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ZAPISNIK
20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BIZOVAC

KLASA: 021-05/19-01/9
URBROJ: 2185/03-19-02
Bizovac, 18. rujna 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/19-01/9
URBROJ: 2185/03-19-02
Bizovac, 18. rujan 2019. godine

ZAPISNIK
20. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 18. rujan 2019. godine
u općinskoj vijećnici Općine Bizovac.
Sjednicu otvara Milan Kranjčević, predsjednik općinskog vijeća u 19,30 sati
Zapisnik na sjednici vodi Ljerka Đaniš, računovodstveno-administrativni referent .
Utvrđeno je da je sjednici nazočno 10 vijećnika od ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća, kako slijedi: Mario
Fišer, Tomica Glavaš, Igor Jakopiček, Eva Kalkan, Toni Kardum, Milan Kranjčević, Nikola Lacković, Hrvoje
Marjanović, Marko Teskera i Vlatko Vujnovac.
Sjednici nisu nazočni vijećnici: Miro Karlović, Ivica Lovrinčević i Josip Šincek.
Ostali nazočni:
- Srećko Vuković, općinski načelnik
- Tanja Tavić, zamjenica općinskog načelnika
- Nediljko Pušić, pročelnik JUO
Sjednici je nazočan i predstavnik Hrvatskog radija Valpovština, Davor Runje.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na početku sjednice nazočno 10 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
1. Usvajanje zapisnika 19. sjednice Općinskog vijeća
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja nogometnim stadionima u vlasništvu
jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije
4. Izbor člana Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
TOČKA 1.
Usvajanje zapisnika 19. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik napominje da su vijećnici u materijalima za sjednicu primili zapisnik 19. sjednice vijeća.
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik stavlja tekst zapisnika 19. sjednice na glasovanje te,
nakon izjašnjavanja vijećnika, konstatira da je zapisnik 19. sjednice vijeća prihvaćen jednoglasno (10 za).
TOČKA 2.

Pitanja i prijedlozi vijećnika

Mario Fišer: Budući da je kapacitet mjesta u vrtiću pun, šta se planira u skorije vrijeme. Što će biti sa djecom
koja nisu upisana? Što je sa placevima u Bizovcu, ima li ih za prodaju i koja je cijena?
Srećko Vuković: Prodano je sedam ili osam placeva u Bizovcu od ukupno 12. Oglašavamo i nadam se da ćemo
i ostale placeve prodati. Inicijativa postoji da parceliramo zemljište u Cvjetnoj ulici u Bizovcu na atraktivnoj
lokaciji kod Bizovačkih toplica. Bilo bi osam parcela. Početna cijena će biti nešto skuplja zbog lokacije. U
proračunu za 2020. godinu ide projekt izgradnje javne rasvjete. Postoje parcele u Samatovcima i
Habjanovcima. Na području Općine Bizovac imamo 40 parcela.
Što se tiče vrtića, planiramo izradu projektno-tehničke dokumentacije proširenja vrtića. Žao mi je što nisu sva
djeca upisana. Moramo se baviti proširenjem vrtića.
TOČKA 3.
Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja nogometnim
stadionima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije
Vijećnici su materijal dobili uz poziv za sjednicu.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević otvorio je raspravu i riječ dao općinskom načelniku.
Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja nogometnim
stadionima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije.
Uređen je kompletno prostor nogometnog kluba u Samatovcima. U slijedećoj godini planiramo urediti prostor
nogometnog kluba u Bizovcu. Što se tiče revizije na vrhu smo ljestvice po čuvanju i održavanju nogometnih
stadiona.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno jednoglasno (10 za), te je općinsko vijeće
donijelo
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće Općine Bizovac usvaja Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Osijek o
obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu
jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije.
KLASA : 041-01/18-01/1
URBROJ: 2185/03-19-02
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio )
TOČKA 4.
Hrvatske

Izbor člana Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike

Vijećnici su materijal dobili uz poziv za sjednicu.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević otvorio je raspravu i riječ dao općinskom načelniku.
Srećko Vuković upoznao je vijećnike s ostavkom predsjednika Povjerenstva za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen jednoglasno (10za) , te je općinsko vijeće
donijelo

RJEŠENJE
Tomica Glavaš razrješuje se dužnosti predsjednika Povjerenstva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bizovac na osobni zahtjev.
Za predsjednika Povjerenstva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Bizovac imenuje se Mario Fišer dosadašnji član povjerenstva.
Za člana povjerenstva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Bizovac iz reda vijećnika općinskog vijeća Općine Bizovac imenuje se Igor Jakopiček.

KLASA : 320 -02 /18-01/3
URBROJ: 2185/03-19-02
( Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bizovac)

Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 20,00 sati.

Zapisničar:
Ljerka Đaniš
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević

Sjednica je snimljena na digitalni diktafon.

