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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/16-01/6
UR.BROJ: 2185/03-01-16-2
Bizovac, 29. rujna 2016. godine
ZAPISNIK
s 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 29. rujna 2016. godine u općinskoj
vijećnici Općine Bizovac.
Početak sjednice u 18,00 sati.
Zapisnik na sjednici vodio je Jurica Kordić, stručni suradnik na stručnom
osposobljavanju u Općini Bizovac.
Predsjednik Općinskog vijeća Davor Torjanac konstatira da je na početku sjednice
nazočno 12 vijećnika, odnosno potreban broj za donošenje pravovaljanih odluka.
Nazočni članovi Općinskog vijeća: Alan Bošnjak, Darko Bošnjak, Marinko Dragić, Tomica Glavaš,
Veljko Gudelj, Boris Katančić, Marin Lacković, Slavko Magečić, Davor Tavić, Marko Teskera,
Davor Torjanac i Josip Šincek.
Sjednici nije nazočan : Nenad Sudar.
Ostali nazočni:
- Općinski načelnik, Srećko Vuković
- Zamjenica Općinskog načelnika, Tanja Tavić
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Nediljko Pušić
- Katica Sršić, voditelj računovodstva Općine Bizovac
- Darko Slivar, direktor Hrvatskog radia Valpovština
- Gordana Stojanović, predstavnica Regionalne razvojne agencije
Predsjednik vijeća pročitao je dnevni red i predložio da se 6. točka dnevnog reda koja je kao
takva naznačena u pozivu stavi odmah nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice mjesto
kako bi ovlaštena osoba iz Regionalne razvojne agencije nakon svoje prezentacije mogla
napustiti sjednicu. Nakon obavljenog glasovanja prijedlog je jednoglasno prihvaćen i dnevni red
kao takav usvojen.
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice
Razmatranje Strategije razvoja Općine Bizovac za razdoblje od 2016-2020. godine
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Razmatranje izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje od
1.01.2016. – 30.06.2016. godine
5. Razmatranje izvješća o izvršenju proračuna Općine Bizovac za razdoblje od
1.01.2016. – 30.06.2016. godine.
6. Razmatranje izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna za razdoblje 1.01.2016.
– 30.06.2016. godine

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU
Ad-1 Usvajanje zapisnika 24. sjednice
Prijedlog zapisnika vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je usvajanje zapisnika 24.sjednice Općinskog
vijeća i otvorio raspravu.
Budući nije bilo rasprave, predsjednik vijeća zapisnik 24. sjednice dao je na glasovanje. Nakon
obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 24. sjednice vijeća.
Ad-2 Razmatranje Strategije razvoja Općine Bizovac
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća otvorio je 2. točku dnevnog reda, razmatranje prijedloga Strategije razvoja i
prepustio riječ predstavnici Regionalne razvojne agencije Gordani Stojanović da pojasni sam
način izrade i svrhe strategije. Nakon obavljenog izlaganja gospođe Stojanović, predsjednik
vijeća otvorio je raspravu. Općinski vijećnik Marin Lacković smatra da je ovaj prijedlog Strategije
koji su vijećnici dobili jedan studentski seminarski rad, te postavio slijedeća pitanja: Hoće li
podatci sadržani u strategiji biti ažurirani? I kada se očekuje konačna verzija strategije? Gordana
Stojanović: Ovo je samo radna verzija strategije i nakon prijedloga i primjedbi vijećnika sve
primjedbe će se unijeti u završna verzija. Također pitanje je postavio i općinski vijećnik Marko
Teskera: Planirate li održati sastanak sa gospodarstvenicima Općine Bizovac u vezi sa EU
fondovima i njihovom apliciranju? Gordana Stojanović: Nije u okviru strategije ali možete se
javit agenciji.
Općinski načelnik Srećko Vuković: istakao je da je Strategija razvoja Općine Bizovac važan
dokument za Općinu Bizovac u pogledu otvaranja mogućnosti za apliciranje dobivanje sredstava
iz fondova EU. Strategija je jedan živi dokument koji je uvijek moguće dopunjavati. Ukoliko ima
podataka koje je potrebno ispraviti to će se učiniti. Smatram da bi vijeće trebalo usvojiti
Strategiju.
Nakon obavljene rasprave, predsjednik vijeća predložio je da se Strategija usvoji uz ažuriranje
podataka unesenih u prijedlog strategije i dao prijedlog na glasovanje. Nakon obavljenog
glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Strategiju razvoja Općine Bizovac.
Ad-3 Pitanja i prijedlozi vijećnika
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Marko Teskera: Tko snosi krivicu za oborinske kanale u Nazorovoj ulici, koji su nakon svake jače
kiše začepljeni i stvaraju probleme mještanima ulice iz koje i ja dolazim?
Srećko Vuković: Priznajem za jedan dio je kriva i Općina, no imamo velikih problema sa
građanima koji ne održavaju kanale ispred svojih kuća, a ima i onih koje nedopušteno zatrpavaju
kanale te na taj način doprinose stanju kakvo je u nekim dijelovima naših ulica. Općina čini sve
kako bi se stanje saniralo. Sve što je u općinskom vlasništvu Općina sanira, problemi se javljaju
na više lokacija pokušavamo ih sve što prije rješavati.
Marin Lacković: Šalju li se upozorenja vlasnicima koji ne održavaju svoje zelene površine?
Nediljko Pušić: Svake godine upozoravamo mještane da održavaju svoje zelene površine, a ove
godine smo rješenjem ishodili i rušenje jedne derutne kuće u Bizovcu.
Ad-4 Razmatranje izvješća o radu Općinskog načelnika
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje izvješća o radu Općinskog
načelnika i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s izvješćem te ga kratko dodatno i obrazložio kao
što je bilo vidljivo i u materijalu za ovu sjednicu.

Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje
od1.01.2016. – 30.06.2016. godine Općine Bizovac dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za
razdoblje od 1.01.2016. – 30.06.2016. godine.
Ad- 5 Razmatranje izvješća o izvršenju proračuna Općine Bizovac
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o izvršenju
proračuna Općine Bizovac za razdoblje od 1.01.2016. – 30.06.2016. godine te otvorio raspravu
i prepustio riječ načelniku Srećku Vukoviću.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem kako je i vidljivo u materijalima
dostavljenim za ovu sjednicu. Vijećnik Tomica Glavaš postavio je pitanje: Koliko je sveukupno
novaca uloženu u obnovu Kurije Norman kroz sve ove godine?
Srećko Vuković: Prikupit ćemo točne podatke o uloženom novcu do iduće sjednice.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Izvješće o izvršenju proračuna Općine Bizovac za
razdoblje od 1.01.2016. – 30.06.2016. godine dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o izvršenju proračuna Općine Bizovac za razdoblje
od 1.01.2016. – 30.06.2016. godine.
Ad-6 Razmatranje izvješća o korištenju rezerve proračuna
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o korištenju
tekuće rezerve proračuna Općine Bizovac za razdoblje od 1.01.2015. – 30.06.2015. godine te
otvorio raspravu i prepustio riječ načelniku Srećku Vukoviću.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem kako je i vidljivo u materijalima
dostavljenim za ovu sjednicu.
Budući na prijedlog nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Izvješće o korištenju tekuće rezerve
proračuna za razdoblje od 1.01.2015. – 30.06.2015. godine dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o korištenju tekuće rezerve proračuna Općine
Bizovac za razdoblje od 1.01.2015. – 30.06.2015. godine.
Predsjednik općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 19,40 sati.

Zapisničar:
Jurica Kordić, mag.iur.
Predsjednik Općinskog vijeća
Davor Torjanac

Sjednica je snimljena na digitalni diktafon.
Zapisniku se prilaže poziv za sjednicu i akti koji su doneseni na sjednici.

