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REPUBLIKA HRVATSKA
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OPĆINA BIZOVAC
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/18-01/6
URBROJ: 2185/03-16-02
Bizovac, 6. lipnja 2018. godine
ZAPISNIK
s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 6. lipnja 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 11
vijećnika, odnosno potreban broj za donošenje pravovaljanih odluka.
Nazočni članovi Općinskog vijeća: Mario Fišer, Tomica Glavaš, Darko Bošnjak, Igor
Jakopiček, Miro Karlović, Toni Kardum, Milan Kranjčević, Nikola Lacković, Ivica Lovrinčević
Hrvoje Marjanović, Josip Šincek, Marko Teskera, Vlatko Vujnovac
Nenazočni: Ivica Lovrinčević i Josip Šincek
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
Potpredsjednik 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 8. i 9. sjednice Općinskog vijeća
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Usvajanje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske
4. Razmatranje prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području
Općine Bizovac
6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje pogrebnih poslova
na području Općine Bizovac
7. Donošenje odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Bizovac
8. Rješenje o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Izbornog povjerenstva
za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Bizovac
9. Rješenje o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Izbornog povjerenstva
za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Bizovac

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU
Ad-1 Usvajanje zapisnika 8. i 9. sjednice
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje zapisnika 8. i 9. sjednice
Općinskog vijeća i otvorio raspravu.
Nakon provedene rasprave, Predsjednik vijeća zapisnik 8. i 9. sjednice dao je na
glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnike 8. i 9. sjednice.
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika
Marko Teskera: Što je sa projektom Zaželi, kada će započeti realizacija ? Da li su osobe
sa područja naše općine koje će biti zaposlene ?
Srećko Vuković: Pozitivno je riješen naš zahtjev. Zaposlilo bi se 25 žena koje bi brinule
oko 125 osoba. Ovog ljeta očekujemo početak rada. Zaposlenici bi bili sa područja općine
Bizovac na rok od 24 mjeseca. Zaposlili bi žene koje su duže nezaposlene. Započinju javni
radovi. Zaposlit će se 20 osoba, žene i muškarci.
Marko Teskera: Mještanima u ulici Kralja Tomislava u Bizovcu smetaju kuće koje su
nenaseljene jer ih nitko ne održava kao i javne površine. Zarasle su u drveće i korov.
Nediljko Pušić: Nemamo pravo ulaziti na privatni posjed. Možemo pozvati inspekciju.
Mario Fišer: Pitao me Josip Bulut da prenesem kao općinski vijećnik, za košenje prostora
u dvorištu gdje on stanuje.
Srećko Vuković: To je privatni posjed i tamo nikada nismo kosili.
Hrvoje Marjanović: Tko su koncesionari na općini za košenje ?
Srećko Vuković: Nemamo koncesionara. Kosio je Vlado Novoselić iz Habjanovaca kako bi
pomogao našem komunalnom pogonu. Kosimo puno mjesta i ne možemo sve stići kositi.
Trebali bi se i mještani angažirati i negdje gdje je u njihovoj blizini a nema nikoga pokositi.
Mario Fišer: Treba imati isti kriterij prema svima.
Ad-3 Usvajanje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima prijedlog Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske kako je vidljivo
u materijalima za ovu sjednicu i otvorio raspravu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Program raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće većinom glasova usvaja Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske.
Ad-4 Razmatranje prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima prijedlog Odluke o uvjetima i
načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama te divljim životinjama i otvorio raspravu.
Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi
posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Bizovac.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja
kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim

životinjama dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim
životinjama.
Ad-5 Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
na području Općine Bizovac
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima prijedlog Odluke o izmjenama
Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bizovac i otvorio raspravu.
Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17.) stupila je na snagu 1.11.2017.
godine. Člankom 25. Uredbe predviđena je primjena korištenja digitalnog sustava
Evidencije do 1. svibnja 2018. godine, a za dio Evidencije koji se odnosi na dokazivanje
izvršene usluge do 1. studenoga 2018. godine.
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada Općine Bizovac utvrdila je početak primjene novog
načina prikupljanja otpada od 1. svibnja 2018. godine. Postupci za stvaranje tehničkih
preduvjeta za primjenu odluke su pokrenuti, međutim u predviđenom roku nisu mogli biti
završeni. Zbog toga se predlaže odgađanje primjene novog sustava do 1. studenoga 2018.
godine.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća prijedlog Odluke o načinu pružanja javne
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na
području Općine Bizovac dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o načinu
pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Općine Bizovac.
Ad-6 Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje
pogrebnih poslova na području Općine Bizovac
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima prijedlog Odluke o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje pogrebnih poslova na području Općine Bizovac i
otvorio raspravu. Na natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova na
području Općine Bizovac pristigle su dvije ponude.
1. PONUDA: DRAIVA PLUS D.O.O. OIB:64231211483, P.Preradovića 7. 31208
Petrijevci. Ponuda br. 01/2018, od23.5.2018. g. Ukupno bodova 99,26
2. PONUDA: URBANIZAM D.O.O. OIB: 43639618908, M.A.Reljkovića 16. 31550
Valpovo. Ponuda br.76-11/2018, od 24.5.2018. godine. Ukupno bodova 89,98
Predlaže se kao najpovoljnija ponuda, ponuda DRAIVA PLUS D.O.O. P.Preradovića 7. 31208
Petrijevci. Predlaže se iz razloga što predložena ponuda ispunjava sve uvjete tražene u
dokumentaciji za nadmetanje te što ima najveći broj bodova, a osnovni kriterij odabira
najpovoljnije ponude bio je najveći broj bodova.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg
ponuditelja za obavljanje pogrebnih poslova na području Općine Bizovac dao je na
glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno kao najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje pogrebnih
poslova na području Općine Bizovac odabire DRAIVU PLUS D.O.O. P. Preradovića 7. iz
Petrijevaca, OIB: 64231211483.

Ad-7 Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Bizovac
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima donošenje Odluke o prodaji
nekretnina u vlasništvu Općine Bizovac i otvorio raspravu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u
vlasništvu Općine Bizovac dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o pokretanju postupka prodaje nekretnina u
vlasništvu Općine Bizovac i to kako slijedi:
- Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 1356, k.o. Brođanci, označena kao k.č.br. 486/1,
oranica Čere, površine 15036 m2, suvlasnički dio 5743/15036, po tržišnoj cijeni
utvrđenoj od strane ovlaštenog sudskog vještaka.
- Nekretnina upisana u z. k. ul. br.1356, k.o. Brođanci, označena.br. 486/2, oranica
Čere, površine 270 m2 , suvlasnički dio 1/6, po tržišnoj cijeni utvrđenoj od strane
ovlaštenog sudskog vještaka.
- Nekretnina upisana u z.k.ul.br.1356, k.o. Brođanci, označena kao k.č.br. 485,
oranica Čere, površine 22297 m2, suvlasnički dio 1402/2027, po tržišnoj cijeni
utvrđenoj od strane ovlaštenog sudskog vještaka.
- Nekretnina upisana u z. k. ul. br.822, k.o. Brođanci, označena kao k.č.br.1398/2,
pašnjak, površine 672 m2, vlasnički dio 1/1, po tržišnoj cijeni utvrđenoj od strane
ovlaštenog sudskog vještaka.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Bizovac da na temelju provedenog postupka javne
prodaje o ove Odluke zaključi ugovor o kupoprodaji s najpovoljnijim ponuditeljem.
Ad-8 Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine
Bizovac
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je Odluku o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora Općine Bizovac i otvorio raspravu.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće većinom glasova Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora Općine Bizovac i odgađa za jesen na dnevni red i da se pripremi izmjena Statuta
Općine Bizovac.
Odgađa se 8. i 9. točka dnevnog reda.
Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 22,00 sata.

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.

