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        REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
             OPĆINA BIZOVAC 
               Općinsko vijeće 

        
KLASA: 021-05/12-01/06 
URBROJ:  2185/03-12-02 
Bizovac,  29. svibanj  2012. godine 
 

ZAPISNIK 

s 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 29. svibnja  2012. godine u 
općinskoj vijećnici Općine Bizovac. 
Početak sjednice u 19,00 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, Marin Lacković,Veljko 

Gudelj, Slavko Magečić, Ivan Mihaljčević, Vladimir Sekalec, Nenad Sudar, Tanja Tavić, 
Davor Torjanac,  Zorislav Vučkovac 

- Odsutni vijećnici: Ante Lovrinčević, opravdao svoj nedolazak na sjednicu, 
- Općinski načelnik Srećko Vuković ,  
- Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac:  Nediljko Pušić, Željko Franjić, 

Katica Sršić  
-  HRV - Valpovština , Darko Slivar 

Predsjednik vijeća Veljko Gudelj predložio je dnevni red koji su vijećnici dobili u pozivu za 
ovu sjednicu .  

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 25. sjednice 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje VI-XII 

mjesec 2011. godinu 
4. Razmatranje Godišnjeg  izvješća o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2011. 

godinu 

5. Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna u 2011. godini 
6. Razmatranje prijedloga Odluke o prvim izmjenama i dopunama proračuna Općine 

Bizovac za 2012. godinu 
a. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu na području 
Općine Bizovac 



b. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2012. godinu na području Općine Bizovac 

c. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih 
potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Bizovac 

d. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa korištenja 
sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa na području Općine 
Bizovac 

7. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova 
održavanja javne rasvjete 

 

 
 
 
 

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 
 

Ad-1 Usvajanje zapisnika 25. sjednice 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je usvajanje zapisnika 25. sjednice koji su 
vijećnici dobili u materijalima za ovu sjednicu i otvorio raspravu. 
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik vijeća zapisnik 25. sjednice dao je na 
glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 25. sjednice. 
 
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika 
Ivica Mihaljčević:  

1) Koliko je općina u mogućnosti pomoći župniku za izgradnju župnog stana ?  

2) Koliko sredstava je dobila općina za uređenje kurije Norman?  
3) Što će biti sa šahtovima koji su propali u ulici K.Tomislava u Bizovcu?  
4) Što je sa omladinskim domom i legalizacijom? 

Srećko Vuković: Za obnovu župnog stana u proračunu planiramo 80.000,00 kuna i do kraja 
godine uplatiti ćemo u ratama. Kurija Norman je od županije dobila 60.000,00 kuna a od 
Ministarstva kulture 50.000,00 kuna za uređenje. Što se tiče propalih šahtova, uputili smo 

dopis Dvorcu  d.o.o. Valpovo da rješavaju nedostatke za sobom, tako i šahtove. Za 
legalizaciju omladinskog doma čekamo potpis HT-a. 
Nenad Sudar: Moram komentirati da većine sredstva za obnovu župnog stana dolazi sa 
strane i izvan prostora općine Bizovac. To uređenje je dobra stvar i dobro je da se to radi u 
Bizovcu. 

1) U prvom mjesecu sam predložio da imamo samo jednu sjednicu o gospodarstvu. 

Zanima me što je po tom pitanju napravljeno i da li će to biti na vijeću?  
2) Što je sa dugovanjima za otplatu zemlje?  

Veljko Gudelj: Budući je dnevni red usvojen i nemožemo ga nadopunjavati, stoga predlažem 
da na jednoj od idućih sjednica vijeća to bude ali smo se dogovorili da napravimo  na jednoj 
sjednici imamo posebnu točku s tom tematikom ili okrugli stol sa tom temom 
poljoprivrednicima i da gos. sudar bude jedan od suradnika. 
Srećko Vuković: Raspitao sam se za dovoz zemlje za tribine BSK-a. Jedan dovoz bi koštao 

200 kuna ali nisu zainteresirani predstavnici BSK-a. Kažu da zemlja sada njima ne treba. 
Davor Torjanac:  

1) Osvrnuo bi se na dopis koji ste uputili Dvorcu d.o.o. za uređenje kanala i ispusta . 
Ljudi u Samatovcima pokušavaju sami sanirati kanale koji su zatrpani poslije radova 
ali to je težak i složen posao. Ogorčeni su i spremni su poslati novinare.  Predlažem 



da općina traži bager i da u roku osam dana riješe problem u Samatovcima. Troškove 
poslati poduzeću Dvorac d.o.o. Valpovo.  

Zdenko Bobinac:  
1) Predlažem da se Dvorcu d.o.o. Valpovo pošalje dopis da saniraju sve što nisu poslije 

izvođenja radova od prije dvije godine na kanalizaciji. Obići ulice i napraviti 
specifikaciju i zapisnički potpisati i navesti da li će to napraviti i u kojem roku.  

2) Nisu se primile sve sadnice drvoreda što su posađene jesenas. Da li će nam zamijeniti 
sadnice sa novim.   

Srećko Vuković: Uputit ćemo dopis Dvorcu. d.o.o. Valpovo sa specifikacijom da saniraju sve 
zaostalo za sobom jer su dužni to napraviti po ugovoru. Sadnice zasađene u ulici K. 

Tomislava u Bizovcu su se uglavnom primile. Neke su osjetljive vrste. Ljudi iz rasadnika će 
pregledati i zamijeniti osušene sa novim. 
Slavko Magečić:  

1) Put prema šumi u Cretu nije riješen. Kanal isto tako nije prokopan. Što će biti sa tim. 
Bio sam na sastanku KUD-a Cret. Zahvalni su načelniku što je bio nazočan i što 
pomaže svojim iskustvom i nisu bitna samo sredstva. 

Srećko Vuković: Imao sam sastanak sa gospodinom Toncem direktorom šumarije Valpovo 
pa mi je rekao da će oni put i kanal do šume u Cretu riješiti. Ako neće oni onda ćemo morati 
mi sami. 
Alan Bošnjak:  

1) Postavljao sam više puta pitanje za neriješeni kanal i ćupriju na ulazu u Habjanovce. 
Dolazi crkveni god  pa bi molio da se više posveti uređenju mjesta.  

Srećko Vuković: Kanali u Habjanovcima su nešto povišeni pa ljudi to ne mogu sami raditi. 
Neki mještani su obećali da će pomoći sa svojim strojevima kada se kanali budu čistili. 
Nenad Sudar:  

1) Tražim da i općinsko vijeće zauzme stav prema Dvorcu d.o.o. Valpovo i rješavanju 
ćuprija po Bizovcu koje su oni srušili za vrijeme izvođenja radova na odvodnji. U 
Ladimirevcima su napravljene sve iste ćuprije  a u Bizovcu biraju tko je što imao 
prije. To je bahato i podcjenjivački prema Bizovcu. Moramo hitno intervenirati.  

Zorislav Vučkovac:  
1) Zanima me kakav je stav sa knjigovodstvenim servisom Ivanke Ivanović i 

Knjigovodstvenim servisom u Valpovu. Tko će raditi besplatno papire.  
Srećko Vuković: Općina Bizovac plaća Zajednici športskih udruga Valpovo godišnje 
18.900,00 kuna i oni rade svim klubovima sa područja općine Bizovac financijske papire. 
Svatko se može natjecati. Sada je najnezgodnije vrijeme za prelazak na pola godine. 

Nemamo nikakve čvrste stavove tko mora voditi papire. Može se javiti tko god hoće, i netko 
treći. 
Tanja Tavić:  

1) Imali smo dogovor da ćemo  svaku sjednicu imati stanje otplate poljoprivrednog 
zemljišta. Da li ćemo dobiti za sljedeću sjednicu vijeća opširnije tko koliko duguje. 

2) Da li se općina Bizovac kandidirala za neke natječaje za sredstva i koja sredstva će 

dobiti? 
Srećko Vuković: Dugovi za otplatu poljoprivrednog zemljišta su veliki. Opširnije izvješće ćete 
dobiti za sljedeću sjednicu vijeća.    
Srećko Vuković: Općina se javila na natječaj Ministarstva kulture i dobila 50.000,00 kuna, 
Ministarstvo obnove, razvitka i regionalnog razvoja za asfaltiranje Cvjetne ulice, Ministarstvo 
trurizma.  
Marin Lacković:  

1) U Brođancima imamo županijski cestu prema PPK Valpovo i prema groblju  koju 
nečiste u zimskom razdoblju oni koji su zaduženi. Molio bi načelnika da obavi 
razgovor sa direktorom Cestinga i vidi tko će čistiti navedenu cestu u zimskom 
razdoblju.  

 



 
Ad-3 Razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje 
VI-XII mjesec 2011. godinu 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je Izvješće o radu općinskog načelnika Općine 
Bizovac za razdoblje  VI-XII mjesec 2011. godinu i riječ dao gospodinu načelniku. 
Nečelnik g. Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o radu općinskog načelnika 
Općine Bizovac za razdoblje VI-XII mjesec 2011. godine kako je i vidljivo u materijalu za 
ovu sjednicu. 
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Izvješće o radu načelnika dao je na 
glasovanje. 

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 
ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o radu  općinskog načelnika  Općine Bizovac 
za razdoblje VI-XII mjesec 2011. godinu. 
 
Ad-4 Razmatranje Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 

2011. godinu  
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj upoznao je vijećnike s Godišnjim izvješćem o izvršenju 
proračuna Općine Bizovac za 2011. godinu i otvorio raspravu. 
Godišnje Izvješće o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2011. godinu sadrži: 
- ukupnu svotu ostvarenih prihoda od 7.102.241,51 kunu 
- ukupnu svotu izvršenih izdataka od 7.860.926,55 kuna 
- razliku između ostvarenih prihoda i izdataka-manjak prihoda od -758.685,04 kune 
- manjak prihoda iz 2010. godine  - 221.519,04 kune 
Manjak prihoda u 2011. godini iznosi 980.204,08 kune i pokrit će se na način: 
- Povećanjem prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 130.500,00 kuna 
- Smanjenjem rashoda poslovanja u iznosu od 88.902,83 kune 
- Smanjenjem rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 760.801,25 kuna. 

Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 
ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Bizovac 
za 2011. godinu 
 
Ad-5 Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna u 2011. godini 

Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je Izvješće o korištenju tekuće rezerve 
proračuna u 2011. godini i otvorio raspravu. 
Budući da nije bilo rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće  o korištenju tekuće rezerve proračuna u 
2011. godini.  

 
Ad-6 Razmatranje prijedloga Odluke o prvim izmjenama i dopunama proračuna 
Općine Bizovac za 2012. godinu  
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je vijećnicima prijedlog Odluke o prvim 
izmjenama i dopunama proračuna Općine Bizovac za 2012. godinu i otvorio raspravu 
Ukupni proračunski prihodi u 2012. godini planiraju se u visini 7.150.977,62 kune. Ukupni 
proračunski rashodi planiraju se u iznosu od 6.170.773,54 kune. Prihodi se povećavaju 

851.757,62 kune. Rashodi se smanjuju 128.446,46 kune. Pokriva se manjak iz 2011. godine 
u iznosu od 980.204,08 kuna. 

a) Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu na području 
Općine Bizovac 



Predsjednik vijeća predložio je prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu na području Općine 
Bizovac i otvorio raspravu. 
Alan Bošnjak: Mjesto Habjanovci su uvijek zakinuti. Odnos smanjenja prema Bizovcu nije 
50%. Mještani Habjanovaca su ogorčeni. Ja nisam za ovaj prijedlog izmjena i dopuna 
proračuna Općine Bizovac za 2012. godinu i neću glasati za takav. Zašto nije održan 
sastanak sa Mjesnim odborom i sve im objašnjeno prije sjednice vijeća.  Mi sada dobivamo 
gotov prijedlog i to nije u redu. Predlažem da se skine ova točka dnevnog reda i da se održi 
sastanak sa predstavnicima Mjesnog odbora Habjanovci i onda uputi na vijeće. 
Srećko Vuković: Nalazimo se u jednom teškom vremenu . Radilo se u Habjanovcima u ove 

tri godine i želimo investirati u Habjanovce. Ako se situacija poboljša bit će i radova. 
Nemojte ljubomorno gledati na ostale. 
Alan Bošnjak : Predlažem da načelnik u ova dva tjedna sazove sastanak sa članovima 
Mjesnog odbora Habjanovci kako bi osigurali više sredstava u proračunu za Habjanovce. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 

Općinsko vijeće usvaja prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu na području Općine Bizovac. 
 

b) Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu na području Općine 
Bizovac 

Predsjednik vijeća predložio je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu na području Općine Bizovac. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće usvaja prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2012. godinu na području Općine Bizovac. 
 

c) Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih 
potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Bizovac 

Predsjednik vijeća predložio je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih 
potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Bizovac. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 

Općinsko vijeće usvaja prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba 
u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Bizovac. 
 

d) Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa 
korištenja sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa na području 
Općine Bizovac 

Predsjednik vijeća  predložio je Odluku o izmjenama i dopunama Programa korištenja 
sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa na području Općine Bizovac. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeća donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće usvaja prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa korištenja 
sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa na području Općine Bizovac. 
 

 Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 
ODLUKU 

Općinsko vijeće donosi Odluku o prvim izmjenama i dopunama proračuna Općine Bizovac za 
2012. godinu. 
Deset vijećnika je „za“,  dva vijećnika „suzdržana“.   



  
Ad-7 Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova 
održavanja javne rasvjete  
 
Predsjednik vijeća predložio je Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje 
poslova održavanja javne rasvjete što je predložilo povjerenstvo za otvaranje ponuda. 
Na natječaj su se prijavila dva ponuđača i to: 
1. TEAM-GRADNJA d.o.o. Kolodvorska 48.  iz Habjanovaca 
2. DAVEL d.o.o. Svilajska 30/E iz Osijeka. 
Kao najpovoljniji ponuditelj za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području 

Općine Bizovac 
ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno za najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne 
djelatnosti  održavanje javne rasvjete na području Općine Bizovac izabire poduzeće TEAM 
GRADNJA  d.o.o., Kolodvorska 48  iz Habjanovaca. 
  

 
 
 
Sjednica završena u 21,50 sati. 
 
Zapisničar: Ljerka Đaniš                                              
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Veljko Gudelj 

 
 
 


