnik Grada Belišća Dinko Burić,  
- gradonačelnik grada Valpova Leon Žulj 
- Općinski načelnik Općine Petrijevci Ivo Zelić,  
- Općinski načelnik Općine Sikirevci Ivan Benaković,  
- Općinski načelnik Općine Rokovci-Andrijaševci Damir Dekanić 
- Gospodarstvenici s područja općine Bizovac  
- Općinski načelnik Srećko Vuković i zamjenica Općinskog načelnika Tanja Tavić, 
- Predsjednici mjesnih odbora  
- Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac  

 
Svečana sjednica započela je himnom Republike Hrvatske. 
Prije početka svečane sjednice Općinskog vijeća izveden je scenski prikaz bizovačkog govora  
dvije bake na sokaku pod nazivom „NEKA DIVANIT ŠTO NI NIŠT“ koji su izvole učenice 
osnovne škole iz Bizovca. 

 
Svečanu sjednicu povodom obilježavanja Dana Općine Bizovac – 17. travnja otvorio je Davor 
Torjanac predsjednik Općinskog vijeća Općine Bizovac koji je u ime Općine Bizovac, te u svoje 
osobno ime pozdravio prisutne dužnosnike, župana sa suradnicima, gradonačelnike, načelnike, 
vijećnike općinskog vijeća, gospodarstvenike s područja Općine Bizovac, ostale goste i uzvanike, 
predsjednike mjesnih odbora, članove radnih tijela Općinskog vijeća, predstavnike udruga sa 
područja Općine Bizovac i službenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac. 

 

Jednoglasno je utvrđen slijedeći: 
 

D N E V N I    R E D  
  

1. Izvješće Općinskog načelnika Općine Bizovac. 
2. Dodjela priznanja Općine Bizovac. 
3. Pozdravna riječ gostiju 

 
 

 



RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 
 
Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je sve prisutne da minutom šutnje odaju počast svim 
poginulim hrvatskim braniteljima, prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu i 
preminulim vijećnicima u ranijim sazivima. 

 
Ad 1. 
Sukladno utvrđenom dnevnom redu Općinski načelnik Općine Bizovac Srećko Vuković podnio je 
kratko izvješće koje se prilaže ovom zapisniku. 
Na kraju, općinski načelnik zahvalio se Osječko-baranjskoj županiji, vijećnicima u županijskoj 
skupštini, svim vijećnicima Općinskog vijeća, radnim tijelima, mjesnim odborima, djelatnicima 
općinske uprave, mještanima i svima koji su pomogli ostvarenje projekata, kojima je Općina 

Bizovac pokazala kako i u vremenima financijske krize treba napredovati. Cilj svih razvojnih 
programa je kvalitetno životno okruženje mještana Općine Bizovac koje pozivam na daljnju 
uspješnu suradnju i dobro razvijenu komunikaciju koja nas uvijek vodi ka daljnjem prosperitetu. 
Čestitao je dobitnicima javnih priznanja, ali i svima vrijednim ljudima koji doprinose razvoju 
gospodarstva, društvenog, sportskog i kulturnog života općine Bizovac  
Svima skupa čestitao je “17.travanj - Dan Općine Bizovac”. 
 

Ad 2. 
Predsjednik Općinskog vijeća Davor Torjanac, zahvalio se na podnesenom izvješću, i prije 
dodjele javnih priznanja Općine Bizovac zamolio sve prisutne da pogledaju film o Općini Bizovac.  
Nakon toga pristupilo se dodijeli zahvalnica koje se dodjeljuju povodom obilježavanja Dana 
Općine Bizovac – 17. travnja: 
Prema Odluci Općinskog načelnika Općine Bizovac ZAHVALNICA OPĆINE BIZOVAC  dodijeljena 
je: 

 

1. MILOMIRU GLAVAŠIĆU za iznimno vrijedna postignuća i osobni doprinos na području 
razvoja društvenog života lokalne zajednice, djelotvorne humanitarne aktivnosti i 
promicanju svekolikog ugleda Općine Bizovac.  

2. LOVAČKOM DRUŠTVU „Fazan“ BIZOVAC, za iznimno vrijedna postignuća na očuvanju 
prirodne baštine i razvoj lovstva na lokalnoj razini i promicanju ugleda Općine Bizovac  

3. JOSIPU KNJEGINIĆU za iznimna vrijedna postignuća na području društvenog života 
lokalne zajednice, osobni doprinos posebno istaknut u razvoju nogometa i  promicanju 
svekolikog ugleda Općine Bizovac.  

4. VIOLETI BABAN za iznimna vrijedna postignuća na području društvenog života lokalne 
zajednice, i uspješna ostvarenja na području sporta te promicanju svekolikog ugleda 
Općine Bizovac.  

5. ROZALIJI POLJAK za aktivno sudjelovanje u društvenom životu lokalne zajednice, 
posebno uspješnim ostvarenjima na području humanitarnog djelovanja i svekolikom 
promicanju ugleda Općine Bizovac.  

 
Rozalija Poljak nije prisustvovala svečanoj sjednici, te će njoj zahvalnica biti dodijeljena 
naknadno. 
 
Ad 3. 
Pozdravne riječi uputili su: 

- Ivan Benaković , općinski načelnik Općine Sikirevci 
- Damir Dekanić, općinski načelnik Općine Rokovci-Andrijaševci 
- Dinko Burić, gradonačelnik Grada Belišća 
- Vladimir Šišljagić – župan Osječko–baranjske županije 

 
Nakon upućenih pozdravnih riječi predsjednik Općinskog vijeća Davor Torjanac, zahvalio je 
svima koji su nazočili te završio svečanost u 20,10 sati.  
 

Zapisničar : Nediljko Pušić 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Davor Torjanac 


