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URBROJ:   2185/03-17-02 

Bizovac,  19. rujna 2017. godine 

 

 

ZAPISNIK 

s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 19. rujna 2017. godine u općinskoj 

vijećnici Općine Bizovac. 

Početak sjednice u 19,00 sati 

Sjednici su bili nazočni : 

- Vijećnici : Darko Bošnjak, Mario Fišer, Srđan Igali, Igor Jakopiček, Toni Kardum,Miro 

Karlović, Milan Kranjčević, Nikola Lacković, Ivica Lovrinčević, Hrvoje Marjanović, 

Josip Šincek, Marko Teskera, Vlatko Vujnovac 

-  Općinski načelnik Srećko Vuković i zamjenica Općinskog načelnika Tanja Tavić 

- Vijećnik Tomica Glavaš nije nazočan sjednici 

- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić 

- Predstavnik poduzeća „Dvorac“ d.o.o. Valpovo Mate Pušić 

- Predstavnik poduzeća „Urbanizam“ d.o.o. Valpovo Željko Harkanovac 

- Predstavnik Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće Zdenko Glasovac, Tatjana Kaptalan, 

zaposlenica vrtića Bizovac Ivana Karjaković     

- Predstavnik HRV – Valpovština Darko Slivar 

- 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 2. sjednice Općinskog vijeća 

2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

3. Razmatranje Godišnjeg Izvješća Dvorac d.o.o. Valpovo za 2016. godinu 

4. Razmatranje Godišnjeg Izvješća Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2016. godinu 

5. Razmatranje  Financijskog Izvješća Dječjeg vrtića Maslačak Bizovac za 2016. 

godinu 

6. Razmatranje Izvješća o ostvarivanju financijskog plana i programa rada 

Vatrogasne zajednice Općine Bizovac za 2016. godinu 

7. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelni ka Općine Bizovac za 

razdoblje 01.01.2017.-30.06.2017. godine 

8. Razmatranje Izvješća o izvršenju proračuna Općine Bizovac za razdoblje 

01.01.2017.-30.06.2017. godine 

9. Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna za razdoblje 

01.01.2017.-30.06.2017. godine 

10. Razmatranje prijedloga Odluke o prijenosu vlasništva nad komunalnim 

vodnim građevinama na području Općine Bizovac 

11.  Razmatranje Izvješća HRV-a za 2016. godinu 

12. Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Općini Koška za 

promjenu granica naselja Normanci   

 



RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU  

 

Ad-1 Usvajanje zapisnika 2. sjednice Općinskog vijeća 

Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje zapisnika 2. 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 2. sjednice 

 

 

Ad-2  Pitanja i prijedlozi vijećnika 

Mario Fišer: Marija Baban je poslala pismo svim vijećnicima o njezinom prostoru, zemljištu 

gdje je nekada bila ljekarna u centru Bizovca. Sto je tu u stvari sporno ? Novi proračun se 

sastavlja. Trebali bi riješiti nogostupe oko ulice Braće Radić kao i sve ostale ulice u Bizovcu 

i cestu u ulici Hrvatske Republike u Bizovcu. Predlažem da to stavimo u plan proračuna za 

2018. godinu. 

Srećko Vuković: Dobio sam pismo Marije Baban. Navedeni prostor je nekada bio 

namijenjen za ljekarnu. Pripao je Mediki d.o.o. Split. Predstavnici Medike su došli u obilazak 

i ponudili općini da kupi navedeni prostor. Dao se prijedlog na jednu od sjednica Općinskog 

vijeća u prošlom sazivu i odluka je bila jednoglasna da se kupi navedeni prostor. Sklopili 

smo ugovor i do sada je plaćeno 100 tisuća kuna od ukupno 226 tisuća kuna. Medika d.o.o. 

je čista sa Marijom Baban što se tiče navedenog prostora koji je u strogom centru Bizovca. 

Vidjet će se za što će se koristiti. Ostatak iznosa nećemo platiti dok ne budemo vidjeli da 

li je to sve sto posto u redu. Gospođa Marija Baban demokratski se može slobodno javljati. 

Imamo dosta urediti nogostupa i cesta na području općine. U proračun ćemo staviti stavku 

za uređenje. 

Darko Bošnjak: Dokle je došla rekonstrukcija ceste D2? 

Srećko Vuković: Prihvaćena je inicijativa naše regije. Cesta bi se nastavila raditi od 

Normanaca do Josipovca. Iznijeli smo svoje inicijative i prijedloge. Za Cret i Bizovac je 

važno što bi se radilo zacjevljenje kanalske mreže. 

Hrvatske ceste su pronašle da je prostor gdje se nalazi benzinska pumpa u centru Bizovca 

u njihovom vlasništvu. Vodi se sudski spor. U narednih godinu dana krenula bi 

rekonstrukcija ceste D2. 

Josip Šincek: Članstvo Hrvatske demokratske zajednice Bizovac je izmješteno iz prostora 

gdje je bila Privredna banka i sada smo u derutnom prostoru koji je uništio onaj tko je prije 

nas koristio. Volio bi da dođe netko i popiše imovinu koja se u navedenom prostoru nalazi 

da mi ne budemo krivi. To je na očigled uništavanje društvene imovine. 

Srećko Vuković: Privredna banka je odselila iz prostora i ponudili nam otkup. Mogao je 

kupiti svatko. Prostor je stajao prazan. Pojavila se Martina Glavašić  koja je kozmetičarka 

sa puno klijenata i želi veći prostor. Dali smo joj prostor uz mjesečni najam za 750 kuna 

.Prostor u kojem je sada HDZ mogu koristiti i ostali po potrebi. 

Ivica Lovrinčević: Nije bio nikakav dogovor, nije nam nitko rekao za natječaj i da će se 

otvoriti kozmetički salon. Nije đentlmenski.  Ovaj prostor gdje je nekada bila Slatinska 

banka je toliko oštećen ali mi je ispod časti pričati. Oštećena je društvena imovina. Tražim 

da se osnuje komisija koja će utvrditi šta je tamo i da se uredi da se ne bi dalje devastiralo. 

Neka svatko plaća svoje režije. Najveća smo politička organizacija u Hrvatskoj. Pozvat ću 

sve članove na suradnju. Moramo ishoditi neko rješenje i ne treba nekolegijalno nastupiti. 

Nadam se da nećete nikome više to napraviti kao nama. 

Hrvoje Marjanović: Predlažem da se stavi u plan cesta do groblja u Habjanovcima i riješi 

sanitarni čvor u DVD-u u Habjanovcima. 

Srećko Vuković: Cesta spaja Habjanovce sa mjesnim grobljem i izlazi prema Čepinskim 

Martincima. Dobili smo suglasnost Ministarstva. Oko 4 km pripada općini i važna je svim 

stanovnicima ne samo Habjanovcima. Iznos radova je oko 750 tisuća kuna. Narednih 

mjesec dana riješit ćemo taj problem. Napravit ćemo i parkiralište do mjesnog groblja u 

Habjanovcima. Što se tiče sanitarnog čvora u DVD-u Habjanovci, najbolje bi bilo da općina 



kupi materijal i da da urediti taj sanitarni čvor. Drugi je iza trgovine u Habjanovcima koji 

treba urediti zbog sanitarne inspekcije. 

Vlatko Vujnovac: Čišćenje i saniranje kanalske mreže u Samatovcima. Poslao sam dopis 

načelniku ispred mjesnog odbora Samatovci. Zanima me gdje je stalo i kada će se riješiti. 

Osnovan je novi nogometni klub u Samatovcima, kako će ga općina financijski popratiti. 

Radit će se grijanje u crkvi u Samatovcima, da li će općina moći financijski pomoći u izradi. 

Srećko Vuković:  Kod prošle poplave je utvrđeno da kanal i područje kod Petrijevaca a 

ime mu je Ležaj je potpuno zapušten i zatvoren . Naraslo je i drveće na tom mjestu. Nije 

čišćeno prije puno godina. Predstavnici iz Hrvatskih voda su obećali na sastanku u općini 

da će to uskoro riješiti. Kanalska mreža općine je zaista u lošem stanju i treba oko 1 milion 

kuna sanaciju. Izaziva velike probleme ako dođe poplava. Čistili smo neke kanale i idemo 

korak po korak. Što se tiče nogometnog kluba 1958. Samatovci, zadovoljan sam zbog 

ponovnog rada. To je sada jedan tim ozbiljnih ljudi. U proračunu općine je ostavljeno 20 

tisuća kuna rezerve što će do kraja godine biti uplaćeno navedenom klubu. Što se tiče 

grijanja u crkvi u Samatovcima, osigurali smo i dali 10 tisuća kuna župi Bizovac za grijanje 

u Samatovcima i Cretu Bizovačkom. Župnik Zoran Ćosić je napravio projekte, pomogla je 

i županija i općina sudjeluje u okviru svojih mogućnosti. 

Igor Jakopiček:Kada se planira dovršenje rasvjete u Cretu i u kojoj je to fazi?      

Da li će se još jedanput imati sastanak sa predstavnicima Hrvatskih cesta u svezi da se u 

izgradnju ceste D2 tj. proširenje uvrsti biciklistička staza ?  

Srećko Vuković: Radi se rekonstrukcija javne rasvjete, općina će sudjelovati  negdje oko 

milion kuna. Svaka kuća će dobiti mjerno mjesto na objektu koje će biti dostupno za 

očitanje i pristup isporučitelju. Javna rasvjeta se radi u Cretu , upalit će se kada budu 

gotova izrada u svim ulicama, a sada se ulazi u Gajevu. 

Biciklistička staza ide na potezu od Osijeka preko Samatovaca do Bizovačkog bajera. Uputili 

smo Hrvatskim cestama dopis da uvaže zahtjev općine za izgradnju biciklističke staze uz 

cestu D2. 

Darko Bošnjak: Da li Državna uprava za zaštitu i spašavanje ostaje u prostoru bivše ciglane 

ili odlazi negdje dalje? 

Srećko Vuković: Državna uprava za zaštitu i spašavanje za sada ostaje    u navedenom 

prostoru bivše ciglane u Bizovcu. To je centralno regionalno skladište. Veliki je interes da 

tu ostane i idealan je za tu namjenu. Pogodnost je što je blizu voda za vježbe.   

 

 

AD-3 Razmatranje Godišnjeg Izvješća Dvorca d.o.o. Valpovo za 2016. godinu  

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu. 

Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Godišnjeg Izvješća 

Dvorca d.o.o. Valpovo za 2016. godinu i riječ dao predstavniku Dvorca d.o.o. Valpovo 

direktoru Mati Pušiću. 

Mate Pušić direktor poduzeća Dvorac d.o.o. Valpovo upoznao je vijećnike s Godišnjem 

izvješćem Dvorca d.o.o. Valpovo za 2016. godinu kako je vidljivo u materijalima za ovu 

sjednicu. 

Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Godišnje Izvješće Dvorca d.o.o. Valpovo za 

2016. godinu dao je na glasovanje. 

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Godišnje Izvješće Dvorca d.o.o. Valpovo za 2016. 

godinu.  

 

 

AD-4 Razmatranje Godišnjeg Izvješća Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2016. godinu 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu. 

Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Godišnjeg Izvješća 

Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2016. godinu i riječ dao predstavniku poduzeća Urbanizam 

d.o.o. Valpovo direktoru Željku Harkanovcu. 



Željko Harkanovac direktor poduzeća Urbanizam d.o.o. Valpovo upoznao je vijećnike s 

Godišnjim izvješćem Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2016. godinu kako je vidljivo u 

materijalima za ovu sjednicu. 

Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević Godišnje Izvješće 

Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2016. godinu dao je na glasovanje. 

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Godišnje Izvješće Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2016. 

godinu. 

 

  

AD-5 Razmatranje Financijskog Izvješća Dječjeg vrtića Maslačak Bizovac za 

2016. godinu 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu. 

Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Financijskog Izvješća 

Dječjeg vrtića Maslačak Bizovac za 2016. godinu i riječ dao predstavniku Dječjeg vrtića 

Maslačak Bizovac ravnatelju Zdenku Glasovcu. 

Zdenko Glasovac ravnatelj Dječjeg vrtića Maslačak Bizovac upoznao je vijećnike s 

Financijskim Izvješćem Dječjeg vrtića Maslačak Bizovac za 2016. godinu kako je vidljivo u 

materijalima za ovu sjednicu. 

Darko Bošnjak: Kako ste zadovoljni sa izgrađenim prostorom jaslica u vrtiću Bizovac ? Da 

li je bilo žalbe na natječaj prošle godine ?  

Zdenko Glasovac: Objekt je za sada primjeren svojoj svrsi i 2017. godina je razvojna. 

Objekt je hvalevrijedan i visokoj razini. Cijena jaslica će biti 428,00 kuna. Kapacitet u 

jaslicama je 12-15 djece  do tri godine života.  Na natječaj nije bilo žalbe što se tiče pisanog 

materijala. Ništa nismo zaprimili.  

Srećko Vuković: Problem je ograda oko vrtića. Pristupna cesta je vrlo loša, pogotovo u 

zimskom razdoblju. Prijavljeno je 15-toro djece.   

Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević, Financijsko Izvješće 

Dječjeg vrtića Maslačak Bizovac za 2016. godinu dao je na glasovanje. 

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Financijsko Izvješće Dječjeg vrtića Maslačak Bizovac 

za 2016. godinu. 

 

 

AD-6 Razmatranje Izvješća o ostvarivanju financijskog plana i programa rada 

Vatrogasne zajednice Općine Bizovac za 2016. godinu 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu. 

Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o 

ostvarivanju financijskog plana i programa rada Vatrogasne zajednice Općine Bizovac za 

2016. godinu, otvorio raspravu i riječ dao načelniku općine Srećku Vukoviću, budući da 

nije bilo predstavnika Vatrogasne zajednice Općine Bizovac. Opravdao su izočni. 

Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o ostvarivanju financijskog plana 

i programa rada Vatrogasne zajednice Općine Bizovac za 2016. godinu kako je i vidljivo u 

materijalima za ovu sjednicu. 

Igor Jakopiček: Mogu li se dotacije DVD-ima ravnomjernije dodjeljivati ? 

Srećko Vuković: Iznosi dotacija za DVD-e su mizerni. Tako prođe kod izglasavanja 

proračuna i nitko nije bio protiv ili predložio drugačije. 

Ivica Lovrinčević: Nažalost ove godine je na mojoj obiteljskoj kući izbio požar i ne daj Bože 

da se to nekome dogodi. Uz ovo Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Općine Bizovac 

istaknuo bi primjedbu. Moj požar nije zagasio Bizovac i nije mogao biti u evidenciji. Naša 

su vatrogasna društva bezvrijedna. Trebalo je pedeset minuta da dođe vatrogasno vozilo 

iz Valpova. Naši nisu mogli naći ključ hidranta i slično. Ta društva bi trebalo ugasiti i svakoj 

kući kupiti vatrogasni aparat da si sami mogu pomoći ako dođe do požara. Da sam imao 

dva vatrogasna aparata za to vrijeme puno bi mi pomoglo. 



Marko Teskera: Sredstva koja dobiju vatrogasna društva nisu dovoljna da bi se kvalitetno 

održavala i bili spremni za gašenje požara. 

Josip Šincek: Da li Bizovačke toplice mogu pomoći u sufinanciranju Vatrogasne zajednice? 

Srećko Vuković: Općina Bizovac je sklopila ugovor sa Javnom profesionalnom  

vatrogasnom postrojbom Grada Osijeka koja intervenira na poziv u slučaju požara.  

Zaprima dojave požara ili drugog žurnog događaja definiranog Zakonom o vatrogastvu 

putem telefonskog broja 193 ili telefonskog broja 112 sa područja Općine Bizovac naselja 

Bizovac, Cerovac, Cret Bizovački, Novaki Bizovački, Brođanci, Habjanovci, Samatovci, 

Selci. Žurne provjere zaprimljene dojave. Prosljeđivanje informacije odgovornim osobama 

u DVD- u Bizovac, te po potrebi intervencije od strane JPVP Grada Osijeka. Obvezuje se 

24h dežurstvo tijekom svih dana u godini.  

Što se tiče Bizovačkih toplica o sufinanciranje Vatrogasnog društva Bizovac, nisu u 

mogućnosti i oni nemaju zaštitu. Bizovac je najlošiji u organizaciji vatrogastva.      

Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević Izvješće o ostvarivanju 

financijskog plana i programa rada Vatrogasne zajednice Općine Bizovac za 2016. godinu 

dao je na glasovanje. 

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći. 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Izvješće o ostvarivanju financijskog plana i 

programa rada Vatrogasne zajednice Općine Bizovac za 2016. godinu. 

Jedan vijećnik je suzdržan. 

 

 

AD-7 Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za 

razdoblje 01.01.2017.-30.06.2017. godine 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu. 

Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o radu 

Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje 01.01.2017.-30.06.2017. godine i otvorio 

raspravu i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću. 

Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o radu Općinskog načelnika 

Općine Bizovac za razdoblje 01.01.2017.-30.06.2017. godine kako je vidljivo u 

materijalima za ovu sjednicu. 

Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine 

Bizovac Općine Bizovac za razdoblje 01.-01.2017.-30.06.2017. godine dao je na 

glasovanje. 

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine 

Bizovac za razdoblje 01.01.2017.-30.06.2017. godine. 

Sedam  vijećnika je „za“, pet  „suzdržano“. 

  

 

AD-8 Razmatranje Izvješća o izvršenju proračuna Općine Bizovac za razdoblje 

01.01.2017.-30.06.2017. godine 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu. 

Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o izvršenju 

proračuna Općine Bizovac za razdoblje 01.01.2017.- 30.06.2017. godine, otvorio raspravu 

i riječ dao općinskom načelniku Srećku Vukoviću. 

Općinski načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o izvršenju proračuna 

Općine Bizovac za razdoblje 01.01.2017.-30.06.2017. godine kako je vidljivo u 

materijalima za ovu sjednicu. 

Od planiranih prihoda poslovanja 8.258.631,00 kn ostvareno je 4.634.994,34 kn ili 56,12 

%, a od planiranih prihoda od nefinancijske imovine 1.163.000,00 kn ostvareno je 

127.105,17 kn ili 10,93 %, ili ukupno prihodi su 4.762.099,51 kn ili 50,54 %. 

Od planiranih rashoda poslovanja 5.680.631,00 kn ostvareno je 3.007.150,08 kn ili 

52,94%, a od planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine 3.741.000,00 kn 



ostvareno je 3.220.957,02 kn ili 86,10% ili ukupno planirani rashodi su ostvareni u iznosu 

6.228.957,02 kn ili 66,10 %. 

U 2017. godini za prvih 6 mjeseci ostvareni prihodi manji su od rashoda 1.466.007,59 kn.   

Nakon provedene rasprave, Predsjednik vijeća Milan Kranjčević Izvješće o izvršenju 

proračuna Općine Bizovac za razdoblje 01.01.2017.-30.06.2017. godine dao je na 

glasovanje. 

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Izvješće o izvršenju proračuna Općine Bizovac 

za razdoblje 01.01.2017.-30.06.2017. godine. 

Sedam vijećnika je „za“, pet  „suzdržano“.  

 

 

AD-9 Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna za razdoblje 

01.01.2017.-30.06.2017. godine 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu. 

Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o korištenju 

tekuće rezerve proračuna za razdoblje 01.01.2017.-30.06.2017. godine, otvorio raspravu 

i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću. 

Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o korištenju tekuće rezerve 

proračuna za razdoblje 01.01.2017.-30.06.2017. godine kako je vidljivo u materijalima za 

ovu sjednicu. 

Nakon provedene rasprave, Predsjednik vijeća Milan Kranjčević Izvješće o korištenju 

tekuće rezerve proračuna za razdoblje 01.01.2017.-30.06.2017. godine dao je na 

glasovanje. 

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći  

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o korištenju tekuće rezerve proračuna za 

razdoblje 01.01.2017.-30.06.2017. godine. 

 

 

AD-10 Razmatranje prijedloga Odluke o prijenosu vlasništva nad komunalnim 

vodnim građevinama na području Općine Bizovac 

 

Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga Odluke o 

prijenosu vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Bizovac , 

otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću.  

Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke o prijenosu vlasništva 

nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Bizovac kako je vidljivo u 

materijalima za ovu sjednicu. 

Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva nad 

komunalnim vodnim građevinama na području Općine Bizovac dao je na glasovanje.  

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva nad 

komunalnim vodnim građevinama na području Općine Bizovac. 

 

 

AD-11 Razmatranje Izvješća HRV-a za 2016. godinu 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu. 

Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća HRV-a za 

2016. godinu, otvorio raspravi i riječ dao predstavniku HRV-a direktoru Darku Slivaru. 

Darko Slivar upoznao je vijećnike s Izvješćem HRV-a za 2016. godinu kako je vidljivo u 

materijalima za ovu sjednicu. 

Nakon provedene rasprave, Predsjednik vijeća Milan Kranjčević Izvješće HRV-a za 2016. 

godinu dao je na glasovanje.  

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 



ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće HRV-a za 2016. godinu. 

 

 

AD-12 Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Općini Koška za 

promjenu granice naselja Normanci 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu. 

Predsjednik vijeća Milan Kranjčević upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke o davanju 

suglasnosti Općini Koška za promjenu granice naselja Normanci, otvorio raspravu i riječ 

dao načelniku Srećku Vukoviću. 

Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti 

Općini Koška za promjenu granice naselja Normanci kako je vidljivo u materijalima za ovu 

sjednicu. 

Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević prijedlog Odluke o davanju 

suglasnosti Općini Koška za promjenu granice naselja Normanci dao je na glasovanje, 

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općini Koška 

za promjenu granice naselja Normanci. 

   

 

 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 22,30 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. 

 


