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        REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
 
            OPĆINA BIZOVAC 

  Općinsko vijeće 
 
KLASA : 021-05/12-01/11 

URBROJ :   2185/03-12-02 
Bizovac, 20. prosinca 2012. godine 
 

ZAPISNIK 
s 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 20. prosinac  2012. godine u općinskoj 
vijećnici Općine Bizovac. 
Početak sjednice u 18,0 0 sati 

Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća g. Veljko Gudelj, koji je pozdravio sve nazočne 
članove općinskog vijeća, općinskog načelnika i zamjenicu načelniku, djelatnike općine i goste. 
Utvrđeno je da je sjednici nazočno 13 vijećnika, te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.  
Sjednici su bili nazočni : 
- Vijećnici : Miroslav Banović, Zdenko Bobinac, Alan Bošnjak, Marin Lacković, Ante 

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

- Općinski načelnik Srećko Vuković   
- Zamjenica načelnika: Marija Ljubek 
- Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac:  Nediljko Pušić ,Željko Franjić, Katica 

Sršić  
- Predsjednik MO Habjanovci, Ante Lovrić 
- Gosti:. Ivan Pušić, Marinko Dragić 
- Predstavnik HRV-a: 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 31. sjednice 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bizovac za 2012. godinu 
4. Prijedlog programa Općine Bizovac za 2013. godinu 

a) Prijedlog Programa  javnih potreba u športu u 2013. godini 
b) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2013. godini 
c) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva u 2013. 

godini 
d) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini 
e) Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2013. godini 
f) Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog 

zemljišta u 2013. godini 
 

5. Prijedlog Proračuna  Općine Bizovac za 2013. godinu 
6. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2013. godinu 



 

 
RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 

 
 

Ad-1 Usvajanje zapisnika 31. sjednice 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je usvajanje zapisnika 31.sjednice 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 31. sjednice. 
 
 
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika 
 
Miroslav Banović: Imam primjedbu na poduzeće Dvorac d.o.o. Valpovo u svezi čišćenja snijega 
ove godine u Samatovcima. To je katastrofa. Nisu izašli u Samatovce 18 sati. 

Srećko Vuković:  Ove godine nismo zadovoljni  sa poduzećem Dvorac d.o.o. Valpovo.  Morat ćemo 
nešto poduzeti. Angažirali smo naše kooperante u čišćenju snijega. 
Marin Lacković: Reklamiraju se novi izvori energije za grijanje. Trebali bi razmišljati  o 
postavljanju i toj mogućnosti na društvene domove i općinsku zgradu. Planirati i izdvojiti sredstva. 
Srećko Vuković: Obavljeni su razgovori za geotermalne izvore i  novu energiju. Nije vrijeme dati 
zemljište za energiju a ne za  proizvodnju hrane. 
Zdenko Bobinac: Čuo sam da se krediti dižu i bilježe na ime vlasnika. Mislim da se općina ne bi 
trebala zalijetati u  to.   
Nenad Sudar: Obnova društvenih domova su bačeni novci. Molio bi da mi se dostavi izvješće 
koliko je općina izdvojila sredstava za uređenje domova.  
Zorislav Vučkovac: Autobusna stajališta su pokidana, uglavnom krovovi. U Brođancima treba 
popraviti ono što to je radio Ante Vrdoljak: 
Miroslav Banović: U proračunu izdvajamo 160 tisuća za legalizaciju objekata. Da li su tu planirani i 
športski objekti? 

Srećko Vuković: Za legalizaciju su obuhvaćeni su svi društveni domovi i športski objekti. 
Vladimir Sekalec: Kako će izgledati javna rasvjeta u Cretu Jedna je na stupovima a druga na 
kućama. 
Srećko Vuković: Javna rasvjeta će se izmjestiti na stupove. 
Alan Bošnjak: Bankine u Habjanovcima na zavoju su jako loše. Da lo postoji mogućnost da se 
urede. 
Srećko Vuković: Radove izvodi poduzeće Cesting jer su to  županijske ceste. 
 
 
Ad-3 Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine  Bizovac za 2012. godinu 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj  predložio je Odluku o izmjenama i dopunama proračuna 
Općine Bizovac za 2012. godinu i otvorio raspravu. 
Načelnik g. Srećko Vuković upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama 
proračuna Općine Bizovac za 2012. godinu što je i vidljivo u materijalu za ovu sjednicu. 
Ukupni proračunski prihodi u 2012. godini planiraju se u visini 8.039.055,32 kn. Ukupni 
proračunski rashodi planiraju se u iznosu od 7.058.851,24 kune. Prihodi i rashodi se povećavaju 
888.077.70 kuna. Manjak od 980.204,08 kn iz 2012. pokriva se prvim rebalansom proračuna. 
Tanja Tavić: Na poziciji  rashoda 25a kazne,  bilježi se ovrha po ostavini Marka Brkića u iznosu 
18.222,75 kuna. Zanima me što je to? 

Srećko Vuković: To je prodana kuća vlasništvo Općine Bizovac i Centra za socijalnu skrb . Kuća je 
prodana temeljem natječaja.   



 

Nenad Sudar: Što radi Turistička zajednica općine Bizovac? 
Srećko Vuković: Trenutno neradi ništa. Problem je sa naplatom Boravišne pristojbe i Turističke 
takse. Saldo na računu je nula. 
Nenad Sudar: Kako da u strukturi uprave u Bizovačkim toplicama ne može nikako biti netko sa 

područja naše općine? 
Srećko Vuković: Bizovačke toplice su veliki problem Općine Bizovac. Pismo nezadovoljstva sam 
uputio na nekoliko adresa što se može i provjeriti. Bizovačke toplice su u vlasništvu Mirovinskog 
fonda. Bilo je osam pokušaja privatizacije i nijedan do sada nije uspio. Nadzorno odbor je biran od 
strane države i to su sve nepoznati ljudi. Zoran Horvat je direktor Bizovačkih toplica. 
Veljko Gudelj: Ovih dana su održavani sastanci i nada se pozitivnom rješenju.  
Zdenko Bobinac: Predlažem da i vijeće vrši pritisak. Izglasa nezadovoljstvo odabirom članova 
Nadzornog odbora i odluku uputi pismeno. 
Gudelj Valjko: Trebamo uputiti dopis da se ne slažemo što se obilazi Općina Bizovac.  
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

 
ODLUKU 

Općinsko vijeće usvaja Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bizovac za 2012. 
Suzdržan je bio Nenad Sudar. 

 
 
Ad-4 Prijedlog programa Općine Bizovac za 2013. godinu 
 
 
a)  Prijedlog Programa javnih potreba u športu u 2013. godini 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je Prijedlog Programa javnih potreba u športu u 
2013. godini i otvorio raspravu. 
Načelnik Srećko Vuković: Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Općine Bizovac 
u 2013. godini iznosi 253,900,00 kuna.   
 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

 

ODLUKU 
Općinsko vijeće usvaja Prijedlog Programa javnih potreba u športu u 2013. godini. 
 
 
b) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2013. godini 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 
2013. godini i otvorio raspravu. 
Načelnik Srećko Vuković: Programom javnih potreba u kulturi u 2013. godini planirano je ukupno 
75.500,00 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    5.000,00 
-  Matica Hrvatska Bizovac   16.200,00 
-  Vokalni sastav Matheus Bizovac  6.000,00 

Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj Prijedlog programa javnih potreba 
u kulturi u 2013. godini dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

 

ODLUKU 
Općinsko vijeće usvaja Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2013. godini. 



 

 
 
c)  Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva u 2013. 
godini 

 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti 
socijalne skrbi i zdravstva u 2013. godini i otvorio raspravu. 
Načelnik Srećko Vuković: Programom javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva u 
2013. godini planirano je ukupno 446.900,00 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 205.000,00 

kuna 
3. Pomoć za ogrjev socijalno ugroženim osobama 100.000,00 kuna 
4. Financiranje programskih aktivnosti Crvenog križa   46.900,00 kuna 
5. Financiranje programa humanitarnih udruga Sv. Vinko Paulski 5.000,00 kuna 

Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj Prijedlog Programa javnih potreba 
u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva u 2013. godini dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

 
ODLUKU 

Općinsko vijeće usvaja Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva 
u 2013. godini. 
 
 
d) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini 
   
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je Prijedlog Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2013. godini i otvorio raspravu. 
Načelnik Srećko Vuković: Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini 
planirana su sredstva od 830.869,00 kuna. 

- MO Bizovac        499.434,50 kuna 
- MO Brođanci      156.917,25 

- MO Cret Bizovački   29.193,45 
- MO Habjanovci    108.591,66 
- MO Novaki Bizovački   5.838,69 
- MO Samatovci      28.893,45 
- MO Selci                 1.000,00 
- MO Cerovac          1.000,00 

 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće većinom glasova donijelo je slijedeću 

 
ODLUKU 

Općinsko vijeće usvaja Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini. 
Suzdržan  Nenad Sudar. 
 
 
e) Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2013. godini   
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je Prijedlog Programa gradnje komunalne 
infrastrukture u 2013. godini i otvorio raspravu. 
Načelnik Srećko Vuković: Programom gradnje komunalne infrastrukture u 2013. godini planirano 
je  780.000,00 kuna. 

- Izgradnja odvodnog sustava Općine Bizovac         700.000,00 kuna 
- Izgradnja vodoopskrbnog sustava – otplata kredita   80.000,00 kuna. 



 

Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 
 

ODLUKU 
Općinsko vijeće usvaja Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2013. godini. 

 
 
f) Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog 
poljoprivrednog zemljišta u 2013. godini 
 
Predsjednik vijeća  g. Veljko Gudelj predložio je Prijedlog Programa korištenja sredstava od 
prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2013. godini i otvorio raspravu. 
Načelnik Srećko Vuković: Programom korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog 
poljoprivrednog zemljišta u 2013. godini financirat će se u iznosu od 1.068.000,00 kuna sljedeći 
projekti i aktivnosti: 

- sufinanciranje analize tla kod podizanja dugogodišnjih nasada i analize tla kao temelj 
gnojidbe u ratarstvu 

- sufinanciranje osiguranja usjeva poljoprivrednim proizvođačima s područja Općine Bizovac 
- uređenje putne mreže-poljskih putova 

- sufinanciranje obrane od tuče avionskim generatorima 
- financiranje provođenja deratizacije na području općine 
- sufinanciranje zbrinjavanja uginule stoke 
- izgradnja komunalne infrastrukture (odvodnog sustava) 
- financiranje programa geodetsko-katastarske izmjere zemljišta i troškova uvođenja u 

posjed 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću  

 
ODLUKU 

Općinsko vijeće usvaja Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog 
poljoprivrednog zemljišta u 2013. godini. 
 
 
Ad-5 Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2013. godinu 

 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je Prijedlog Proračuna za 2013. godinu i otvorio 
raspravu. 
Načelnik Srećko Vuković: Prijedlog Proračuna za 2013. godinu  iznosi 6.172.358,00 kuna što 
predstavlja smanjenje proračuna u odnosu na iznos proračuna utvrđen za 2012. godinu.  U 2013. 
godini prihodi od poreza su na nivou 2012. godine, primici od imovine se smanjuju kao i primici po 
posebnim propisima, te je s te osnove predloženi Proračun za 2013. godinu manji u odnosu na 
iznos proračuna za 2012. godinu. Planirani prihodi poslovanja su u iznosu 5.368.858,00 kuna , 
prihodi od prodaje nefinancijske imovine 803.500,00 kuna. Planirani rashodi poslovanja u iznosu 
4.930.358,00 kuna i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.242.000,00 kuna što iznosi 
6.172.358,00 kuna.   
Marin Lacković: podnio je amandman kojim taži da se u stavci kultura i religija pod nazivom 
Program 03, Obnova sakralnih objekata preimenuje u Pomoć župama Bizovac i Brođanci kao što 
je nekada bilo. Tražim da se sredstva koja su namijenjena na toj stavci od 50,000,00 kuna 
podjele na 30.000,00 kuna za župu Bizovac  i 20.000,00  kuna za župu Brođanci. Tražim da se o 
ovome raspravlja i ako ovo prođe da se usaglasi način isplate u mjesečnim ili godišnjim isplatama. 
Srećko Vuković: Župa Brođanci će dobiti sredstva isključivo za projekte. Župnik iz Brođanaca nije 
podnio zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna. U razgovoru sa vlč. Ivicom Markovićem 
dogovoreno je da se župi Brođanci doznače sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna za bojanje 
župskog stana. Sredstva su predviđena za izgradnju župskog stana u Bizovcu.  

Nakon provedene rasprave o predloženom amandmanu, općinski načelnik Srećko Vuković 
prihvatio je amandman vijećnika Marina Lackovića kojim se predlaže podjela predviđenih 



 

sredstava i to: 30.000,00 kuna Župi Bizovac i 20.000,00 kuna župi Brođanci, te je isti postao 
sastavni dio prijedloga proračuna. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2013. 
godinu dao je na glasovanje.  

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je jednoglasno slijedeću 
 

ODLUKU 
Općinsko vijeće usvaja Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2013. godinu.  
 
 
Ad-6 Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2013. godinu 
 
Predsjednik vijeća g. Veljko Gudelj predložio je Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna  Općine 
Bizovac za 2013. godinu i otvorio raspravu. 
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2013. 
godinu dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

 

ODLUKU 
Općinsko vijeće usvaja Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2013. godinu. 
 
 
 
Sjednica završena u 20,05 sati. 
 
Zapisničar: Ljerka Đaniš                                              

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Veljko Gudelj 
 
 
 

 


