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ZAPISNIK
s 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 20. veljača 2017. 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 11 vijećnika,
odnosno potreban broj za donošenje pravovaljanih odluka.
Nazočni članovi Općinskog vijeća: Alan Bošnjak, Darko Bošnjak, Marinko Dragić, Veljko Gudelj,
Boris Katančić, Marin Lacković, Davor Tavić, Marko Teskera, Davor Torjanac, Nenad Sudar i Josip
Šincek
Nenazočni: Tomica Glavaš, Slavko Magečić
Ostali nazočni:
- Općinski načelnik Srećko Vuković
- Zamjenica Općinskog načelnika, Tanja Tavić
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić
- Hrvatski radio Valpovština, Darko Slivar
- Predsjednik MO Bizovac Milan Kranjčević
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.
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DNEVNI RED
Usvajanje zapisnika 27. sjednice Općinskog vijeća
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Prijedlog plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2017. godinu
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta
Valpovo-Belišće-Općine Bizovac
Prijedlog Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga
Prijedlog Odluke o kupovini nekretnina
Prijedlog Odluke o izmjenama odluke o Dimnjačarskoj djelatnosti Općine Bizovac
Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Bizovac
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bizovac za 2017. godinu

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU
Ad-1 Usvajanje zapisnika 27. sjednice
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je usvajanje zapisnika 27. sjednice Općinskog
vijeća i otvorio raspravu.
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća zapisnik 27. sjednice dao je na glasovanje. Nakon
obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 26 . sjednice vijeća.
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je točku Pitanja i prijedlozi vijećnika, budući da nije
bilo pitanja, predsjednik vijeća zatvorio je točku Pitanja i prijedlozi vijećnika.
Ad-3 Prijedlog plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2017. godinu
Prijedlog plana vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedlog plana rada
Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2017. godinu kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog plana rada Općinskog vijeća Općine
Bizovac za 2017. godinu dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće
donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za
2017. godinu.
Ad-4 Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU
projekta Valpovo-Belišće Općine Bizovac
Prijedlog Odluke vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedlog Odluke o
prihvaćanju Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta Valpovo-Belišće Općine
Bizovac i otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom Odluke o prihvaćanju Sporazuma o
pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta Valpovo-Belišće Općine Bizovac kako je vidljivo u
materijalima za ovu sjednicu.
Nakon proveden rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće Općine Bizovac prihvaća Sporazum o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekata
Valpovo-Belišće, KLASA:325-01/17-03/01, URBROJ:374-17-1 od 30. siječnja 2017. godine, te
prihvaća prava i obveze koje proizlaze iz sadržaja odredbi navedenog Sporazuma, a koji čini
sastavni dio ove Odluke.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Bizovac za poduzimanje svih radnji kao i provedbu svih
postupaka potrebnih za realizaciju Sporazuma, a u okviru zakonom propisanih ovlaštenja.
Sjednici nazočan vijećnik Boris Katančić.
Ad-5 Prijedlog Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga
Prijedlog Odluke vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga Odluke o
provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga i otvorio raspravu i riječ dao
načelniku Srećku Vukoviću.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom Odluke o provedbi postupka
jednostavne nabave roba, radova i usluga.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću

ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave
roba, radova i usluga.
Ad- 6 Prijedlog Odluke o kupovini nekretnina
Prijedlog Odluke vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga Odluke o
kupovini nekretnina i otvorio raspravu te riječ dao općinskom načelniku Srećku Vukoviću.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom Odluke o kupovini nekretnine kako
je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće prihvaća ponudu MEDIKE d.d. OIB:94818858923, Zagreb Cipraška 1 kojom se
nudi Općini Bizovac kupovina nekretnine u Bizovcu.
Općinsko vijeće donosi odluku o kupovini nekretnine upisane u z.k.ul.br.1129, k.o. Bizovac,
označena kao k.č.br.369/4, kuća, dvorište i voćnjak u Bizovcu, Kralja Tomislava 91, površine
1150 m2, vlasništvo MEDIKE d.d. OIB:94818858923, po cijeni od 229.422,71 kuna.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Bizovac da na temelju ove Odluke zaključi ugovor o
kupoprodaji.
ODLUKU
Općinsko vijeće prihvaća ponudu Katice Filaković iz Osijeka, Vilajska 3, OIB:61835946073,
kojom se nudi Općini Bizovac kupovina nekretnine u Samatovcima.
Općinsko vijeće donosi odluku o kupovini nekretnine upisane u z.k.ul. br. 3918, k.o. Petrijevci,
označena kao k.č.br. 2654, oranica, površine 2895 m2, vlasništvo Katice Filaković iz Osijeka
Vilajska 3, OIB:61835946073, po cijeni od 73.000,00 kuna.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Bizovac da na temelju ove Odluke zaključi ugovor o
kupoprodaji.
Ad-7 Prijedlog Odluke o izmjenama odluke o Dimnjačarskoj djelatnosti Općine Bizovac
Prijedlog Odluke vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga Odluke o
izmjenama odluke o Dimnjačarskoj djelatnosti Općine Bizovac i otvorio raspravu i riječ dao
načelniku Srećku Vukoviću.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom Odluke o izmjenama odluke o
Dimnjačarskoj djelatnosti Općine Bizovac kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Prijedlog Odluke o izmjenama odluke o Dimnjačarskoj
djelatnosti Općine Bizovac.
U Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova („Službeni glasnik općine Bizovac“, broj 3/07) u
članku 2.stavak 2. mijenja se tako da glasi:
„Pod dimnjakom, u smislu ove Odluke, smatra se usponski dimovodni kanal, sabirnica čađe,
priključna cijev uređaja za loženje, postrojenja i uređaja koji služe za opskrbu zraka za izgaranje
i odvod produkata sagorijevanja bez obzira na vrstu goriva (TIP-C) i drugi dijelovi dimnjaka.
Protiv je vijećnik Nenad Sudar.
Ad-8 Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Bizovac
Prijedlog Plana vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga Plana mreže
dječjih vrtića na području Općine Bizovac i otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku
Vukoviću.
Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom Plana mreže dječjih vrtića na području Općine
Bizovac kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Općine
Bizovac.
Ad-9 Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bizovac za
2017. godinu
Provedbeni plan vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Provedbenog plana
unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bizovac za 2017. godinu i otvorio raspravu i
riječ dao načelniku Srećku Vukoviću.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Provedbenim planom unapređenja zaštite od
požara za područje Općine Bizovac za 2017. godinu kako je vidljivo u materijalima za ovu
sjednicu.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje
Općine Bizovac za 2017. godinu.

Predsjednik općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 19,10 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.

