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ZAPISNIK
19. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 9. srpnja 2019. godine
u općinskoj vijećnici Općine Bizovac.
Sjednicu otvara Milan Kranjčević, predsjednik općinskog vijeća u 19,30 sati
Zapisnik na sjednici vodi Nediljko Pušić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Utvrđeno je da je sjednici nazočno 9 vijećnika od ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća, kako slijedi: Tomica
Glavaš, Igor Jakopiček, Eva Kalkan, Toni Kardum, Miro Karlović, Milan Kranjčević, Hrvoje Marjanović,
Marko Teskera i Vlatko Vujnovac
Sjednici nisu nazočni vijećnici: Mario Fišer, Nikola Lacković, Ivica Lovrinčević i Josip Šincek.
Ostali nazočni:
- Srećko Vuković, općinski načelnik
- Tanja Tavić, zamjenica općinskog načelnika
- Nediljko Pušić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac
- Damir Pepić, direktor „Dvorac“ d.o.o. Valpovo:
- Siniša Peterlić, direktor „Urbanizam“ d.o.o. Valpovo
- Stjepan Sršić, predsjednik VZO Bizovac
Sjednici je nazočan i predstavnik Hrvatskog radija Valpovština, Darko Slivar.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na početku sjednice nazočno 9 vijećnika, odnosno potreban broj
za donošenje pravovaljanih odluka.
Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog dnevnog reda. Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju
prijedloga za izmjenu ili dopunu tako predloženog dnevnog reda, da ih podnesu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o predloženom
dnevnom redu. Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno utvrđen sljedeći
DNEVNI RED
Usvajanje zapisnika 18. sjednice Općinskog vijeća
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Razmatranje Godišnjeg Izvješća Dvorac d.o.o. Valpovo za 2018. godinu
Razmatranje Godišnjeg Izvješća Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2018. godinu
Razmatranje Izvješća o ostvarivanju financijskog plana i programa rada Vatrogasne zajednice Općine
Bizovac za 2018. godinu
6. Razmatranje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Bizovac
7. Donošenje Odluke o pokretanju Projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje
gradova/općina Belišće, Bizovac, Petrijevci i Valpovo (PRŠI Osijek B)
1.
2.
3.
4.
5.

Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
TOČKA 1.
Usvajanje zapisnika 18. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik napominje da su vijećnici u materijalima za sjednicu primili zapisnik 18. sjednice vijeća.
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik stavlja tekst zapisnika 18. sjednice na glasovanje te,
nakon izjašnjavanja vijećnika, konstatira da je zapisnik 18. sjednice vijeća prihvaćen jednoglasno (9 za).
TOČKA 2.
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Marko Teskera: Prema informaciji koju sam dobio od mještana, kod izvođenja radova krčenja živice oko
groblja u Bizovcu, primijećeno je da na nekoliko mjesta ima ostataka kostiju koje bi trebalo na adekvatan način
zbrinuti.
Srećko Vuković: Zahvaljujem na informaciji, ja zaista ovo nisam znao. Sutra ću dati nalog djelatnicima
komunalnog odjela da odu na lice mjesta i da provjere navedeno te da se isto na primjeren način riješi.
Miro Karlović: Zahvaljujem se na asfaltiranju spoja ulica Pere Kovačevića i Zrinsko Frankopanske. Molio bi
da se održava taj spoj ceste, odnosno da se pokose bankine.
Srećko Vuković: Općina je izvršila radove na cesti koja spaja ulicu Zrinsko Frankopan i Pere Kovačevića u
Samatovcima. Nastojat ćemo da se ista održava, barem dok imamo radnike u javnim radovima.
TOČKA 3.
Razmatranje Godišnjeg Izvješća Dvorca d.o.o. Valpovo za 2018. godinu
Vijećnici su materijal dobili uz poziv za sjednicu, a pripremio ga je Dvorac d.o.o. Valpovo.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević otvorio je raspravu i dao je riječ direktoru Dvorca d.o.o. Damiru Pepiću.
Damir Pepić direktor poduzeća Dvorac d.o.o. Valpovo upoznao je vijećnike s Godišnjem izvješćem Dvorca
d.o.o. Valpovo za 2018., te istakao da je poduzeću u 2018. godini završilo s manjkom od -688.839,91 kuna.
Istakao da je u razmatranom razdoblju došlo do promjene direktora te da je imenovan za direktora pred kraj
godine. Nadalje je naglasio da su troškovi poslovanja sve veći a da cijena vode ne može pokriti troškove koji
nastaju u proizvodnji vode.
U raspravi su sudjelovali Tanja Tavić, zamjenica općinskog načelnika, Igor Jakopiček, Milan Kranjčević,
Marko Teskera i Miro Karlović.
Svi su izrazili bojazan da bi negativno poslovanje poduzeća moglo imati utjecaj na projekt izgradnje odvodnog
sustava koji se treba financirati sredstvima EU fondova.
Stjepan Sršić: Predsjednik VZ Općine Bizovac: Upozorio je na problem slabog pritiska vode na nekim
lokacijama, zbog čega je je korištenje hidrantske mreže otežano, te je potrebno da Dvorac d.o.o. izvrši pregled
cijele hidrantske mreže u naseljima općine.
Damir Pepić: Smatra da ne bi trebalo biti problema što se tiče iskazanog manjka po godišnjem obračunu na
projekt izgradnje odvodnog sustava. Naglasio je da je hidrantske mreže je u travnju i svibnju ove godine
pregledana i ispitivana.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog zaključak na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog zaključka prihvaćen jednoglasno (9 za), te je općinsko
vijeće donijelo
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Godišnjeg izvješća o financijskom poslovanju
Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo za 2018. godinu
KLASA : 363-01/19-01/12
URBROJ: 2185/03-19-02
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio)
TOČKA 4.
Razmatranje Godišnjeg Izvješća Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2018. godinu
Vijećnici su materijal dobili uz poziv za sjednicu, a pripremio ga je Urbanizam d.o.o. Valpovo.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević otvorio je raspravu i dao riječ direktoru Siniši Peterliću.

Siniša Peterlić: upoznao vijećnike s Godišnjim izvješćem Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2018. godinu te istakao
da je poduzeće poslovalo pozitivno u 2018. godini i iskazalo neto dobit u iznosu od 37.670,78 kuna.
Milan Kranjčević: Tražio je pojašnjenje vezano za cijenu odvoza koja je sve skuplja, unatoč činjenici da se
komunalni otpad odvojeno prikuplja.
Siniša Peterlić: Istakao da je cijena sastavljena od fiksnog i varijabilnog dijela. Varijabilni dio se odnosi na
broj odvoza kanti. Ukazao na činjenicu da u ovom trenutku poduzeće plaća za sirovine koje prikupi kao što su
plastika, staklo, a jedino ima zaradu od predaje papira. Zakonska je obveza odvojeno prikupljanje komunalnog
otpada, a to nam nalaže i direktiva EU. Urbanizam sada odvojeno prikuplja 12,5 % svog otpada, a cilj nam je
da 2020. godine dostignemo brojku od 20 %.
Igor Jakopiček: postavio pitanje vezano za nabavu kanti za odvojeno prikupljanje otpada, te ukazao na problem
koji je imao prilikom predaje kartonske ambalaže u reciklažnom dvorištu u Valpovu.
Prema informaciji koju imam natječaj je u toku. Do 9. mjeseca trebalo bi odabrati najpovoljnijeg ponuditelja,
a isporuke kanti treba očekivati krajem godine i početkom iduće godine.
Što se tiče odlaganja u reciklažnom dvorištu, tu se uvijek radi o prihvatljivim količinama, pa zbog toga može
doći do problema. U ovom slučaju radi se o papiru pa mi je malo čudno da je bilo problema prilikom predaje
u reciklažnom dvorištu, ali to ćemo svakako provjeriti i nastojati da se više ne ponavlja.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog zaključak na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen jednoglasno (9 za), te je općinsko
vijeće donijelo
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Godišnjeg izvješća o financijskom poslovanju
Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2018. godinu
KLASA : 363-01/19-01/13
URBROJ: 2185/03-19-02
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio)
TOČKA 5.
Razmatranje Izvješća o ostvarivanju financijskog plana i programa rada Vatrogasne
zajednice Općine Bizovac za 2018. godinu
Vijećnici su materijal dobili uz poziv za sjednicu, a pripremila ga je Vatrogasna zajednica općine Bizovac.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević otvorio je raspravu i riječ dao predsjedniku Vatrogasne zajednice Općine
Bizovac.
Stjepan Sršić: upoznao vijećnike s Izvješćem o ostvarivanju financijskog plana i programa rada Vatrogasne
zajednice Općine Bizovac za 2018. godinu. Naglasio je da nije bilo većeg broja požara, odnosno intervencija
u prošloj godini, a sve intervencije su brzo odrađene.
Hrvoje Marjanović: pitao predsjednika vatrogasne zajednice što je s radom DVD-a Brođanci, jer se već par
godine ne pojavljuju na vježbama kao i na natjecanjima, a najgore što nisu u stanju izaći na požar koje se
dogodio u neposrednoj blizini njihovog spremišta.
Stjepan Sršić: Istakao da ima problema u radu navedenog društva što nije nikakva tajna, te da se čini sve da ih
se potakne na rad. Smatra da ne smijemo dopustiti da se društvo ugasi, jer ga je onda gotovo nemoguće
ponovno pokrenuti.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog zaključak na
glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen jednoglasno (9 za), te je
općinsko vijeće donijelo
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješće o ostvarivanju
financijskog plana i programa rada Vatrogasne zajednice
Općine Bizovac za 2018. godinu
KLASA : 214-01/19-01/1
URBROJ: 2185/03-19-02
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio)

TOČKA 6.
Razmatranje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu
Općine Bizovac
Vijećnici su materijale dobili uz poziv za sjednicu.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević otvorio je raspravu i riječ daje općinskom načelniku.
Srećko Vuković: upoznao vijećnike s prijedlogom odluke, te sa trenutnim stanjem vezano na objekte koje
koriste športske udruge Općine Bizovac.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog odluke prihvaćen jednoglasno (9 za), te je općinsko
vijeće donijelo
ODLUKU
o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina
u vlasništvu Općine Bizovac
KLASA: 620-01/19-01/3
URBROJ: 2185/03-19-1
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio)
TOČKA 7.
Razmatranje Odluke o pokretanju Projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog
pristupa za područje gradova/općina Belišće, Bizovac, Petrijevci i Valpovo (PRŠI Osijek B)
Vijećnici su materijale dobili uz poziv za sjednicu.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević otvorio je raspravu i riječ daje općinskom načelniku.
Srećko Vuković: upoznao vijećnike s prijedlogom odluke. Naglasio je da je projekt pokrenut 2017. godine i
njegovom realizacijom osigurat će se svim stanovnicima Općine Bizovac pristup brzom internetu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog odluke prihvaćen jednoglasno (9 za), te je općinsko
vijeće donijelo
ODLUKU
Odluku o pokretanju Projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje gradova/općina
Belišće, Bizovac, Petrijevci i Valpovo (PRŠI Osijek B)
KLASA: 344-01/17-01/2
URBROJ: 2185/03-19-1
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio)
Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 20,45 sati.

Zapisničar:
Nediljko Pušić
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević

Zapisniku 19. sjednice prilaže se poziv za sjednicu i akti koji su doneseni na sjednici.

