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ZAPISNIK
2. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 3. srpnja 2017. godine u općinskoj
vijećnici Općine Bizovac.
Početak sjednice u 19,00 sati
Sjednici su bili nazočni :
Vijećnici općinskog vijeća: Darko Bošnjak, Mario Fišer, Tomica Glavaš, Srđan Igali, Igor
Jakopiček, Toni Kardum, Miro Karlović, Milan Kranjčević, Nikola Lacković, Ivica Lovrinčević,
Hrvoje Marjanović, Josip Šincek, Marko Teskera, Vlatko Vujnovac
Ostali nazočni:
- Općinski načelnik Srećko Vuković i zamjenica Općinskog načelnika Tanja Tavić
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić
- Predstavnik HRV – Valpovština Darko Slivar
- Predsjednik MO Cret Bizovački – Milan Bajs
Predsjednik 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 provedenog glasovanja utvrđuje da je predloženi dnevni red prihvaćen jednoglasno.
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 1. sjednice Općinskog vijeća
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Izvješće Mandatnog povjerenstva
- Polaganje prisege članova općinskog vijeća
4. Izbor podpredsjednika Općinskog vijeća
5. Izbor radnih tijela Općinskog vijeća
a) Odbor za Statut i poslovnik i normativnu djelatnost
b) Povjerenstvo za proračun i financije
c) Povjerenstvo za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja
d) Povjerenstvo za predstavke i pritužbe građana
e) Komisija za dodjelu javnih priznanja Općine Bizovac
f) Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Bizovac
g) Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju i davanje u zakup
nekretnina u vlasništvu Općine Bizovac
h) Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
i) Povjerenstvo za zaštitu potrošača
6. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete na području Općine Bizovac

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU

Ad-1 Usvajanje zapisnika 1. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje zapisnika 1. sjednice Općinskog
vijeća i otvorio raspravu. Budući da nije bilo primjedbe na zapisnik, predsjednik vijeća dao je
zapisnik na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 1. sjednice vijeća
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika
Srećko Vuković: Pozdravio sve vijećnike i čestitao na izboru te istakao kako je vijećnička
dužnost izuzetno važna te pozvao sve vijećnike da sudjeluju u planiranju i predlaganju
aktivnosti i projekata koji će doprinijeti razvitku naše općine.
Miro Karlović: Pozdravio sve prisutne vijećnike i čestitao na izboru. Zanima me i u ime nekih
mještana, da li se vrši prodaja zemlje koju Gudelj vraća?
Nediljko Pušić: To mi je nepoznato.
Srećko Vuković: Vodi se računa da se dug naplati i to vodi Agencija za poljoprivredno
zemljišta.
Ivica Lovrinčević: Postavio pitanje vezano za sigurnost kupanja na Bizovačkom bajeru i upitao
čija je to odgovornost. Nema upozorenja na vlastitu odgovornost. Na fejsu se poziva na
kupanje a sve je dobro dok se nešto ne dogodi. Moramo nešto poduzeti po pitanju sigurnosti.
Informiram vijeće i tražim da se po toj osnovi ishodi neko kvalitetno rješenje za cijelo ljeto.
Srećko Vuković: Pretpostavio sam da će se ovo pitanje postaviti. Kupalište Bizovački bajer je
popularno, voda je izvrsne čistoće i općina vrši analizu vode i zbog ribe koja se tamo nalazi.
Službeno nije registrirano kupalište. To je divlje kupalište i možemo postaviti upozorenje na
vlastitu odgovornost.
Darko Bošnjak: Za registraciju kupališta se mora imati ispitivanje vode minimalno pet godina.
Radimo ispitivanje u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Osijek koje općina plaća
mjesečno. Postavljanje table vuče poziv na kupanje. Moramo zajedno napraviti organizirano
kupalište. Snimljeno je katastarsko stanje.
Marko Teskera. Da li se u naselju po imenu Mala Bosna mogu postaviti ležeći policajci zbog
male djece ?
Srećko Vuković: Postoji mogućnost. Ispitat ćemo na kojim lokacijama u tom dijelu naselja
postaviti ležeće policajce.
Nediljko Pušić: Još jedan izlaz na Valpovačku ulicu je planiran koji će rasteretiti promet.
Darko Bošnjak: U ulici dr. Franje Tuđmana treba popraviti segment ležećeg policajca.
Josip Šincek: U Cvjetnoj ulici su ogorčeni mještani zbog nepostojeće mreže za pitku vodu. Da
li će proći vodovodna mreža u navedenoj ulici?
Srećko Vuković: U Cvjetnoj ulici nedostaje vodovodna i plinska mreža. Radi se na projektu i
javnoj rasvjeti.
Hrvoje Marjanović: Natalija Šutak želi kupiti zemljište po imenu bara u Habjanovcima. Da li
postoji mogućnost ?
Srećko Vuković: Nemaju gdje parkirati pa se i susjedi bune što tamo na ulici drže autobuse
i kamione. Obitelj od toga živi. Uredno plaćaju poreze. Moraju ući u natječaj ako bi došlo do
prodaje navedenog zemljišta.
Marko Teskera: Da li općina može kupiti udžbenike za socijalne slučajeve viših razreda ?
Srećko Vuković: Planiramo kupiti za prvi razred osnovne škole. Treba donijeti popis učenika
za koje planirate da općina kupi.
Tomica Glavaš. Čestitao bi svim vijećnicima i načelniku na izboru. Želim kvalitetnu suradnju
i rad kroz ove četiri godine.
Mario Fišer: Priključio bi se čestitkama u nadi da će ovo vijeće bolje raditi nego do sada.

Ad-3 Izvješće Mandatnog povjerenstva
- Polaganje prisege članova općinskog vijeća
Predsjednik Mandatnog povjerenstva Igor Jakopiček pročitao je Izvješće Mandatnog
povjerenstva.
Mandatno povjerenstvo konstatira da je Srđan Igali vijećnik u Općinskom vijeću Općine
Bizovac, izabran s liste grupe birača nositelja Srećka Vukovića u skladu sa člankom 79.
stavkom 6. Zakona o lokalnim izborima, dostavio 16. lipnja 2017. godine pisanu obavijest o
stavljanju svog mandata člana Općinskog vijeća Općine Bizovac u mirovanje iz osobnih
razloga.
Prema članku 81. stavku 4. Zakona o lokalnim izborima i člana predstavničkog tijela izabranog
na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat, tako da
dužnost vijećnika preuzima Darko Bošnjak.
Vijećnici su Izvješće Mandatnog povjerenstva primili na znanje.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević pozvao je vijećnike na polaganje prisege. Prisegu su
položili slijedeći vijećnici: Mario Fišer, Tomica Glavaš, Ivica Lovrinčević, Miro Karlović, Josip
Šincek, Marko Teskera.
Ad-4 Izbor podpredsjednika Općinskog vijeća
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević upoznao je članove vijeća o pisanom prijedlogu vijećnika
iz redova oporbe za imenovanje drugog podpredsjednika općinskog vijeća Općine Bizovac.
Kandidat za podpredsjednika Općinskog vijeća općine Bizovac je Ivica Lovrinčević.
Vlastoručnim potpisom ovaj prijedlog podupiru Ivica Lovrinčević, Josip Šincek, Miro Karlović,
Marko Teskera, Mario Fišer i Tomica Glavaš.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik vijeća prijedlog oporbe daje je na
glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće većinom glasova donijelo je slijedeće
RJEŠENJE
Općinsko vijeće za podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bizovac bira Ivicu Lovrinčevića.
Sedam vijećnika „za“, šest „suzdržanih“.
Ad-5 Izbor radnih tijela Općinskog vijeća
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima da se sukladno Odluci o radnim
tijelima Općinskog vijeća izaberu članovi svih radnih tijela te pozvao vijećnike da iznesu
svoje prijedloge.
a) Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu vrijednost
Darko Bošnjak ispred vijećnika izabranih s liste nositelja Srećka Vukovića predložio je za
članove Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu vrijednost slijedeće članove: Nikolu
Lackovića za predsjednika, Jelenu Kardum, Ines Sekalec, Tomislava Marinića, Maria Fišer za
članove.
Ispred članova vijeća iz oporbe Josip Šincek za člana Odbora za Statut, Poslovnik, i
normativnu vrijednost predložio je Miru Karlovića.
Predsjednik vijeća upozorio je vijećnike da prijedlozi za imenovanja radnih tijela moraju
sadržavati prijedlog cijelog povjerenstva. Nakon provedene rasprave, Predsjednik vijeća
prijedlog Darka Bošnjaka dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeće
RJEŠENJE
Općinsko vijeće za članove Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu vrijednost imenuje:
1. Nikola Lacković, predsjednik
2. Jelena Kardum, član
3. Ines Sekalec, član
4. Tomislav Marinić, član
5. Mario Fišer, član

b) Povjerenstvo za proračun i financije
Darko Bošnjak ispred vijećnika izabranih s liste nositelja Srećka Vukovića predložio je za
članove Povjerenstva za proračun i financije slijedeće članove: Milan Kranjčević za
predsjednika, Toni Kardum, Srđan Igali, Darko Bošnjak, Tanja Tavić za članove.
Predsjednik vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o iznesenom prijedlogu.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeće
RJEŠENJE
Općinsko vijeće većinom glasova za članove Povjerenstva za proračun i financije imenuje:
1. Milan Kranjčević, predsjednik
2. Toni Kardum, član
3. Srđan Igali, član
4. Darko Bošnjak, član
5. Tanja Tavić, član
Sedam vijećnika „za“, šest „protiv“.
c) Povjerenstvo za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja
Predsjednik vijeća pozvao je vijećnike da istaknu kandidate za članove Povjerenstva za
gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja.
Darko Bošnjak ispred vijećnika izabranih s liste nositelja Srećka Vukovića predložio je za
članove povjerenstva za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja Općine Bizovac
slijedeće članove: Darka Bošnjaka za predsjednika, Ivanku Ivanović, Juricu Kordić, Milana
Kranjčevića, Srđana Igalia za članove.
Josip Šincek ispred vijećnika oporbe za članove Povjerenstva za gospodarstvo,
poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja predložio je slijedeće članove: Josipa Šincek za
predsjednika, Josip Šarčević, Dijana Tomaz, Petar Kruezi, Vinko Sekalec za članove.
Predsjednik vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o iznesenim prijedlozima.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeće
RJEŠENJE
Općinsko vijeće većinom glasova za članove Povjerenstva za gospodarstvo, poduzetništvo,
obrtništvo i ulaganja imenuje:
1. Darko Bošnjak, predsjednik
2. Ivanka Ivanović, član
3. Jurica Kordić, član
4. Milan Kranjčević, član
5. Srđan Igali, član
Sedam vijećnika „za“, šest „protiv“.
d) Povjerenstvo za predstavke i pritužbe građana
Predsjednik vijeća pozvao je vijećnike da istaknu kandidate za članove Povjerenstva za
predstavke i pritužbe građana.
Darko Bošnjak ispred vijećnika izabranih s liste nositelja Srećka Vukovića predložio je za
članove Povjerenstva za predstavke i pritužbe građana slijedeće članove: Ivicu Lovrinčević za
predsjednika, Željka Franjića i Nediljka Pušića za članove.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, Predsjednik vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o
iznesenom prijedlogu.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeće
RJEŠENJE
Općinsko vijeće jednoglasno za članove Povjerenstva za predstavke i pritužbe imenuje:
1. Ivica Lovrinčević, predsjednik
2. Željko Franjič, član
3. Nediljko Pušić, član

e) Komisija za dodjelu priznanja Općine Bizovac
Predsjednik vijeća pozvao je vijećnike da istaknu kandidate za članove Komisije za dodjelu
priznanja Općine Bizovac.
Darko Bošnjak ispred vijećnika izabranih s liste nositelja Srećka Vukovića predložio je za
članove Komisije za dodjelu priznanja Općine Bizovac slijedeće članove: Toni Kardum za
predsjednika, Hrvoja Marjanovića, Darka Bošnjaka, Milana Kranjčevića, Marka Teskeru za
članove.
Josip Šincek ispred vijećnika oporbe predložio je za članove Komisije za dodjelu priznanja
Oćine Bizovac slijedeće članove: Darko Ivković za predsjednika, Ante Lovrinčević, Marko
Teskera, Mario Fišer, Tomica Glavaš za članove.
Predsjednik vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o iznesenim prijedlozima.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeće
RJEŠENJE
Općinsko vijeće većinom glasova za Komisiju za dodjelu priznanja Općine Bizovac imenuje:
1. Toni Kardum, predsjednik
2. Hrvoje Marjanović, član
3. Darko Bošnjak, član
4. Milan Kranjčević, član
5. Marko Teskera, član
Devet vijećnika „za“, tri „protiv“, jedan „suzdržan
f) Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Bizovac
Predsjednik vijeća pozvao je vijećnike da istaknu kandidate za članove Povjerenstava za
dodjelu stipendija Općine Bizovac.
Darko Bošnjak ispred vijećnika izabranih s liste nositelja Srećka Vukovića predložio je za
članove Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine Bizovac slijedeće članove: Tanju Tavić za
predsjednicu, Igora Jakopičeka, Vlatka Vujnovca, Maju Koprivnjak, Nikolinu Mandić za
članove.
Josip Šincek ispred vijećnika oporbe za članove Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine
Bizovac predložio je slijedeće članove: Mario Fišer za predsjednika, Marko Teskera, Zdenko
Sršić, Žana Tolić, Jasminka Majetić za članove.
Predsjednik vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o iznesenim prijedlozima.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeće
RJEŠENJE
Općinsko vijeće većinom glasova za članove Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine
Bizovac imenuje:
1. Tanja Tavić, predsjednik
2. Igor Jakopiček, član
3. Vlatko Vujnovac, član
4. Maja Koprivnjak, član
5. Nikolina Mandić, član
Sedam vijećnika „za“, šest „protiv“.
g) Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju i davanje u zakup nekretnina
u vlasništvu Općine Bizovac
Predsjednik vijeća pozvao je vijećnike da istaknu kandidate za članove Povjerenstva za
provođenje natječaja za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Općine Bizovac.
Darko Bošnjak ispred vijećnika izabranih s liste nositelja Srećka Vukovića predložio je za
članove Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju i davanje u zakup nekretnina u
vlasništvu Općine Bizovac slijedeće članove: Srećka Vukovića za predsjednika, Željka Franjića
i Nediljka Pušića za članove.
Josip Šincek ispred vijećnika oporbe za članove Povjerenstva za provođenje natječaja za
prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Općine Bizovac slijedeće članove: Ivicu
Lovrinčević za predsjednika, Miro Karlović, Marko Blažević, Sanja Vidaković, Slavko Magečić
za članove.
Predsjednik vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o iznesenim prijedlozima.

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeće
RJEŠENJE
Općinsko vijeće za članove Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju i davanje u
zakup nekretnina u vlasništvu Općine Bizovac imenuje:
1. Srećko Vuković, predsjednik
2. Željko Franjić, član
3. Nediljko Pušić ,član
Sedam vijećnika „za“, pet „protiv“, jedan „suzdržan.
h) Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Predsjednik vijeća pozvao je vijećnike da istaknu kandidate za članove Povjerenstava za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda.
Darko Bošnjak ispred vijećnika izabranih s liste nositelja Srećka Vukovića predložio je za
članove Povjerenstva za procjenu šteta od elementarne nepogode slijedeće : Hrvoje
Marjanović predsjednik, Tomica Glavaš, Frano Gavranović, Marjan Glavaš, Nikola Lacković
članovi.
Josip Šincek ispred vijećnika oporbe za članove Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarne nepogode slijedeće članove: Domagoja Blaževića za predsjednika, Tomica
Glavaš, Alan Bošnjak, Zlatko Vuković, Miroslav Banović za članove.
Predsjednik vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o iznesenim prijedlozima.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeće
RJEŠENJE
Općinsko vijeće za članove Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
imenuje:
1. Hrvoje Marjanović, predsjednik
2. Tomica Glavaš, član
3. Frano Gavranović, član
4. Marjan Glavaš, član
5. Nikola Lacković, član
Sedam vijećnika „za“, pet „protiv“, jedan „suzdržan“.
i)
Povjerenstvo za zaštitu potrošača
Predsjednik vijeća pozvao je vijećnike da istaknu kandidate za članove Povjerenstava za
zaštitu potrošača.
Darko Bošnjak ispred vijećnika izabranih s liste nositelja Srećka Vukovića predložio je za
članove Povjerenstva za zaštitu potrošača slijedeće : Josipa Šincek za predsjednika, Miru
Karlovića i Mariju Glavaš za članove.
Predsjednik vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o iznesenim prijedlozima.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeće
RJEŠENJE
Općinsko vijeće za članove Povjerenstva za zaštitu potrošača imenuje:
1. Josip Šincek, predsjednik
2. Miro Karlović, član
3. Marija Glavaš, član
Dvanaest vijećnika „za“, jedan „suzdržan“.
Ad-6 Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne
djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Bizovac
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima donošenje Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na
području Općine Bizovac i otvorio raspravu.
Na natječaj je pristiglo dvije ponude i to:
1. PONUDA - Ponuđač TEAM-GRADNJA d.o.o. PODRUŽNICA 1 montel, Belišće, LJ.
Posavskog 33. Cijena 15.312,00 kuna (bez PDV-a); 19.140,00 kuna (s PDV-om).

2. PONUDA - Ponuđač MONTEL j.d.o.o., Habjanovci, Slavonska 2. Cijena 14.223,00
kuna (ponuditelj nije u sustavu PDV-a).
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno za najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne
djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Bizovac izabire MONTEL j.d.o.o.
OIB:28745809160, Habjanovci, Slavonska 2. po ukupnoj cijeni 14.223,00 kuna

Predsjednik općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 20,30 sati.

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.

