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ZAPISNIK 
s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 30. studeni 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 13 vijećnika, 
odnosno potreban broj za donošenje pravovaljanih odluka. 

Nazočni članovi Općinskog vijeća: Mario Fišer, Tomica Glavaš,  Igor Jakopiček, Miro Karlović, Toni 
Kardum, Milan Kranjčević, Nikola Lacković, Ivica Lovrinčević Hrvoje Marjanović, Josip Šincek, 
Marko Teskera, Vlatko Vujnovac 
Nenazočan: Darko Bošnjak 
Ostali nazočni: 

- Općinski načelnik Srećko Vuković  
- Zamjenica Općinskog načelnika Tanja Tavić 
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić  
- Voditelj komunalnog pogona 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 12. sjednice Općinskog vijeća 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Razmatranje prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi 

4. Razmatranje prijedloga Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 
5. Razmatranje prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu 
6. Razmatranje prijedloga Odluke o komunalnom redu 
7. Razmatranje prijedloga Odluke o zbrinjavanju otpada 
8. Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav 

civilne zaštite 
9. Razmatranje prijedloga Rješenja o članova Povjerenstva za raspolaganje državnim 

poljoprivrednim zemljištem na području Općine Bizovac 
10. Razmatranje Izvješća o troškovima održavanja javnih zelenih površina na području Općine 

Bizovac 
 
 
 
 



RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 
 
AD-1 Usvajanje zapisnika 12. sjednice Općinskog vijeća  
 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje zapisnika 12. sjednice Općinskog vijeća 
i otvorio raspravu. 
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća zapisnik 12. sjednice vijeća dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 12. sjednice. 
 
AD-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika 
 
Mario Fišer: Pitanje drvene kućice na javnoj površini ispred kuće Berislava i Anice Škarić. Što je 
sa kućicom, priča traje već godinu dana. Kada će biti uklonjena ? 
Srećko Vuković: Kućica će biti uklonjena kada dođe vrijeme što se tiče komunalnog reda. Svi 

rokovi što se tiče ugovora s OPG-om Sudar su istekli. Bojim se ako dođe do tužbe bilo koga tko 
je postavio ili kome smeta.  
Ivica Lovrinčević: Ako je sve istina što je rečeno, zašto je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Bizovac izdao rješenje o uklanjanju u kojemu piše i naveden je rok. Zašto se nije postupilo 
sa rokom uklanjanja. Zašto ste izdali dokument sa potpisom i ne postupate po odluci. 
Srećko Vuković: Nitko neće doći u sukob ako dođe do uklanjanja. 
Nediljko Pušić: Mi moramo poštivati proceduru. Hrvoje Sudar nije više imao dokument da može 
koristiti taj prostor. Hrvatske ceste bi naplaćivale kada bi odobravale prostor u njihovom koridoru 
za takva korištenja. Općina Bizovac ne naplaćuje pa imamo takvih problema. Išli smo sa stavom 
ako prodaje svoje proizvode ne mora plaćati. Zadnji korak je da mi maknemo kućicu i naplatimo 
troškove od vlasnika. 
Josip Šincek: Prostor Općine Bizovac je gdje je kuća i bivša ljekarna. Da li možemo na tom dijelu 
napraviti jednu mini tržnicu za naše mještane kako bi prodavale svoje proizvode? 
Srećko Vuković: Imamo Idejno rješenje za tržnicu. 
Milan Kranjčević: Mislim da bi odvoz smeća trebalo vratiti četiri puta mjesečno. Ovakav odvoz je 
dosta loš za biorazgradivi komunalni otpad.  
Srećko Vuković: Mještani zovu u općinu i nije im ništa jasno jer nisu pratili kalendar odvoza koji 
su svi dobili uz račune. Slažem se da je način odvoz komunalnog otpada loš. 

Željko Franjić: Uredba je stupila na snagu 1.11.2018. godine da se otpad mora odvajati i smanjiti 
na 50%. Intencija je da miješanog komunalnog otpada nema da se sve mora razvrstavati. Država 
je raspisala javnu nabavu za sve gradove i općine preko fonda za nabavu kanti . Interes je da se 
otpad smanji i za sada idu vrećice. Svatko tko nije čipirio kantu, može nazvati poduzeće 
Urbanizam d.o.o Valpovo i oni će izaći i obaviti svoj posao. 
Mario Fišer: Nije odvezeno kako je napisano. Nije ispražnjena kanta ako nije čipirana. 

Srećko Vuković. Nismo zadovoljni sa odvozom komunalnog otpada na cijelom području Općine 
Bizovac. 
Vlatko Vujnovac: Što je sa izgradnjom ceste u Samatovcima kako je planirano u proračunu za 
2018. godinu ?  
Srećko Vuković: Cesta ide ovih dana. Trebali su danas iskolčiti trasu. Treba se izgraditi cesta do 
groblja u Habjanovcima. Čeka se poboljšanje vremena koje nam najavljuju. 
  
AD-3 Razmatranje prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje prijedloga Odluke o 
komunalnoj naknadi i riječ dao općinskom načelniku Srećku Vukoviću. 
Općinski načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke o komunalnoj 
naknadi kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. 
Željko Franjić izvijestio je vijećnike kako je to usklađenje sa zakonom o komunalnom 



gospodarstvu do kraja studenog 2018. godine. Ništa se tu ne mijenja što se tiče financija. 
Davatelj usluge daje cijenu i uvjete o odvozu komunalnog otpada. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi dao je na 
glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi. 
 
AD-4 Razmatranje prijedloga Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne 
naknade 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje prijedloga Odluke o 
vrijednosti boda za obračun komunalne naknade i riječ dao općinskom načelniku Srećku 
Vukoviću. Općinski načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke o 
vrijednosti boda za obračun komunalne naknade. 
Vrijednost boda (B), koja je osnova za obračun visine komunalne naknade u Općini Bizovac, 
iznosi 0,25 kn/m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Bizovac.  

Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun 
komunalne naknade dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće 
donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne 
naknade. 
 
AD-5 Razmatranje prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima prijedlog Odluke o komunalnom 
doprinosu i riječ dao općinskom načelniku Srećku Vukoviću. Općinski načelnik Srećko Vuković 
upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke o komunalnom doprinosu kako je vidljivo u 
materijalima za ovu sjednicu. 
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu dao 
je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu. 
 

AD-6 Razmatranje prijedloga Odluke o komunalnom redu 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz pozi. 
Predsjednik vijeća predložio je vijećnicima prijedlog Odluke o komunalnom redu i riječ dao 
načelniku Srećku Vukoviću. Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke 
o komunalnom redu kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. Upoznao je vijećnike da 
Općina Bizovac planira zaposliti komunalnog redara i poljara. U prijedlogu proračuna za 2019. 

godinu planirana su sredstva. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća prijedlog Odluke o komunalnom redu dao je na 
glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja prijedlog Odluke o komunalnom redu. 
 
AD-7 Razmatranje prijedloga Odluke o zbrinjavanju otpada 
 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima prijedlog Odluke o zbrinjavanju 
otpada i riječ dao općinskom načelniku Srećku Vukoviću. Općinski načelnik Srećko Vuković 
upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke o zbrinjavanju otpada kako je vidljivo u materijalima 
za ovu sjednicu.  
Željko Franjić izvijestio je vijećnike sa novim načinom odvoza kućnog komunalnog otpada koji 



se odvozi počevši od 1. 11. 2018. godine. Uz uplatnice svi mještani su dobili obavijest kada se 
vozi koji komunalni otpad kako je prikazano u kalendaru odvoza. Davatelj usluge Urbanizam 
d.o.o. Valpovo je sve obrazložio. Istakao je da su kante čipirane a korisnici koji nisu iznijeli kantu 
kada su djelatnici Urbanizma d.o.o. Valpovo vršili čipiranje, moraju javiti da im se dođe čipirati.  
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća prijedlog Odluke o zbrinjavanju otpada dao je na 
glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja prijedlog Odluke o zbrinjavanju otpada.  
 
AD-8 Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od posebnog 
interesa za sustav civilne zaštite 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima prijedlog Odluke o određivanju 
pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite i riječ dao pročelniku Upravnog 
odjela Općine Bizovac Nediljku Pušiću. Nediljko Pušić upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke 
o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite. Novi zakon o civilnoj 

zaštiti nalaže da se mora donijeti Odluka koje su to pravne osobe za sustav civilne zaštite koje 
po svojoj djelatnosti mogu koristiti sustavu civilne zaštite. Predložio je da se ovakva odluka usvoji 
jer se mora donijeti. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od 
posebnog interesa za sustav civilne zaštite dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, 
Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno određuje pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine 
Bizovac. 
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Bizovac su: 

1. Bizovačke toplice d.d. Bizovac, 
2. Dvorac d.o.o. Valpovo, 
3. Urbanizam d.o.o. Valpovo, 
4. PPK Valpovo d.o.o. Valpovo, 
5. Europlantaže d.d. Brođanci, 
6. Gebruder d.o.o. Bizovac, 
7. Gradbenik d.o.o. Bizovac, 
8. Lovačko društvo „Fazan“ Bizovac 

9. Lovačko društvo „Lug“ Habjanovci 
 
AD-9 Razmatranje prijedloga Rješenja o članovima povjerenstva za raspolaganje 
državnim poljoprivrednim zemljište na području Općine Bizovac 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima prijedlog Rješenja o članovima 

povjerenstva za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Bizovac 
i riječ da pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Nediljku Pušiću.  
Nediljko Pušić izvijestio je općinsko vijeće da je općinski Program raspolaganja državnim 
zemljištem dobio sve potrebne suglasnosti. Sada se može pokrenuti postupak pripreme 
natječaja, a za to je potrebno imenovati članove povjerenstva. povjerenstvo će pripremiti tekst 
natječaja, a Odluku o raspisivanju natječaja mora donijeti općinsko vijeće. Također je naglasio 
da je zakonom određeno tko može biti u povjerenstvu. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća prijedlog Rješenja o članovima povjerenstva za 
raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Bizovac dao je na 
glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeće 

RJEŠENJE 
Općinsko vijeće većinom glasova za članove povjerenstva za zakup državnog poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bizovac imenuje se: 

1. Tomica Glavaš, predsjednik 



2. Mario Fišer, član 
3. Boris Cvetković, član, 
4. Krunoslav Sršić, član i 
5. Milan Bašić, član 

Osam vijećnika „za“ četiri vijećnika „suzdržana“. 
 
AD-10 Razmatranje Izvješća o troškovima održavanja javnih zelenih površina na 
području Općine Bizovac 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Izvješće o troškovima održavanja 
javnih zelenih površina na području Općine Bizovac i riječ dao Željku Franjiću. 
Željko Franjić upoznao je vijećnike s Izvješćem o troškovima održavanja javnih zelenih 
površina na području Općine Bizovac kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Izvješće o troškovima održavanja javnih zelenih 
površina na području Općine Bizovac dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, 
Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja izvješće o troškovima održavanja javnih zelenih površina 
na području Općine Bizovac. 
 

 
 

Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 20,45 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. 
 
 


