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        REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
 
            OPĆINA BIZOVAC 

   Općinsko vijeće 
 

KLASA: 021-05/14-01/8 
URBROJ:   2185/03-14-02 
Bizovac,  18. prosinac 2014. godine 
 
 

ZAPISNIK 

s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 18. prosinca 2014. godine u općinskoj 
vijećnici Općine Bizovac. 

Početak sjednice u 18,00 sati 
Sjednici su bili nazočni : 

- Vijećnici : Alan Bošnjak, Darko Bošnjak, Marinko Dragić, Tomica Glavaš, Veljko Gudelj, 
Boris Katančić, Marin Lacković, Slavko Magečić, Nenad Sudar,Davor Tavić, Marko 

Teskera, Davor Torjanac i Josip Šincek 
- Općinski načelnik Srećko Vuković i zamjenica Općinskog načelnika Tanja Tavić, 
- pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić  
- Hrvatska radio Valpovština,Darko Slivar   
- Predstavnik MO Brođanci, Miroslav Vidaković, Ante Lovrić predsjednik Mo Habjanovci, 

Vlatko Vujnovac predsjednik MO Samatovci,  Josip Bajs predsjednik MO Cret 

- Željko Franjić i Katica Sršić 
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 12. sjednice Općinskog vijeća 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bizovac za 2014. godinu 
4. Prijedlog programa Općine Bizovac za 2015. godinu 

a) Prijedlog Programa javnih potreba u športu u 2015. godini 
b) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2015. godini 
c) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i 

zdravstva u 2015. godini 
d) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini 
e) Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2015. godini 
f) Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog 

poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini 
5. Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2015. godinu 

6. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2015. godinu 
7. Prijedlog Plana javne nabave za 2015. godinu 

 
 

 
 

  



 
RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 

 
Ad-1 Usvajanje zapisnika 12. sjednice Općinskog vijeća 
Zapisnik vijeća vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je usvajanje zapisnika 12. sjednice Općinskog 
vijeća i otvorio raspravu. Budući da nije bilo primjedbe na zapisnik, predsjednik vijeća dao je 
zapisnik na usvajanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 12. sjednice.  
 
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika 
Davor Tavić: Da li se krenulo u realizaciju rekonstrukcije DVD-a u Bizovcu i da li ćemo morati 
sredstva vratiti županiji? 
Srećko Vuković: Bilo je nekih nesuglasica. U pitanju je trafostanica  koja je pored zgrade DVD-
a u Bizovcu. Moramo  raditi cijepanje u novu česticu. Iza nove godine će se raspisivati natječaj 

za izgradnju. 
Davor Torjanac: Vlada je donijela uredbu čišćenja snijega već od visine 15 cm. Da li se to tiče 
lokalnih ili županijskih cesta. 
Željko Franjić: Čišćenje snijega odnosi se samo na županijske cesta. 
    
Ad-3 Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bizovac za 2014. 
godinu  
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima Odluku o izmjenama i dopunama 
Proračuna Općine Bizovac za 2014. godinu i otvorio raspravu. 
Načelnik g. Srećko Vuković upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke o drugim izmjenama i 
dopunama Proračuna Općine Bizovac za 2014. godinu što je i vidljivo u materijalima za ovu 
sjednicu. 
Ukupni proračunski prihodi u 2014. godini planiraju se u visini 7.396.710,58 kuna. Ukupni 
proračunski rashodi planiraju se u iznosu od 7.305.974,95 kuna. Prihodi se povećavaju 
297.440,21 kuna, rashodi se povećavaju 297.440,21 kuna i iznose 6.851.998,21 kuna. Manjak 
iz 2013. g. pokriva se većim prihodima u 2014. g. po prvom rebalansu 544.712,37 kuna. 
 

Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 
ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Odluku o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine 
Bizovac za 2014. godinu. 
 
Ad-4 Prijedlog programa Općine Bizovac za 2015. godinu 

Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima Prijedloge programa za 2015. 
godinu i otvorio raspravu i riječ dao načelniku g. Srećku Vukoviću. 
Načelnik g. Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom programa. 
  
a) Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2015. godinu 
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 
Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Općine Bizovac za 2015. godinu iznosi 
268.500,00 kuna. 
Marko Teskera: Za osnovnu školu je planirano 12.000,00 kuna. Da li se doznačuje planirano 
kao do sada? 
Srećko Vuković: doznačit će se sredstva kako su planirana. 
Nenad Sudar: Kultura i šport velika razlika u planu financija i to nije realno. Da li netko 
kontrolira i da li podnose izvješća gdje su potrošili novce? 
Davor Torjanac: Dužni su podnositi godišnja izvješća. 



Srećko Vuković: Treba reći koje su to udruge da znamo reagirati. 
Veljko Gudelj: Odluke koje imamo nismo do sada primjenjivali. Moramo pooštriti uvjete. 
Davor Torjanac: Povjerenstvo za proračun će se sastati ,pregledati izvješća sa Skupština i 
donijeti odluku koga financirati.   
Nenad Sudar: Ja sam za kontrolu  a ne ukidanje financiranja. Planovi moraju biti realizirani a 
ne želje i dobiti sredstva pa potrošiti u privatne svrhe. 
Marin Lacković: Treba kontrolirati i vijeće uz odbor za proračun. Neke udruge rade a neke 
nerade  iz nekih razloga i što se tiče rangova. 
Marko Teskera: To su novci koji nisu dovoljni za rad. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće većinom glasova usvaja Prijedlog Programa u športu za 2015. godinu.   
 
b) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu  
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 

2015. godinu i otvorio raspravu i riječ dao načelniku g. Srećku Vuković. 
Prijedlogom Programa javnih potreba u kulturi u 2015. godini planirano je 122.000,00 kuna. 
Planirana sredstva prema programu utrošit će se:  

- KUD Bizovac                                      25.000,00 kuna 
- KUD Brođanci                                    15.000,00 
- KUD Cret                                           15.000,00 
- KUD Habjanovci                                 15.000,00 
- Matica Hrvatska Bizovac                     17.000,00 
- Zavičajni klub Gacka                            5.000,00 
- Bizovačke ljetne večeri                       30.000,00 

Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 
ODLUKU 

Općinsko vijeće većinom glasova usvaja Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2015. 
godinu. 
 
c) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva u 2014. 
godini 
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 

Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je Prijedlog Programa javnih potreba u 
djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva u 2015. godini i otvorio raspravu i riječ dao načelniku g. 
Srećku Vuković.  
Programom javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva u 2015. godini planirano je 
ukupno 488.000,00 kuna i to za slijedeće namjene: 

- Financiranje troškova stanovanja                                 70.000,00 kuna 

- Financiranje troškova ogrijeva                                     100.000,00 
- Pomoć za opremu novorođenog djeteta                         50.000,00 
- Jednokratne pomoći                                                      5.000,00 
- Financiranje učeničkih stipendija i prijevoz učenika        190.000,00 
- Financiranje toplog obroka učenika osnovne škole          33.000,00 
- Financiranje programskih aktivnosti Crvenog križa          35.000,00 
- Financiranje programa humanitarnih udruga                    5.000,00 

 
Marin Lacković: U Brođancima živi Berislav Kučinac koji je ratni invalid. Živi bez struje. Dug za 
struju mu je 2.000,00 kune. Ne želi pomoć a nema od nikuda nikakva sredstva za život. Bilo bi 
dobro da ga obiđemo i pružimo mu nekakvu pomoć koju zakonom ostvaruje. 
Tomica Glavaš: Imamo puno toga reći. Zna se tko je za to kriv. Sve je kriva nezaposlenost i 
Glavaš i još neki pa mu te poklone koje ste spakirali za tu sirotinju odnesite tamo u zatvor. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 



ODLUKU 
Općinsko vijeće većinom glasova usvaja Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti 
socijalne skrbi i zdravstva u 2015. godini.                                     
 
d) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini 
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je Prijedlog Programa održavanja komunalne 
infrastrukture i u 2014. godini i otvorio raspravu i riječ dao načelniku g. Srećku Vuković. 
Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini planirana su sredstva od 
832.000,00 kuna, a utrošit će se za: 

- Održavanje javnih prometnih površina-zimska služba   50.000,00 
- Održavanje javnih površina - košenje                         25.000,00 
- Obnova nogostupa u Bizovcu                                     80.000,00 
- Deratizacija, divlje deponije                                       100.000,00 
- Asfaltiranje Zr.Frankopanske Ulice u Samatovcima      450.000,00 
- Održavanje javne rasvjete                                        130.000,00 

- Plaće komunalnih djelatnika                                      120.000,00 
- Održavanje poljskih putova                                        50.000,00     

 
Nenad Sudar: Kada ćemo dobiti kanalizaciju? Kuda ide tih 200 tisuća planiranih kuna? 
Davor Torjanac: Dvorac d.o.o. Valpovo je aplicirao prema EU i dobit će se sredstva. 
Marko Teskera: Većina cijevi je propala. Tko je za to kriv? 
Srećko Vuković: Nismo zadovoljni. Radi se revizija. 
Tomica Glavaš: Morate Vi načelniče ići tamo i dizati galamu a ne plaćati a ne znamo što 
plaćamo . Dovesti inspekciju. 
Srećko Vuković: EU nalaže da se sve na odvodnji mora završiti do 2018. godine. 
Nenad Sudar: Volio bi vidjeti izvješće da vidimo koliko smo mi dali novaca i što smo dobili i 
preplatili. 
Davor Torjanac: Imamo predstavnike u Dvorcu d.o.o. i  tražit ćemo izvješća i sazvati tematsku 
sjednicu.  
Nakon provedene rasprave, Predsjednik općinskog vijeća g. Davor Torjanac Prijedlog Programa 
održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 

Općinsko vijeće većinom glasova usvaja Prijedlog Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2014. godini. 
 
e) Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2014. godini 
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je Prijedlog Programa gradnje komunalne 

infrastrukture u 2014. godini i otvorio raspravu i riječ dao načelniku g. Srećku Vuković.  
Programom gradnje komunalne infrastrukture u 2014. godini planirano je 1.430.000,00 kuna i 
to za slijedeće projekte: 

- Izgradnja odvodnog sustava Općine Bizovac                200.000,00 
- Izgradnja vodoopskrbnog sustava-otplata kredita         10.000,00 
- Izgradnja vodovodne mreže u Cvjetnoj ulici u Bizovcu   270.000,00 
- Izgradnja plinske mreže u Cvjetnoj ulici u Bizovcu        100.00,00 
- Izgradnja J.R u Ul. B.Radića u Cretu Bizovačkom          250.000,00 
- Izgradnja I faze J.R. u Brođancima                              200.000,00 
- Izgradnja I faze J.R. u Habjanovcima                           200.000,00 
- Izgradnja I faze J.R. U Novakima Bizovačkim                200.000,00          

 
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Programa gradnje komunalne 
infrastrukture u 2015. godini dao je na glasovanje. 



Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 
ODLUKU 

Općinsko vijeće većinom glasova usvaja Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture 
u 2014. godini. 
 
f) Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg 
zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bizovac u 2015. 
godini  
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima Prijedlog programa korištenja 
sredstva od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa zemljišta na području Općine Bizovac u 
2015. godini i  otvorio raspravu i riječ dao općinskom načelniku.. 
Srećko Vuković: Programom korištenja sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 
državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bizovac u 2015. godini financirat će se 
u iznosu 1.300.875,00 kuna i slijedeći projekti i aktivnosti: 

- Zimska služba                                                    25.325,00 

- Deratizacija                                                        50.000,00 
- Higijeničarska služba                                           78.750,00 
- Odvoz velikog otpada i sanacija deponija               50.000,00 
- Strategija razvoja Općine Bizovac                          25.000,00 
- Izgradnja vodoopskrbnog sustava                          270.000,00 
- Izgradnja odvodnog sustava                                  200.000,00 
- Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta                    52.000,00 
- Održavanje nerazvrstanih cesta u Samatovcima       450.000,00 
- LAG                                                                     4.800,00 
- Održavanje poljskih putova                                    50.000,00 
- Selekcijska služba                                                 7.000,00 
- Obrana od tuče                                                    5.000,00 
- Analiza tla                                                            15.000,00 
- Sufinanciranje osiguranja usjeva                            12.000,00 
- Dojavna vatrogasna služba                                   6.000,00    

 
Nenad Sudar: Smanjen je iznos za popravak poljskih putova a putovi su loši. Zbog čega je to? 
Davor Torjanac: Pojedinci su sjedili u vijeću i nasipali su si dvorišta i kod svojih njiva. 

Nenad Sudar: Trebalo je uvesti kontrolu. 
Josip Šincek: Da li ne bi mogli uključiti i poljoprivrednike u taj posao nasipanja pa da i sami 
svojim strojevima nešto odrade. 
Nenad Sudar: Otresnice su nam loše. Ne daj bože da se nekome nešto dogodi.                                                       
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje, zakupa 
i dugogodišnjeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bizovac u 
2015. godini. 
 
Ad-5 Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2015. godinu 
Prijedlog Proračuna vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga Proračuna 
Općine Bizovac za 2015. godinu i otvorio raspravu te riječ dao općinskom načelniku.. 
Srećku Vuković: Prijedlog proračuna za 2015. godinu iznosi 7.046.655,00 kuna. Prihodi 
poslovanja planiraju se u iznosu od 6.238.665,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine 
808.000,00 kuna. Ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 7.046.665,00 kuna. Rashodi 
poslovanja  4.612.665,00 kuna i rashodi za nefinancijsku imovinu 2.434.000,00 kuna. 
Marko Teskera: Žao mi je što nismo iskoristili baš nikakva sredstva iz EU fondova a neke 
općine i općina Petrijevci jesu. Nismo u stanju napraviti programe. Gospodin Ribić se hvali kako 



je za našu županiju povućeno sredstava od EU fondova. Gdje su ta sredstva? 
Srećko Vuković: Općina Petrijevci nije dobila sredstva od EU. Da bi se povukla sredstva 
projekte mora raditi struka. 
Veljko Gudelj: Na odboru za proračun je razmatran prijedlog a sada vidim da se predlaže 
povećanje za 550 tisuća kuna. Volio bi da smo zadržali prijedlog kako smo dogovorili na odboru 
pa ako se ostvari imali bi neku rezervu i lakše bi se disalo, nego planirati i biti tijesno ako se ne 
ostvari. Osigurali se kroz sredstva. Zato ću biti suzdržan a ne protiv.    
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće većinom glasova usvaja Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2014. godinu. 
 
Ad-6 Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2014. godinu  
Prijedlog Odluke vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima Prijedlog Odluke o izvršavanju 
proračuna za 2015. godinu i otvorio raspravu. 
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 

2015. godinu dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2015. godinu. 
 
Ad-7 Prijedlog Plana javne nabave za 2015. godinu 
Prijedlog Plana vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga Plana javne 
nabave za 2015. godinu i riječ dao Željku Franjiću. 
Željko Franjić upoznao je vijećnike s Prijedlogom Plana javne nabave za 2015. godinu. Planom 
nabave roba, radova i usluga utvrđuje se popis javne nabave koji će tijekom 2015. godine 
provesti općina Bizovac kao naručitelj. Općina Bizovac kao naručitelj izvršit će u 2015. godini 
nabavu roba, radova i usluga za koje su sredstva planirana u Proračunu općine Bizovac. 
Planirana vrijednost nabave iznosi 3.459.750,00 kuna, a procijenjena vrijednost 2.767.800,00 
kuna. 
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Plana javne nabave za 2015. godinu 
dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću  

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Prijedlog Plana javne nabave za 2015. godinu.  
 
 
Sjednica završena u 20,00 sati. 

 

 
Zapisničar :          
Ljerka Đaniš                 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Davor Torjanac 


