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ZAPISNIK 
s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 20. prosinca  2011. godine u 
općinskoj vijećnici Općine Bizovac. 
Početak sjednice u 18,00 sati 
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća g. Veljko Gudelj, koji je pozdravio sve 
nazočne članove općinskog vijeća, općinskog načelnika i zamjenicu načelnika, djelatnike 
općine i goste. 
Utvrđeno je da je sjednici nazočno 12 vijećnika, te da postoji kvorum za pravovaljano 
odlučivanje.  
 

Sjednici su bili nazočni : 
- Vijećnici : Miroslav Banović, Zdenko Bobinac, Alan Bošnjak, Veljko Gudelj, Marin  

Lacković, Slavko Magečić, Ivan Mihaljčević, Vladimir Sekalec, Nenad Sudar, Tanja Tavić, 
Davor Torjanac, Zorislav Vučkovac  
Sjednici nije nazočan vijećnik: Ante Lovrinčević  

- Općinski načelnik Srećko Vuković, zamjenica općinskog načelnika Marija Ljubek  

- Predstavnici vijeća mjesnih odbora: Vladimir Varoščić, predsjednik vijeća MO Brođanci i 
Miroslav Vidaković - zamjenik predsjednika vijeća MO Brođanci, Ante Lovrić - predsjednik 
vijeća MO Habjanovci, Davor Tavić - zamjenik predsjednika vijeća MO Bizovac. 

- Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac:  Nediljko Pušić, Željko Franjić i 
Katica Sršić  

- Predstavnik Zavoda za prostorno planiranje d.d. Osijek, Zvonimir Tucaković 

- HRV Valpovština, Darko Slivar, Valpovština-info, Martina Petersdorfer 
 
Predsjednik vijeća Veljko Gudelj predložio je da se dnevni red koji su vijećnici dobili u pozivu 
za ovu sjednicu usvoji.  
Otvorio je raspravu o predloženom dnevnom redu. Budući da nitko nije sudjelovao u 
raspravi, predsjednik je pozvao vijećnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu. Nakon 
provedenog glasovanja predsjedavajući utvrđuje da je predloženi dnevni red prihvaćen 

jednoglasno. 
 

DNEVNI RED 
1. Usvajanje zapisnika 22. sjednice 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine 

Bizovac (PPUO) 
4. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina između Valpova d.d. i Općine Bizovac 
5. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bizovac za 2011. godinu 
6. Prijedlog programa Općine Bizovac za 2012. godinu 

a. Prijedlog Programa javnih potreba u športu u 2012. godini 



b. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2012. godini 
c. Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva u 2012. 

godini 
d. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini 
e. Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2012. godini 
f. Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog 

poljoprivrednog zemljišta u 2012. godini 
7. Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2012. godinu 
8. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2012. godinu 
9. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2011. godine 

donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Bizovac u 2012. godini 

 
 

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 
 

Ad-1 Usvajanje zapisnika 22. sjednice 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je usvajanje zapisnika 22. sjednice koji su 
vijećnici dobili u materijalima za ovu sjednicu i otvorio raspravu. 
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik vijeća zapisnik 22. sjednice dao je na 
glasovanje. 

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 
ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 22. sjednice. 
 
 
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika 
 
Ivica Mihaljčević:  
1. Kako koji novi župnik dolazi u župu Bizovac nešto renovira i radi se na župi a mi uvijek u 

proračunu planiramo sredstva. Sada je situacija teška pa me zanima zašto se izdvajaju 
sredstva iz proračuna za popravak župnog stana? 

2. Dokle se došlo sa legalizacijom sale za svatove?  
3. Što je sa plaćanjem dugovanja za zemlju? 

Srećko Vuković: U proljeće 1810. godine je izgrađen župni dom i mještani su tada pomagali i 
dali koliko su mogli. Župni dom je u lošem stanju počevši od krova. Veći dio financiranja 
planira biskupija i nešto lokalna samouprava i domaćinstva i to tko hoće i koliko može. U 
proračunu za 2012. godinu predlaže se 80.000,00 tisuća kuna za uređenje župnog doma ako 
bude moguće. 
Vezano za legalizaciju omladinskog doma još je uvijek problem nepotpisivanje T-com. Što se 

tiče plaćanja poljoprivrednog zemljišta, stanje je nezadovoljavajuće. Trojica poljoprivrednih 
gospodarstava imaju velika dugovanja i sutra se može raskinuti ugovor i predati državnom 
odvjetništvu a onda dobivamo socijalne slučajeve bez ikakvih primanja a to nije rješenje 
nego da izađemo u susret ljudima za sada. 
Nenad Sudar: Pohvalio bi što se radi na kanalizaciji općinsku upravu i gospodina Markovića. 
Davor Torjanac:  

1. Pohvalio bi što se posadio drvored u Bizovcu. Da li ima mogućnosti da se i u 
Samatovcima posadi drvored tamo gdje je prošla kanalizacija? 

Srećko Vuković: Nema više mogućnosti ove godine. Planirano je 30 tisuća kuna i to za 
Bizovac. 
Vladimir Sekalec:  
1. Što je sa izgradnjom ulične rasvjete u Cretu? 



Srećko Vuković: Sredstva za izgradnju ulične rasvjete nisu planirana u proračunu jer je 
dogovoreno da rasvjetu  u Cretu radi HEP  kao što je napravljeno u Samatovcima. Radi se 
projekt izgradnje. 
Miroslav Banović:  
1. Da li se put, javno dobro može uzurpirati i obrađivati kao što je to učinjeno 

Samatovcima? 
Srećko Vuković: Upoznat sam sa problemom javnog puta i to je radio Stjepan Brezak iz 
Samatovaca. Pozvan je na razgovoru kod mene u ured te sam ga upozorio da to više ne 
može raditi, jer se radi o javnom putu kojim se svi mogu koristiti.  
Alan Bošnjak:  

1. U Habjanovcima je problem pražnjenja septičkih jama u ulične kanale. Kanali su još i 
sada neočišćeni  nakon što sam tražio na vijeću da sa obiđe i pošalju im se opomene. 
Ponovo tražim da se pošalju opomene i da određene osobe očiste kanale ispred svoje 
kuće. 

Srećko Vuković: Mi šaljemo opomene. Kasnije može izaći sanitarna inspekcija.       
Nenad Sudar: Kanal nije privatno vlasništvo i ne mora ga nitko čistiti ispred svoje kuće. 

Opomene i kazne ne možemo slati za ono što nije nečije.  
Zdenko Bobinac:  
1. Ostale su devastirane ćuprije poslije radova na kanalizaciji. Tko će to sanirati? 
Srećko Vuković: U ugovoru sa Dvorcem d.o.o. Valpovo stoji da izvođač radova mora vratiti 
sve ćuprije u prvobitno stanje. 
Ivica Mihaljčević:  
4. Da li općina ima što u programu na mjestu stare škole u Bizovcu? 
Srećko Vuković: U dogledno vrijeme nećemo imati u planu nešto raditi na navedenom 
mjestu dok ne riješimo plan uređenja centra Bizovca.  
Marin Lacković: Imam program za EU fondove kako povući sredstva. Sada kada SDP dođe 
na vlast treba prvo vijeće lobirati u Ministarstvu poljoprivrede da se što prije riješi zemljište 
Slakovac  u Brođancima za buduću zonu male privrede. 
 

 
Ad-3  Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna  prostornog plana uređenja 
Općine Bizovac (PPUO)  
 
Predsjednik vijeća  g. Veljko Gudelj predložio je  da vijeće usvaji prijedloga Odluke o 
donošenju Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bizovac (PPUO).   

Željko Franjić upoznao je vijećnike s Prijedlogom Odluke o donošenju Izmjena i dopuna 
prostornog plana uređenja Općine Bizovac. Istakao da se izmjene i dopune odnose na 
prijedlog Valpova d.o.o. i usklađivanje s prostornim planom županije. 
Nakon provedene  rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna 

prostornog plana uređenja Općine Bizovac (PPUO). 
 
 
Ad-4 Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina između Valpova d.d. i Općine Bizovac 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je usvajanje prijedloga Odluke o zamjeni 
nekretnina između Valpova d.d. i Općine Bizovac.   

Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke  o zamjeni nekretnina 
između Valpova d.d. i Općine Bizovac. Zamjena se predlaže na slijedeći način: 
1. Općina Bizovac kao vlasnik dat će u vlasništvo PPK Valpovo d.o.o. nekretnine u svom 
vlasništvu ukupne površine 1.247 m2 i vrijednosti u iznosu od 346.561,73 kuna na 
lokacijama: 



MJENJAČNICA BIZOVAC, Kralja Tomislava 210, nekretnina u k.o. Bizovac, površine 952 m2 i 
procijenjene vrijednosti  u iznosu od 190.489,85 kn, označene kao: k.č.br. 136/1, kuća i 
dvor, površine 952 m2, upisana u z.k.ul. broj 755,  i 
MJENJAČNICA BIZOVAC, K. A. Stepinca 1, nekretnine u k.o. Bizovac, površine 295 m2 i 
procijenjene vrijednosti u iznosu od 156.071,88 kn, označene kao k.č. br. 136/2, kuća i 
dvor, površine 295 m2, upisane u zk.ul. broj 809. 
2. Zamjenom nekretnina Općina Bizovac steći će u vlasništvu nekretnine u  vlasništvu PPK 
Valpovo d.o.o., ukupne površine 414,80 m2 i vrijednost u iznosu od 352.906,34 kn na 
lokacijama: 
TRGOVINA SAMATOVCI, Samatovci, Osječka 46, nekretnina upisana u z.k.ul. broj 2479 u 

k.o. Petrijevci, površine  336m2 procijenjene vrijednosti u iznosu od 236.820,34 kn, 
označene kao k.č.br. 2670/2, kuća i dvor, površine 336 m2, upisana u z.k.ul. broj 2479 i 
POLJOPRIVREDNA APOTEKA, Bizovac, Kralja Tomislava 143, 2 ETAŽA, poslovni prostor 
površine 78,80 m2 i procijenjene vrijednosti u iznosu od 116.086,00 kn, označene kao. 
K.č.br. 325/2, poslovni prostor 2, površine 78,80 m2, upisana u z.k.ul. broj 541. 
3. Zamjenom nekretnina  iz točke 1 ove Odluke Općina Bizovac steći će u vlasništvu 

nekretnine u vlasništvu PPK Valpovo d.o.o. na lokaciji TRGOVINA SAMATOVCI, označene kao 
k.č.br. 2670/2 upisana u zk.ul. 2479 u k.o. Petrijevci, ukupne vrijednosti u iznosu od 
236.820,34 kn, i lokaciji POLJOPRIVREDNA APOTEKA BIZOVAC označena kao k.č.br.325/2, 
2. ETAŽA, poslovni prostor površine 78,80 m2 , upisana u z.k.ul. br. 541, k.o. Bizovac, 
ukupne vrijednosti u iznosu od 116.086,00 kn, radi spajanja parcela u Samatovcima i 
dobivanja društvenih prostorija za rad Mjesnog odbora Samatovci.  
4.Razliku u vrijednosti nekretnina koja su predmet zamjene u iznosu od 6.344,61 kuna 
Općine Bizovac nije dužna platiti PPK Valpovo d.o.o. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću  

ODLUKU 
Općinsko vijeće većinom glasova donosi Odluku o zamjeni nekretnina između Valpova d.d. i 
Općine Bizovac.  
Protiv su bili: Vladimir Sekalec, Nenad Sudar i Zdenko Bobinac. 

 
 
Ad-5 Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Bizovac za 2011. godinu 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je da vijeće usvoji Odluku o izmjenama i 
dopunama proračuna Općine Bizovac za 2011. godinu i otvorio raspravu. 

Ukupni proračunski prihodi u 2011. godini planiraju se u visini 7.812.065,57 kuna. Ukupni 
proračunski rashodi planiraju se u iznosu od 7.590.546,53 kuna. Prihodi se povećavaju 
519.914,57 kuna. Rashodi se povećavaju 298.395,53 kuna. Prihodi su veći 221.519,04. jer 
je potrebno pokriti manjak iz 2010. godine. 
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Odluku o izmjenama i dopunama proračuna 
Općine Bizovac za 2011. godinu dao je na glasovanje.  

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 
ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Odluku o izmjenama i dopunama proračuna Općine 
Bizovac za 2011. godinu. 
 
 
Ad-6 Prijedlog programa Općine Bizovac za 2012. godinu 

 
a. Prijedlog Programa javnih potreba u športu u 2012. godini 

 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je da vijeće usvoji Prijedlog Programa  javnih 
potreba u športu u 2012. godini i otvorio raspravu.  



Srećko Vuković: Imamo pomladak u dva nogometna kluba i ušli su u viši rang i to su Bizovac 
i Cret. Promaklo nam je i nismo planirali više sredstava te predlažem da povisimo za NK 
Hajdin Cret 13.500,00 kuna i  NK Jadran Habjanovci 13.500,00 kuna.  
Miroslav Banović: Za knjigovodstveni servis izdvajamo 17.500,00 kuna a nekima rade za 
10.000,00 kuna. Zašto je tako velika razlika? 
Srećko Vuković: Zato što neki imaju u evidenciji manje klubova. 
Zorislav Vučkovac: STK Omladinac Brođanci  dobiva 11.700,00 kuna . Ako se proračun bude 
ostvarivao po planu predlažem da se financiranje vrati na prijašnju razinu i povećaju 
sredstva.STK Omladinac Brođanci. STK Brođanci ima pomladak koji se natječe na nivou 
Hrvatske pa treba vrednovati kao nogometni klub u najnižem rangu. Plaćamo režije i za 

druge koji koriste prostor kao i STK Brođanci. Predlažem da se dotacija za STK Omladinac 
Brođanci povisi na 15.000,00 kuna.  
Srećko Vuković: Od 1.1. 2012. godine promijeniti ćemo brojila i svi će plaćati svoje režije. I 
u Bizovcu se u klubovima plaća članarina, u odbojkaškom klubu i u podmlatku NK  BSK-a . 
Ivica Mihaljčević: Treba pomoći klubove koji ostvaruju rezultate i to u nemogućim uvjetima. 
Davor Torjanac: Trebamo pomoći STK  Omladinac Brođanci bar u odlascima  na takmičenja. 

Zdenko Bobinac: Ja sam za to da se dotacija podigne STK Omladinac Brođanci. Ne treba se 
gledati po rezultatima nego što više okupiti masovnost u klubovima. Volio bi čuti zašto 
općina daje 27.000,00 kuna Olimpijadi Brođanci. Nisam vidio nikakve financijske izvještaje. 
Predlažem da smanjimo Olimpijadi a damo klubovima. Olimpijada neka ide na natječaj za 
sredstva u Ministarstvo kulture. 
Veljko Gudelj: Olimpijada se može odreći svih sredstava općine. Preko Olimpijade se pozna 
županija i općina. Ove godine je imala 1.100 sudionika  a i troškove oko 150.000,00 kuna. 
Predlažem da Program javnih potreba u športu u 2012. godini usvojimo tako kako je 
predloženo a da se po potrebi pomogne kome bude trebalo. 
Nenad Sudar: Olimpijada Brođanci je brend ove općine i vrlo malo se koristi. Domaći ljudi bi 
to bolje radili od ljudi koji su u upravi  a nisu iz mjesta općine Bizovac. Olimpijada je 
pretvorena u kirbaj i cajke. 
Veljko Gudelj: U Olimpijskom odboru su Brođančani, osim Stjepana Lojnjaka. Totalno krivo 

je protumačeno. Nema nikakvih cajki. Ukinuli smo ulaznice za posjetitelje. Ako ćemo po 
tome svejedno nema posjetitelja. To što je rečeno nema veze sa stvarnošću i komentar nije 
primjeren.     
Prijedlog programa javnih potreba u športu na području Općine Bizovac za 2012. godini 
iznosi 234.000,00 kuna.  
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće većinom glasova usvaja Prijedlog Programa javnih potreba u športu  u 2012. 
godini. Suzdržan je bio Zorislav Vučkovac. 
 

b. Prijedlog Programa javnih potreba  u kulturi u 2012. godini 
 

Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je da vijeće usvoji Prijedlog Programa javnih 
potreba u kulturi u 2012. godini i otvorio raspravu. 
Srećko Vuković: Programom javnih potreba u kulturi u 2012. godini planirano je ukupno 
78.500,00 kuna. 
Planirana sredstva prema programu utrošit će se na:  

- KUD Bizovac     19.800,00 kuna 
- KUD Brođanci     13.500,00 kuna 

- KUD Cret     10.000,00 kuna 
- KUD Habjanovci    10.000,00 kuna 
- Matica Hrvatska Bizovac   16.200,00 kuna 
- Vokalni sastav Matheus Bizovac   9.000,00 kuna 

Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 



ODLUKU 
Općinsko vijeće  jednoglasno usvaja Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2012. 
godini. 
 

c. Prijedlog  Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i 
zdravstva u 2012. godini 
 

Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je da vijeće usvoji Prijedlog Programa javnih 
potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva u 2012. godini i otvorio raspravu.  
Srećko Vuković: Programom javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva u 2012. 

godini planirano je ukupno 461.400,00 kuna i to po programima: 
1. Program financiranja troškova stanovanja 50.000,00 kuna 
2. Program učeničkih i studentskih stipendija i prijevoz učenika srednjih škola 

243.000,00 kuna 
3. Pomoć za ogrjev socijalno ugroženim osobama 70.000,00 kuna 
4. Pomoć za opremu novorođenog djeteta 40.000,00 

5. Financiranje programskih aktivnosti Crvenog križa 44.900,00 kuna 
6. Financiranje programa humanitarnih udruga Sv. Vinko Paulski 13.500,00 kuna  

Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 
ODLUKU 

Općinsko vijeće većinom glasova usvaja Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti 
socijalne skrbi i zdravstva u 2012. godini. Protiv je bio Nenad Sudar.  
 

d. Prijedlog Programa  održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je da vijeće usvoji Prijedlog Programa 
održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini i otvorio raspravu. 
Srećko Vuković: Prijedlogom Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini 
planirana su sredstva od 1.373.157,00 kuna. 

Program održavanja po mjesnim odborima: 
- MO Bizovac 547.741,93 kuna 
- MO Brođanci 209.489,25 kuna 
- MO Cret Bizovački 37.657,85 kuna 
- MO Habjanovci 283.041,98 kuna 
- MO Novaki Bizovački 248.731,57 kuna 

- MO Samatovci 40.657,85 kuna 
- MO Selci   2.918,29 kuna 
- MO Cerovac 2.918,29 kuna  

Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 
ODLUKU 

Općinsko vijeće većinom glasova usvaja Prijedlog Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2012. godini. Protiv je bio Nenad Sudar. 
 

e. Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2012. godini 
 

Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je da vijeće usvoji Prijedlog Programa gradnje 
komunalne infrastrukture u 2012. godini i otvorio raspravu. 
Srećko Vuković: Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. 

godini planiraju se sredstva  od 390.000,00 kuna. 
Planirana sredstva prema programu utrošit će se na:  

- izgradnja odvodnog sustava Općine Bizovac 200.000,00 kuna 
- izgradnja spojnog cjevovoda Cret-Habjanovci 140.000,00 kuna 
- izgradnja vodoopskrbnog sustava-otplata kredita  50.000,00 kuna 



Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću  
ODLUKU 

Općinsko vijeće većinom glasova usvaja Prijedlog Programa gradnje komunalne 
infrastrukture u 2012. godini. Protiv je bio Nenad Sudar. 
 

f. Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog 
poljoprivrednog zemljišta u 2012. godini 
 

Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je da vijeće usvoji Prijedlog Programa 
korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2012. godini i 

otvorio raspravu. 
Srećko Vuković: Prijedlogom Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog 
poljoprivrednog zemljišta u 2012. godini planiraju se sredstva od 1.180.000,00 kuna. 
Planirana sredstva prema programu utrošit će se na:  

- Veterinarske usluge        1.000, 00 kn 
- Selekcijska služba        8.000,00 kn 

- Obrana od tuče        5.000,00 kn 
- Analiza tla         20.000,00 kn 
- Sufinanciranje osiguranja usjeva     12.500,00 kn 
- Sufinanciranje sadnica       12.500,00 kn 
- Održavanje nerazvrstanih cesta –poljski putovi   200.000,00 kn 
- Vodna naknada                            22.652,00 kn 
- Deratizacija                              40.000,00 kn 
- Zimska služba                              60.000,00 kn 
- Sanacija deponija                       20.000,00 kn 
- Održavanje uličnih kanala               30.000,00 kn 
- Izgradnja odvodnog sustava općine       200.000,00 kn 
- Spojni cjevovod Cret-Habjanovci      135.750.00 kn 
- Izgradnja nogostupa u Bizovcu      150.000,00 kn 

- Rekonstrukcija vodovodnog sustava u Bizovcu  41.050,00 kn 
- Dojavna vatrogasna služba     6.000,00 kn 
- Troškovi sadnje sadnica       70.000,00 kn 
- Projektna dokumentacija       130.000,00 kn 
- Troškovi provođenja natječaja      15.548,00 kn 

Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i 
zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2012. godini.  
 
 
Ad-7 Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2012. godinu 

 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je da vijeće usvoji Prijedlog Proračuna Općine 
Bizovac za 2012. godinu i otvorio raspravu. 
Srećko Vuković: Prijedlog proračuna  za 2012. godinu  utvrđen je u iznosu od 6.299.220,00 
kuna što predstavlja smanjenje visine proračuna od 19% u odnosu na iznos utvrđen za 
prethodnu godinu. U 2012. godini prihodi od poreza su na nivou 2011. godine, primici od 
imovine se smanjuju, kao i primici po posebnim propisima, te je s te osnove predloženi 

Proračun za 2012. godinu manji u odnosu na iznos proračuna za 2011. godinu. 
Prihod poslovanja planira se 5.394.920,00 kuna , prihod od prodaje nefinancijske imovine 
904.300,00 kuna što ukupno iznosi 6.299.220,00 kuna. 
Rashodi poslovanja planira se u iznosu 4.361.220,00 kuna i rashod za nabavu nefinancijske 
imovine u iznosu 1.938.000,00 kuna što ukupno iznosi 6.299.220,00 kuna.  



Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće  donijelo je slijedeću 
ODLUKU 

Općinsko vijeće većinom glasova usvaja Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2012. 
godinu. Suzdržan je bio Nenad Sudar. 
 
 
Ad-8 Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2012. godinu 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je da vijeće usvoji Prijedloga Odluke o 
izvršavanju Proračuna za 2012. godinu i otvorio raspravu. Budući da nije bilo rasprave, 

predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2012. godinu dao je na 
glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna  za 2012. 
godinu. 

 
 
Ad-9 Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području  Općine Bizovac u 
2011. godine i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja na području Općine Bizovac u 2012. godine 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj  predložio je da vijeće usvoji Analizu stanja sustava 
zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2011. godini i donese Smjernice za 
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2012. godini. 
Nediljko Pušić upoznao je vijećnike s Analizom stanja sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Bizovac u 2011. godini i Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava 
zaštite i spašavanja na području Općine Bizovac u 2012. godini. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Bizovac u 2011. godinu i donosi Smjernice za organizaciju i razvoj sustava  zaštite i 
spašavanja na području Općine Bizovac u 2012. godini. 
 
 

Sjednica završena u 20,35 sati. 
 
 
 
Zapisničar: Ljerka Đaniš                                              

Predsjednik Općinskog vijeća 

Veljko Gudelj 
 
 


