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ZAPISNIK
s 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 17. studenoga 2016. godine u općinskoj
vijećnici Općine Bizovac.
Početak sjednice u 18,00 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: Alan Bošnjak, Darko Bošnjak, Marinko Dragić, Tomica Glavaš,
Veljko Gudelj, Boris Katančić, Marin Lacković, Slavko Magečić, Davor Tavić, Marko Teskera, Davor
Torjanac, Nenad Sudar i Josip Šincek
Ostali nazočni:
- Općinski načelnik Srećko Vuković i zamjenica Općinskog načelnika Tanja Tavić,
- pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić
- Stručni suradnik za proračun, Katica Sršić
- Hrvatski radio Valpovština, Darko Slivar
- Predsjednik MO Bizovac, Kranjčević
- Ravnatelj OŠ „Bratoljuba Klaića“ Bizovac, Ante Lovrinčević
- Načelnik Policijske postaje Belišće, Zdravko Mandić
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 obavljenog glasovanja dnevni red je prihvaćen.
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 25. sjednice Općinskog vijeća
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Općine Bizovac za I-IX mjesec 2016.
godine
4. Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada OŠ „Bratoljuba Klaića“ Bizovac za 2016/2017.
godine
5. Proračun Općine Bizovac za 2016. godinu
a) Razmatranje Odluke o drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu
b) Razmatranje Odluke o drugim izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture
u 2016. godini
c) Razmatranje Odluke o drugim izmjenama Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2016. godini
d) Razmatranje prijedloga Odluke o drugim izmjenama Plana nabave za 2016. godinu
6. Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
7. a) Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Bizovac u 2016. godinu
b) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac u 2017. godini

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU
Ad-1 Usvajanje zapisnika 25. sjednice
Prijedlog zapisnika vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je usvajanje zapisnika 25. sjednice Općinskog
vijeća i otvorio raspravu.
Budući da nije bilo primjedbe na zapisnik, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 25 . sjednice vijeća.
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika
Davor Tavić: Spomenuto je da samo dvije tvrtke osim komunalnog pogona općine obavljaju
košenje javnih površina, koje su to tvrtke ? Što je poduzeto oko uređenjem kanalske mreže na
području općine Bizovac?
Srećko Vuković: Košenje površina obavljaju djelatnici Vlastitog pogona općine, tvrtka Montel
Habjanovci i Lotis d.o.o. Osijek. Uređenje kanalske mreže je gorući problem na području cijele
općine koji pokušavamo riješiti uz pomoć Hrvatskih voda na području gdje su one vlasnici. Rade
se projekti za izgradnju državne ceste D2 od Topolina do Josipovca pa ne znamo za sada kako
će se uređenje kanalske mreže u taj projekat uklopiti i riješiti.
Marko Teskera: Da li sada u jesen nije bilo krivo vrijeme za rad crpnih stanica za odvodnju?
Srećko Vuković: Iako smo mi članovi Skupštine i Nadzornog odbora u Dvorcu d.o.o. Valpovo o
izvođenju radova na odvodnji odlučuje naručitelj i izvođač radova a sredstva su dobili iz EU fonda.
Davor Torjanac: Imenovani su novi izvođači radova pa radove na odvodnom sustavu kasnije
izvode.
Tomica Glavaš: Zahvaljujem se na pisanom izvješću o utrošenim sredstvima za obnovu kurije
Norman.
Nenad Sudar: Trebamo pokušati ubaciti izgradnju biciklističke staze kada se bude radila državna
cesta D2 od Topolina do Josipovca.
Srećko Vuković: Stupio sam u kontakt s pomoćnikom ministra prometa Alenom Gospočićem na
temu izrada projekta izgradnje državne ceste D2.
Ad-3 Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Općine Bizovac za I-IX
mjesec 2016. godine
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima Izvješće o stanju sigurnosti na
području Općine Bizovac za I-IX mjesec 2016. godine i riječ dao Načelniku Policijske postaje
Belišće Zdravku Mandiću.
Načelnik Policijske postaje Belišće Zdravko Mandić izvijestio je vijećnike o stanju sigurnosti na
području Općine Bizovac za I-IX mjesec 2016. godine kako je vidljivo u materijalima za ovu
sjednicu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine
Bizovac za I-IX mjesec 2016. godine dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Bizovac za I-IX mjesec
2016. godine.

Ad-4 Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada OŠ „Bratoljuba Klaića“ Bizovac za
2016/2017. godinu
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima Godišnji plan i program rada OŠ
„Bratoljuba Klaića“ Bizovac za 2016/2017. godinu i riječ dao ravnatelju Anti Lovrinčeviću.
Ravnatelj OŠ „Bratoljuba Klaića“ Bizovac upoznao je vijećnike s Godišnjim planom i programom
rada OŠ „Bratoljuba Klaića“ Bizovac za 2016/2017. godinu kako je vidljivo u materijalima za ovu
sjednicu. Ravnatelj OŠ „Bratoljuba Klaića Ante Lovrinčević ukazao je na sve manji broj učenika
koji su upisani u OŠ „Bratoljuba Klaića“ u Bizovcu. Trenutno u školu je upisano 300 učenika od
prvog do osmog razreda. Govorio je e-dnevnicima, o obilježjima školskog područja na četiri
područne škole, materijalnim uvjetima ,uređenju školskih prostora, adaptaciji, dogradnji i
izgradnji novog školskog prostora. Broj učenika je manji u odnosu na prošlu školsku godinu za
jedan razredni odjel. Predlaže načelniku i općinskim vijećnicima da u proračunu planiraju sredstva
za pripomoć bračnim parovima u planiranju obitelji prema broju djece te da se povećaju sredstva
za sufinanciranje novorođenčadi za dvoje dvoje i više djece koje sada pomažemo u iznosu od
2.000,00 kuna.
Davor Tavić: Da li bi učenici iz područnih škola mogli preseliti u matičnu školu u Bizovac jer ih
ima malo ?
Ante Lovrinčević: Postoji pravilo po kojemu moramo spajati razrede po broju učenika i razrednim
odjelima.
Darko Bošnjak: Radimo na prijedlogu proračuna za 2017. godinu pa ćemo razmotriti prijedlog
ravnatelja škole Ante Lovrinčevića.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Godišnji plan i program rada OŠ „Bratoljuba
Klaića“ Bizovac za 2016/2017. godinu dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće prima na znanje Informaciju o Godišnjem planu i programu rada OŠ „Bratoljuba
Klaića“ Bizovac u školskoj 2016/2017. godini.
Ad-5 Proračun Općine Bizovac za 2016. godinu
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Proračun Općine Bizovac za
2016. godinu i riječ dao načelniku Srećku Vuković.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Drugim izmjenama i dopunama proračuna Općine
Bizovac i realizaciji projekata u 2016. godini godinu kako je vidljivo u materijalima za ovu
sjednicu.
Ukupni proračunski prihodi u 2016. godini povećavaju se za 1.382.836,13 kn i iznose
9.752.695,13 kn. Ukupni proračunski rashodi povećavaju se za 1.382.836,13 kn i iznose
10.249.909,58 kn. U prvom rebalansu iskorišten je višak prihoda iz 2015. godine u iznosu
497.214,45 kn. Predlaže se povećanje prihoda za 1.382.836,13 kn i povećanje rashoda za
1.382.836,13 kn.
a) Razmatranje Odluke o drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga Odluke o drugim
izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke o drugim izmjenama i
dopunama Proračuna za 2016. godinu kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, Predsjednik vijeća Druge izmjene i dopune proračuna Općine Bizovac
za 2016. godinu dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću

ODLUKU
Općinsko vijeće većinom glasova usvaja Odluku o drugim izmjenama i dopunama Proračuna za
2016. godinu.
Protiv je vijećnik Davor Tavić.
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
b) Razmatranje Odluke o drugim izmjenama
Programa gradnje komunalne
infrastrukture u 2016. godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje prijedloga Odluke o drugim
izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2016. godini i riječ dao načelniku
Srećku Vukoviću.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s drugim izmjenama Programa gradnje komunalne
infrastrukture u 2016. godini kako je i vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće većinom glasova usvaja Odluku o drugim izmjenama Programa gradnje
komunalne infrastrukture u 2016. godini.
Protiv je Davor Tavić.
c) Razmatranje Odluke o drugim izmjenama Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2016. godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje prijedloga Odluke o drugim
izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini i riječ dao načelniku
Srečku Vukoviću.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke o drugim izmjenama
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini kako je vidljivo u materijalima za
ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće većinom glasova usvaja Odluku o drugim izmjenama Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2016. godini.
Protiv je vijećnik Davor Tavić.
d) Razmatranje prijedloga Odluke o drugim izmjenama Plana nabave za 2016.
godinu
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje prijedloga Odluke o drugim
izmjenama Plana nabave za 2016. godinu i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke o drugim izmjenama Plana
nabave za 2016. godinu kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća prijedlog Odluke o drugim izmjenama Plana
nabave za 2016. godinu dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće
donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće većinom glasova usvaja prijedlog Odluke o drugim izmjenama Plana nabave za
2016. godinu.
Protiv je vijećnik Davor Tavić.

Ad-6) Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje prijedloga Odluke o ukidanju
statusa javnog dobra kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu i riječ dao načelniku Srećku
Vukoviću.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke o ukidanju statusa javnog
dobra i otvorio raspravu.
Slavko Magečić: Stav MO Cret Bizovački je da se to zemljište ne prodaje.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra
dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće većinom glasova odbija prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za
nekretninu k.č.br. 1152/1, upisana kao neplodno zemljište u mjestu – javno dobro u općoj
uporabi, u k.o. Bizovac.
Protiv je bio vijećnik Josip Šincek, suzdržan je bio vijećnik Marko Teskera.
Ad-7 Civilna zaštita Općine Bizovac
Sjednicu je napustio vijećnik Marinko Dragić.
a) Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Bizovac u 2016. godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Analizu stanja Civilne zaštite
na području Općine Bizovac u 2016. godini.
Nediljko Pušić upoznao je vijećnike s Analizom stanja sustava Civilne zaštite na području Općine
Bizovac u 2016. godini kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Analizu stanja sustava Civilne zaštite na području
Općine Bizovac u 2016. godini dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Analizu stanja sustava Civilne zaštite na području Općine
Bizovac u 2016. godini.
b) Smjernice razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Nediljko Pušić upoznao je vijećnike sa Smjernicama razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Bizovac za razdoblje 2017-2019 godine.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Smjernice razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Bizovac dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Smjernice razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Bizovac.
c) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac u 2017. godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Nediljko Pušić upoznao je vijećnike s Planom razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Bizovac u 2017. godini kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Plan razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Bizovac u 2017. godini dao je na glasovanje.

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Bizovac u 2017. godini.
Predsjednik općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 19,30 sati.

Zapisničar:
Ljerka Đaniš
Predsjednik Općinskog vijeća
Davor Torjanac

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

