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Bizovac, 31. siječanj 2018. 
 

ZAPISNIK 
s 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 31. siječnja 2018. 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 11 vijećnika, 
odnosno potreban broj za donošenje pravovaljanih odluka. 

Nazočni članovi Općinskog vijeća:  Mario Fišer, Tomica Glavaš, Igor Jakopiček, Miro Karlović, 
Milan Kranjčević, Nikola Lacković, Ivica Lovrinčević, Hrvoje Marjanović, Josip Šincek, Marko 
Teskera, Vlatko Vujnovac 
Sjednici nisu nazočni vijećnici:  Darko Bošnjak, Toni Kardum 
Ostali nazočni: 

- Općinski načelnik Srećko Vuković  
- Zamjenica Općinskog načelnika, Tanja Tavić 
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić  
- Samostalni komunalni referent, Željko Franjić 
- Direktor poduzeća „Urbanizam“ d.o.o. Valpovo, Željko Harkanovac 
- Hrvatski radio Valpovština, Darko Slivar   

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 5. sjednice Općinskog vijeća 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2018. godinu 

4. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 
i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bizovac 

5. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bizovac 

6. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate i utroška prihoda od 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Općine Bizovac 

7. Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Bizovac za 2016. godinu 
8. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bizovac za 2018. godinu 

 
 
 
 
 



RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 
 
Ad-1 Usvajanje zapisnika 5. sjednice Općinskog vijeća 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje zapisnika 5. sjednice Općinskog vijeća 
i otvorio raspravu. Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća zapisnik 5. sjednice dao je na 
usvajanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 5. sjednice   
 
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika  
Marko Teskera: Imam pitanje vezano za NK „BSK TERMIA“. Danas sam saznao da je navedeni 
klub trebao preuzeti Ivan Kordić iz Bizovca kao novi predsjednik ali je saznao da klub završava 
godinu sa gubitkom od nekih 14.000,00 kuna. Da li je to istina? Poznato nam je da županija daje 
strogo namjenski sredstva za udruge i klubove. Gdje su završila sredstva općine i županije 
dodijeljena klubovima i udrugama? Govorio sam da se napravi revizija klubova i udruga i vidim 

da me nitko nije ozbiljno shvatio da se vidi gdje taj novac ide. Sredstva idu krivim putem. Tako 
je bilo i u Cretu, Samatovcima a sad je i u Bizovcu. 
Srećko Vuković: Općina izdvaja znatna financijska sredstva za nogometni klub „BSK TERMIA“. 
Svake godine udruge i klubovi dostave općini svoje zahtjeve i izvješća za dobivena sredstva od 
općine i sve štima i nisu prikazani minusi na računu. Do danas nisam imao tu informaciju da 
navedeni klub ima minus na računu. Ovih dana će se održati izborna skupština kluba i sve se 
mora prikazati u financijskom izvješću. Žao mi je što dobivam takve informacija i nadam se da 
će to sve biti u redu i da će nogometni klub „BSK TERMIA“ i dalje raditi. 
Ivica Lovrinčević: Kaosa je bilo i dalje po nogometnim klubovima. Da li je općina zatražila gdje 
su novci potrošeni po računima?  
Nediljko Pušić: U 2016. godini općina je donijela Pravilnik kojim je propisan postupku financiranja 
udruga i klubova te su potpisani ugovori s udrugama iz kojih proizlaze obveze udruga za 
pravdanje dodijeljenih sredstava. Povjerenstvo je napravilo prijedlog raspodjelu sredstava, a 
općinski načelnik donio je odluku. Postoje obrasci za prijavu po kojima mi kontroliramo 
financiranje. Utvrdili smo manjkavost kod nekih udruga i to NK „SLOGA“ Samatovci, KUD-
Brođanci, Udruga mladih Brođanci i obustavili smo sredstva. Vijećnici iz Samatovaca su tražili 
pomoć od načelnika za ponovno uspostavljanje rada kluba i financiranje iz proračuna. Sve udruge 
su dužne svoja financijska izvješća kad ih usvoji skupština dostaviti općini.  

Miro Karlović: Dugogodišnji sam član skupštine i poznato mi je da se mora donijeti redovito 
financijsko izvješće i nakon četiri godine bira se novo rukovodstvo i sve mora štimati. 
Ivica Lovrinčević: Zahvalio bi na korištenju sale Edukativnog centra u Bizovcu za potrebe stranke 
HDZ-a. Hvala za uvedenu vodu u prostor koji je namijenjen stranci HDZ-a. Nisam upoznat s tim 
da se u taj prostor ulazi bez našeg znanja. 
Srećko Vuković: Svi prostori su općinski. Ključevi su u općini. Općina nema informaciju da je 

rađeno bilo šta u navedenom prostoru. 
Milan Kranjčević:  Taj prostor pripada svim strankama i treba se dogovoriti kada će koja stranka 
koristiti za svoj rad. Predlažem da napravimo ormare i da svaka stranka svoj zaključa. 
 
Ad-3 Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2018. godinu 
Prijedlog Plana vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga Plana rada 
Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2018. godinu. Iscrpno je upoznao vijećnike sa svakom 
planiranom točkom dnevnog reda koja je sastavni dio Plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac 
za 2018. godinu i otvorio raspravu. Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog 
Plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2018. godinu dao je na usvajanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja  Plan rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2018. godinu. 



 
Ad-4 Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na područja Općine Bizovac 
Prijedlog Odluke vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević otvorio je raspravu o Prijedlogu Odluke o načinu pružanja 
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na 
području Općine, i riječ dao direktoru trgovačkog društva Urbanizam d.o.o. Valpovo Željku 
Harkanovcu. 
Željko Harkanovac upoznao je vijećnike s načinom pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bizovac kako je 
vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević Prijedlog Odluke o načinu 
pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada  i biorazgradivog komunalnog 
otpada na području Općine Bizovac dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bizovac. 
 
Ad-5 Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bizovac 
Prijedlog Odluke vijećnici su dobili uz poziv. Predsjednik vijeća otvorio je raspravu o Prijedlogu 
Odluke. Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević Prijedlog Odluke o dodjeli 
obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada na području Općine Bizovac dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo slijedeću 

ODLUKA 
Trgovačkom društvu URBANIZAM  d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo, Valpovo, Matije 
Antuna Reljkovića 16, OIB: 43639618908, dodjeljuje se obavljanje javne usluge skupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. 
 
Ad-6 Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate i utroška prihoda 
od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Općine Bizovac 

Prijedlog Izvješća vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o obavljenoj 
reviziji učinkovitosti naplate i utroška prihoda od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu  Republike Hrvatske na području Općine Bizovac o tvorio raspravu i riječ dao načelniku 
Srećku Vukoviću. 
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o obavljenoj reviziji učinkovitosti 

naplate i utroška prihoda od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Bizovac kako je vidljivo u materijalu za ovu sjednicu. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Izvješće o obavljenoj reviziji 
učinkovitosti naplate i utroška prihoda od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Bizovac dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći  

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće  jednoglasno usvaja Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Osijek 
o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate i utroška prihoda od raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Osječko-baranjske županije. 
 
Ad-7 Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Bizovac za 2016. 
godinu 
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji vijećnici su dobili uz poziv. 



Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Izvješće o obavljenoj 
reviziji Općine Bizovac za 2016. godinu, otvorio raspravu i riječ dao načelniku. 
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o obavljenoj financijskoj reviziji Općine 
Bizovac kako je vidljivo u materijalima za sjednicu. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Marko Teskera, Miro Karlović  i Ivica Lovrinčević koji su ukazali 
na propuste načelniku u svezi javne nabave. Prozvan je pročelnik Jedinstvenog-upravnog odjela 
Općine Bizovac, Nediljko Pušić kao unutarnji nadzor, da li je nešto poduzeo po tom pitanju. 
Pročelnik Nediljko Pušić je rekao da je načelnik upoznat s pravilima javne nabave i jednostavne 
nabave. Postupak javne nabave prema zakonu provodi se kada je vrijednost roba i usluga veća 
od 200.000,00 kuna odnosno kada je vrijednost radova veća od 500.000,00 kuna plus PDV-e. U 
ostalim slučajevima provodi se jednostavna nabava prema općinskoj odluci.   
Načelnik Srećko Vuković je objasnio vijećnicima iz kojeg razloga je došlo do takve situacije a radi 
se o zgradi vrtića i Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Bizovcu. 
Nakon provedene rasprave i ukazanih primjedbi, predsjednik vijeća Milan Kranjčević napomenuo 
je da općinsko vijeće usvaja nalaz Državne revizije o obavljenoj reviziji Općine Bizovac za 2016. 
godinu. Prijedlog zaključka dao je na glasovanje. 

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 
ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Bizovac za 
2016. godinu. 
 
Ad-8 Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bizovac za 
2018. godinu 
Provedbeni plan vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Provedbeni plan unapređenja zaštite 
od požara za područje Općine Bizovac za 2018. godinu i otvorio raspravu i riječ dao načelniku 
Srećku Vukoviću. 
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Provedbenim planom unapređenja zaštite od 
požara za područje Općine Bizovac za 2018. godinu. 
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike da je u proračunu za 2018. godinu planirano 
130.000,00 kuna za nabavu polovnog vatrogasnog vozila na lizing u trajanju od šest godina. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević Provedbeni plan unapređenja 
zaštite od požara za područje Općine Bizovac za 2018. godinu. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje 
Općine Bizovac za 2018. godinu. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 21,03 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. 


