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   OPĆINA BIZOVAC 
   Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/15-01/8 
URBROJ:   2185/03-15-02 
Bizovac,  1. prosinca 2015. godine 
 

ZAPISNIK 
s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 1. prosinac 2015. 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  
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Nediljko Pušić  
- Voditelj Vlastitog pogona, Željko Franjić  
- Stručni suradnik za proračun, Katica Sršić 
- Hrvatski radio Valpovština, Darko Slivar   
- Predsjednik MO Brođanci, Miroslav Vidaković 
- Predsjednik MO Cret Bizovački, Milan Bajs 
- Predsjednik MO Novaki Bizovački, Matea Hrvat 
- Predstavnik MO Habjanovci, Kaluđer Ivica 

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 19. sjednice Općinskog vijeća 

2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Prijedlog programa Općine Bizovac za 2016. godinu 

a) Prijedlog Programa javnih potreba u športu u 2016. godini 
b) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2016. godini 
c) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva 

u 2016. godini 
d) Prijedlog Programa javnih potreba održavanja komunalne infrastrukture 

u 2016. godini 
e) Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2016. godini 
f) Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog 

poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini 
4. Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2016. godinu 
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2016. godinu 

                  



RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 
 

Ad-1 Usvajanje zapisnika 19. sjednice 
Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je usvajanje zapisnika 19. sjednice Općinskog 
vijeća i otvorio raspravu. 
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća zapisnik 19. sjednice dao je na glasovanje. Nakon 
obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 19 . sjednice vijeća. 
 
 
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika  
Darko Bošnjak: Tko je odgovorna osoba unutar Komunalnog pogona koju možemo kontaktirati 
ako bude potrebno za čišćenje cesta od snijega? 
Srećko Vuković: Odgovorna je tvrtka Urbanizam d.o.o. Valpovo, Željko Franjić i Srećko Vuković 
ispred Općine Bizovac. 

Marko Teskera: Zašto se Općina Bizovac ne kandidira za sredstva Europskih fondova, sve općine 
se kandidiraju? 
Srećko Vuković: U proračunu Općine Bizovac postoji više projekata. Izdvajamo  sredstva za 
projektno tehničku dokumentaciju. Javljamo se na natječaje Ministarstava. Aplicirat ćemo za 
projekte koje imamo u planu. 
Marko Teskera: Trebamo uposliti čovjeka koji bi radio na projektima EU fondova i da prati 
natječaje. 
Srećko Vuković: Moguće je a nije isplativo. Više su isplative konzultantske usluge. 
Davor Tavić: Ako nisam mogao dobiti izvješće na ovu sjednicu  koje sam tražio i obećano mi je, 
molio bi da mi se dostavi pisanim putem. Stranice općine su zastarjele. Treba ih obnoviti. 
Srećko Vuković: Imamo pismeno izvješće pa ću ti dostaviti. 
Josip Šincek: Mještani Creta Bizovačkog su me zamolili da izvijestim na vijeću kako bi im se 
asfaltiralo 50 m Habjanovačke ulice.  
Željko Franjić: Taj dio je ostao neasfaltiran iz razloga što je bio sporan put kod Mikulca jer nije 
imao legaliziran objekt i nije bio u građevinskom području. Sada je to riješeno pa se može 
napraviti i taj dio ceste.   
Marko Teskera. Zašto su silni novci utrošeni za uređenje društvenih domova. Nema tu svrhe. 
Bacaju se novci. 

Davor Torjanac: To je volja mještana preko mjesnih odbora. 
Alan Bošnjak: Što je sa društvenim domom u Habjanovcima, kada će se završiti radovi? 
Srećko Vuković: Radi se na domu. Vlado Novoselić treba uskoro završiti radove. 
 
 
Ad-3 Prijedlog programa Općine Bizovac za 2016. godinu 

Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga programa za 
2016. godinu i otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću. 
Načelnik općine Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom programa za 2016. godinu. 
 

a) Prijedlog programa javnih potreba u športu u 2016. godini 
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 
Prijedlog programa javnih potreba u športu na području Općine Bizovac za 2016. godinu iznosi 
267.000,00 kuna. 
Marko Teskera: Molio bi da se vodi računa i kontrolira rad i potrošnju sredstava od općine Bizovac. 
Kontrolirati sve predsjednike i tajnike klubova. Sredstva se koriste u privatne svrhe. Nema u 
izvješćima prikazane troškove uz račune. 
Srećko Vuković: Možemo djelomično kontrolirati. Plaćamo da im se ne isključe struja, voda i plin. 
Radimo cesije s dobavljačima. Ima u dva nogometna kluba gdje su potrošena sredstva županije 
u osobne interese.   



Marin Lacković: Treba kontrolirati. Imamo knjigovodstveni servis koji radi sve papire i sve je bilo 
papirnato u redu. 
Veljko Gudelj: Na odboru tijela kluba treba kontrolirati. Kontrolirati kroz Skupštine i Izvršne 
odbore. Servis radi papire na temelju papira koje je dobio. 
Davor Tavić: U program djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva je planirano za stipendije 
35.000,00 kuna i 5 stipendija a odobreno je 4 stipendije. Tu imamo viška sredstava. 
Srećko Vuković: Rebalansom ćemo  prenamijeniti razliku sredstava. 
Davor Tavić: Zašto nismo u proračun uvrstili plaću za jednog komunalnog redara koji bi se bavio 
tim problemima? 
Srećko Vuković: Ja sam taj koji to radi i nadgleda. Ako nam se možda netko pridruži od općina, 
imamo to u vidu. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog programa javnih potreba u športu u 2016. godini   
 

b) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu 

Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je usvajanje Prijedloga Programa javnih potreba u 
kulturi za 2016. godinu i otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku Vuković. 
Srećko Vuković: 
Prijedlog Programom javnih potreba u kulturi u 2016. godini planirano je 156.000,00 kuna. 
Planirana sredstva prema programu utrošit će se:  

- KUD Bizovac                                                             30.000,00 kn 
- KUD Brođanci                                                           18.000,00 
- KUD Cret                                                                  18.000,00 
- KUD Habjanovci                                                        18.000,00  
- Matica Hrvatska                                                        17.000,00 
- Zavičajni klub Gacka                                                   5.000,00 
- Bizovačke ljetne večeri                                              50.000,00 

Budući da nije bilo rasprave, nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 
ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2016. 
godinu.    
 

c)  Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva u 
2016. godini 

Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je usvajanje Prijedloga Programa javnih potreba u 
djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva u 2016. godini i riječ dao načelniku Srećku Vuković. 
Srećko Vuković: Programom javnih potreba u djelatnosti socijalne skrb i zdravstva i zdravstva u 

2016. godini planirano je ukupno 515.000,00 kuna i to za slijedeće namjene: 
- Financiranje troškova stanovanja                                85.000,00 kn 
- Financiranje troškova ogrijeva                                   100.000,00  
- Pomoć za opremu novorođenog djeteta                        50.000,00 
- Jednokratne pomoći                                                          2.000,00 kn 
- Financiranje učeničkih stipendija i prijevoz učenika           205.000,00 
- Financiranje toplog obroka učenika osnovne škole              33.000,00 
- Financiranje programskih aktivnosti Crvenog križa             35.000,00 
- Financiranje programa humanitarnih udruga                       5.000,00 

Budući da nije bilo rasprave, nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 
ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne 
skrbi i zdravstva u 2016. godini. 
 



d) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini 
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je usvajanje Prijedloga Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2016. godini i riječ dao načelniku Srećku Vuković. 
Srećko Vuković: Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini planirana su 
sredstva od 530.000,00 kuna, a utrošit će se za: 

- Održavanje javnih prometnih površina-zimska služba      50.000,00 kn 
- Održavanje javnih zelenih površina – košenje                  50.000,00 
- Deratizacija, divlje deponije                                        100.000,00 
- Održavanje javne rasvjete                                          130.000,00 
- Plaće komunalnih djelatnika                                       120.000,00 
- Održavanje poljskih putova                                           50.000,00 
- Sanacija nogostupa                                                      30.000,00 

 
Budući da nije bilo rasprave, nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture 
u 2016. godini. 
 

e) Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2016. godini 
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je usvajanje Prijedloga Programa gradnje komunalne 
infrastrukture u 2016. godini i riječ dao načelniku Srećku Vuković. 
Srećko Vuković: Programom gradnje komunalne infrastrukture u 2016. godini planirano je 
1.590.000,00 kuna i to za slijedeće projekte: 

- Izgradnja odvodnog sustava Općine Bizovac                     300.000,00 kn 
- Izgradnja vodoopskrbnog sustava – otplata kredita           10.000,00 
- Izgradnja vodovodne mreže u Cvjetnoj ulici u Bizovcu   100.000,00 
- Izgradnja plinske mreže u Cvjetnoj ulici u Bizovcu           100.000,00 
- Izgradnja J.R. u ulici B.Radića  Cretu Bizovačkom        200.000,00 
- 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 
- Izgradnja parkirališta na groblju Bizovac                    220.000,00 

- Uređenje centra u Brođancima                                    60.000,00 
Budući da nije bilo rasprave, nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture u 
2016. godini. 
 

f) Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog 
poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini. 

Prijedlog Programa vijećnici  su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga Programa 
korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini i 
riječ dao načelniku Srećku Vuković. 
Srećko Vuković: Programom korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog 
zemljišta u 2016. godini financirat će se u iznosu 1.310.875,00 kn slijedeći projekti i aktivnosti: 

- Zimska služba                                                               50.000,00 kn 
- Deratizacija                                                                 50.000,00 
- Higijeničarska služba                                               83.750,00 
- Odvoz velikog otpada i sanacija deponija                      8.125,00 
- Analiza vode                                                             3.000,00 
- Izrada geodetsko katastarskih podloga                      10.000,00 



- Izgradnja vodoopskrbnog sustava                               100.000,00 
- Izgradnja odvodnog sustava                                          300.000,00 
- Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta                            52.000,00 
- Izmjena prostornog plana                                            30.000,00 
- Rekonstrukcije nerazv.ceste do groblja u Habjanovcima    20.000,00 
- Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta                              500.000,00 
- LAG                                                                            9.000,00 
- 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               

 
Budući da nije bilo rasprave, nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i 
zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini 
 
 
Ad-4 Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2016. godinu 
Prijedlog Proračuna vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga Proračuna Općine 
Bizovac za 2016. godinu i riječ dao načelniku Srećku Vuković. 
Srećko Vuković: Prijedlog Proračuna za 2016. godinu iznosi 8.026.261,00 kuna. Prihodi 
poslovanja planiraju se u iznosu od 7.168.261,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 
858.000,00 kuna. Ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 8.026.261,00 kuna. Rashodi 
poslovanja 4.924.261,00 kuna i rashodi za nefinancijsku imovinu 3.102.000,00 kuna.  
Nakon iscrpnog upoznavanja vijećnika s Prijedlogom proračuna Općine Bizovac za 2016. godinu, 
budući da nije bilo rasprave predsjednik vijeća Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2016. 
godinu dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2016. godinu. 

 
 
Ad-5 Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2016. godinu. 
Prijedlog Odluke vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga Odluke o 
izvršavanju proračuna za 2016. godinu i otvorio raspravu. 

Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 
2016. godinu dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je 
slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2016. 
godinu. 
Protiv je vijećnik Davor Tavić. 
  
 
Ad-6 Prijedlog Plana javne nabave za 2016. godinu. 
Prijedlog Plana vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedlog plana javne 
nabave za 2016. godinu i otvorio raspravu. 
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Plana javne nabave za 2016. godinu 



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

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Plana javne nabave za 2016. godinu.   
 
 
 
 
Predsjednik općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 20,05 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. 

 
 

 


