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        REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
               

   OPĆINA BIZOVAC 
   Općinsko vijeće 

 
KLASA: 021-05/17-01/13 
URBROJ:   2185/03-17-02 
Bizovac,  12. prosinac 2017. godine 
 

ZAPISNIK 
s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 12. prosinca 2017. godine u općinskoj 

vijećnici Općine Bizovac. 
Početak sjednice u 19,30 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: Darko Bošnjak, Mario Fišer, Tomica Glavaš, Igor Jakopiček, 
Toni Kardum, Miro Karlović, Milan Kranjčević, Nikola Lacković, Ivica Lovrinčević, Hrvoje 
Marjanović, Josip Šincek, Marko Teskera, Vlatko Vunovac 
Ostali nazočni: 

- Općinski načelnik Srećko Vuković  
- Zamjenica Općinskog načelnika, Tanja Tavić 
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić  
- Stručni suradnik za proračun, Katica Sršić 
- Samostalni komunalni referent, Željko Franjić 
- Hrvatski radio Valpovština, Darko Slivar   
- Predsjednik MO Brođanci, Miroslav Vidaković 
- Predsjednik MO Cret Bizovački, Josip Bajs 
- Predstavnik MO Habjanovci , Ante Lovrić 

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 4. sjednice Općinskog vijeća 

2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Prijedlog programa javnih potreba Općine Bizovac za 2018. godinu 

a) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2018 godini 
b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 
c) Prijedlog Programa javnih potreba u športu u 2018. godini 
d) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2018. godini 
e) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi u 2018. godini 
f) Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog 

zemljišta u 2018. godini 
4. Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2018. godinu 
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2018. godinu 
6. Prijedlog Odluke Plana javne nabave za 2018. godinu 
7. Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Općine Bizovac 

                     



 
RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 
 
Ad-1 Usvajanje zapisnika 4. sjednice 
 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje zapisnika 4. sjednice Općinskog vijeća 
i otvorio raspravu. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća zapisnik 4. sjednice dao je na glasovanje. Nakon 
obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 
 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 4 . sjednice vijeća. 
 
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika  
Miro Karlović : Zanima me tko sudjeluje u prodaji plinske mreže, da li sva mjesta na području 
općine i da li i Metalis ? 

Srećko Vuković: Odluku smo donijeli samo za mjesto Bizovac. Moramo saznati sta je to sve u 
vlasništvu Općine Bizovac. 
Vlatko Vujnovac: U Samatovcima u  ulici Pere Kovačevića su postavljena dva ležeća policajca. 
Primjedbe mještana su da je jedan previsok i šteti automobilima. Žale se da imaju problema sa 
uljem i motorima, a velika je frekvencija odlaska prema groblju. 
Srećko Vuković: Ležeće policajce smo postavljali na zahtjev mještana Samatovaca. Možemo 
urediti lokaciju u Samatovcima i Bizovcu. 
Tomica Glavaš: Ležeće policajce bi trebalo postaviti na ulazu u ulicu Alojzija Stepinca kod bivše 
mjenjačnice. U sezoni kupanja i odlaska na Bizovački bajer pojačana je frekvencija i vozi se 
prebrzo. 
Mario Fišer: Zanima me čiji je sivi Mercedes koji stoji na javnoj površini na ulazu u ulicu Alojzija 
Stepinca  i dokle će stajati. 
Srećko Vuković: Mještani dolaze sa pitanjem u općinu, čiji je to vozilo ? 
Tomica Glavaš: To je moje vozilo i to ću skoro maknuti. 
 
 
Ad-3 Prijedlog programa Općine Bizovac za 2018. godinu 
 

a) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2018. godini 
 
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje Programa građenja komunalne 
infrastrukture u 2018. godini i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću. 
Srećko Vuković: Programom građenja komunalne infrastrukture u 2018. godini planirano je 

795.000,00 kuna i to za slijedeće projekte: 
 

- Izgradnja odvodnog sustava Općine Bizovac                            50.000,00 
- Izgradnja vodoopskrbnog sustava – otplata kredita                                10.000,00 
- Izgradnja vodovodne mreže u Cvjetnoj ulici u Bizovcu                           200.000,00 
- Izgradnja plinske mreže u Cvjetnoj ulici u Bizovcu                                100.000,00 
- Izgradnja  J.R. u Brođancima                                                                10.000,00 
- Izgradnja  J.R. u Habjanovcima                                                             10.000,00 
- Izgradnja  J.R. u Novakima Bizovačkim                                                  10.000,00 
- Dogradnja J.R. u Cretu Bizovačkom, Habjanovačka ulica                          35.000,00 
- Izgradnja J.R. asfaltnog igrališta u Cretu Bizovačkom                              40.000,00 
- Izgradnja hidrantske mreže na nogometnom igralištu u Brođancima         30.000,00 
- Izgradnja asfaltnog parkirališta na groblju Brođanci                               300.000,00 

    



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

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 
2018. godini 
 

b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 
 
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2018. godini i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću. 
Srećko Vuković: Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini planirana su 
sredstva od 1.288.750,00 kuna, a utrošit će se za: 

- Održavanje javnih prometnih površina-zimska služba                             50.000,00 
- Održavanje javnih zelenih površina – košenje                                        50.000,00 
- Odvoz krupnog otpada i sanacija deponija                                            110.000,00 
- Održavanje javne rasvjete                                                                  170.000,00 

- Deratizacija                                                                                       133.750,00 
- Rekonstrukcija ceste u ulici A. Šenoe u Bizovcu                                     220.000,00 
- Sanacija nogostupa u Bizovcu                                                               50.000,00 
- Sanacija nogostupa u Brođancima                                                         50.000,00 
- Sanacija nogostupa u Cretu Bizovačkom                                                50.000,00 
- Sanacija nogostupa u Samatovcima                                                       50.000,00 
- Sanacija nogostupa u Habjanovcima                                                      50.000,00 
- Uređenje kanalske mreže                                                                    100.000,00 
- Rekonstrukcija JR u Cerovcu                                                                 20.000,00 
- Rekonstrukcija JR u Selcima                                                                 20.000,00 
- Rekonstrukcija JR u ulici I.Pavlića u Bizovcu                                         100.000,00 
- Asfaltiranje Habjanovačke ulice u Cretu Bizovačkom                               65.000,00 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2018. godini dao je na glasovanje. 

 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture 

u 2018. godini. 
 

c) Prijedlog programa javnih potreba u športu u 2018. godini 
 
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 
Prijedlog programa javnih potreba u športu na području Općine Bizovac za 2018. godinu iznosi 

337.000,00 kuna.  
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog programa javnih potreba u športu u 2018. godini 
 

d) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu 
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje Programa javnih potreba u kulturi za 
2018. godinu i otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku Vuković. 
Srećko Vuković: 
Prijedlog Programom javnih potreba u kulturi u 2018. godini planirano je 490.000,00 kuna. 
Planirana sredstva prema programu utrošit će se:  

1. Financiranje amaterskih kulturno umjetničkih društava                   150.000,00 
2. Manifestacije u kulturi                                                                  140.000,00 



a) Bizovačke ljetne večeri  100.000,00 
b) Proljeće u Cretu             20.000,00 
c) Dan Samatovaca            20.000,00 
3. Financiranje uređenja objekata kulture                                          200.000,00 

 
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 2018. 
godinu.    
 

e) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva u 
2018. godini 

 
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje Programa javnih potreba u djelatnosti 
socijalne skrbi i zdravstva u 2018. godini i riječ dao načelniku Srećku Vuković. 

Srećko Vuković: Programom javnih potreba u djelatnosti socijalne skrb i zdravstva i zdravstva u 
2018. godini planirano je ukupno 603.500,00 kuna i to za slijedeće namjene: 

- Financiranje troškova stanovanja                                                 88.000,00  
- 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                      263.000,00  
- Financiranje toplog obroka učenika osnovne škole                         37.500,00  
- Financiranje udžbenika                                                                20.000,00  
- Financiranje programskih aktivnosti Crvenog križa                         35.000,00  
- Financiranje programa humanitarnih udruga                                    5.000,00  

Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti 
socijalne skrbi i zdravstva u 2018. godini dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne 
skrbi i zdravstva u 2018. godini. 
 

f) Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog 
poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini. 

 
Prijedlog Programa vijećnici  su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Programa korištenja 
sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini i riječ dao 

načelniku Srećku Vuković. 
Srećko Vuković: Programom korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog 
zemljišta u 2018. godini financirat će se u iznosu 1.326.000,00 kn slijedeći projekti i aktivnosti: 
 
Prihodi: -Prihod od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta 

      - Prihod od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta 
 

Rashodi:  
1. Održavanje i uređenje javnih površina i poljskih puteva                300.000,00                                                                   
2. Izrada geodetsko katastarskih podloga                                        70.000,00  
3. Asfaltiranje spoja ulica P.Kovačevića i Zrinsko Frankopanske        220.000,00 
4. Asfaltiranje dijela ulice F.Timarića u Samatovcima                        70.000,00 
5. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste do groblja u Habjanovcima     400.000,00 
6. Obnova ceste do vrtića                                                              30.000,00 



7. LAG                                                                                         10.000,00 
8. Poticanje poljoprivrede                                                              39.000,00 
9. Dojavna vatrogasna služba                                                          6.000,00 
10. JVP Grada Osijeka                                                                     51.000,00  
11. Vatrogasno vozilo za DVD-Bizovac                                              130.000,00    

Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Programa korištenja sredstava od 
prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini dao je na glasovanje. 
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 2018. godini 
 
Ad-4 Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2018. godinu 
 
Prijedlog Proračuna vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Prijedlog Proračuna Općine Bizovac 

za 2018. godinu i riječ dao načelniku Srećku Vuković. 
Srećko Vuković: Prijedlog Proračuna za 2018. godinu iznosi 9.437.521,00 kuna. Prihodi 
poslovanja planiraju se u iznosu od 8.604.521,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 
833.000,00 kuna. Ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 9.437.521,00 kuna. Rashodi 
poslovanja 5.694.021,00 kuna i rashodi za nefinancijsku imovinu 3.743.500,00 kuna.  
Nakon iscrpnog upoznavanja vijećnika s Prijedlogom proračuna Općine Bizovac za 2018. godinu, 
otvorena je rasprava. Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Proračuna Općine 
Bizovac za 2018. godinu dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2018. godinu. 
Sedam vijećnika „za“, šest vijećnika „suzdržano“. 
 
Ad-5 Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2018. godinu. 
 
Prijedlog Odluke vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Prijedlog Odluke o izvršavanju 
proračuna za 2018. godinu i otvorio raspravu. 

Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 
2018. godinu dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je 
slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2018. godinu. 
 

Ad-6 Prijedlog Plana javne nabave za 2018. godinu. 
 
Prijedlog Plana vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Prijedlog plana javne 
nabave za 2018. godinu i otvorio raspravu. 
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Plana javne nabave za 2018. godinu 
dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 
 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Plana javne nabave za 2018. godinu.   
 
Ad-7 Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Općine Bizovac 
 
Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Općine Bizovac vijećnici su dobili uz poziv. 



Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Odluke o lokalnim porezima 
Općine Bizovac, otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću. 
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom Odluke o lokalnim porezima Općine 
Bizovac i to su :Prirez porezu na dohodak, Porez na potrošnju, Porez na kuće za odmor, Porez 
na korištenje javnih površina. Ukinut je porez na tvrtku. 
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Općine 
Bizovac dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće većinom glasova donosi Odluku o lokalnim porezima Općine Bizovac. 
 
Jedan vijećnik „suzdržan“. 

 
 

 
Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 21,00 sati.  
 

 
 
 

 
 

Zapisničar:  

Ljerka Đaniš   

 Predsjednik Općinskog vijeća 

 Milan Kranjčević 

  

 
 
 
 
Sjednica je snimljena na digitalni diktafon. 
Zapisniku se prilaže poziv za sjednicu i akti koji su doneseni na sjednici. 
 

 


