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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
Općinsko vijeće
KLASA:021-05/18-01/7
URBROJ:2185/03-18-02
Bizovac, 04. rujna 2018.
ZAPISNIK
s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 04. rujna 2018. godine u
općinskoj vijećnici Općine Bizovac.
Početak sjednice u 19,00 sati
Sjednici su bili nazočni :
Vijećnici : Mario Fišer, Tomica Glavaš, Igor Jakopiček, Toni Kardum, Miro Karlović,
Milan Kranjčević, Nikola Lacković, Ivica Lovrinčević,
Marko Teskera, Vlatko
Vujnovac
Vijećnici nisu nazočni sjednici: Darko Bošnjak, Hrvoje Marjanović, Josip Šincek
općinski načelnik Srećko Vuković i zamjenica općinskog načelnika Tanja Tavić
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić
Predstavnik poduzeća „Dvorac“ d.o.o. Valpovo Jasna Stojaković
Predstavnik poduzeća „Urbanizam“ d.o.o. Valpovo Željko Harkanovac
Predstavnik Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće Zdenko Glasovac, Tatjana Kaptalan,
teta u vrtiću Ivana Karjaković
Predsjednik VZO Bizovac Stjepan Sršić i Ivan Mitrić
Predstavnik HRV – 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 provedenog glasovanja utvrđuje da je predloženi dnevni red prihvaćen
jednoglasno.
-

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika 10. sjednice Općinskog vijeća
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Razmatranje Godišnjeg Izvješća Dvorac d.o.o. Valpovo za 2017. godinu
Razmatranje Godišnjeg Izvješća Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2017. godinu
Razmatranje Financijskog Izvješća Dječjeg vrtića Maslačak Bizovac za 2017.
godinu
6. Razmatranje Izvješća HRV-a za 2017. godinu
7. Razmatranje Izvješća o ostvarivanju financijskog plana i programa rada
Vatrogasne zajednice Općine Bizovac za 2017. godinu
8. Razmatranje Odluke o davanju sigurnosti za provedbu ulaganja u projekt
„Rekonstrukcija i dogradnja sportsko-rekreacijskog centra Bizovac“

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU
Ad-1 Usvajanje zapisnika 10. sjednice Općinskog vijeća
Vijećnici su zapisnik dobili u materijalima za sjednicu.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje zapisnika 10. sjednice
Općinskog vijeća 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 10. sjednice
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika
Mario Fišer: Program „Zaželi“, čuo sam na radiju da je ugovor potpisan. Imamo li tih
125 osoba koje treba služiti.
Srećko Vuković. Da ugovor je potpisan, imamo 125 osoba. Zaposlit će se 25 žena.
Igor Jakopiček: Kako napreduju ostali projekti koje ste započeli?
SrećkoVuković: zajedno s Lokalnom razvojnom agencijom grada Belišća radili smo na
pripremi i prijavi više projekata od kojih su nam odobrene financijske potpore:
Zaželi priliku u općini Bizovac, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava ( EU fond
ESF), odobreni iznos: 4.274.418,05 kn
Produženi boravak djece u vrtiću i opremanje dječjeg igrališta
Izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete u naselju Novaki Bizovački,
Prijavljeno na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Ukupna
vrijednost projekta 509,900,10 kn, a odobreni iznos je 130.000,00 kn
Nabava stroja za miješanje bio otpada i pripremu za kompostiranje, Ministarstvo
graditeljstva, vrijednost projekta 727.500,00 kn, a odobreni iznos 383.000,00 kuna,
(razliku sufinanciraju Općine Bizovac i Petrijevci te Grad Valpovo)
Prijavljeni projekti za koje očekujemo rezultate natječaja:
Rekonstrukcija i dogradnja sportsko rekreacijskog centra Bizovac, Vrijednost
projekta 6.256.532,73 kuna
Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada
Uređenja potkrovlja ribičke kuće, izgradnja drvene nadstrešnice i dječjeg igrališta
na prostoru izletišta bizovački bajer, ukupna vrijednost projekta 170.500,00 kn,
Uređenje knjižnice i višenamjenske dvorane u dvorcu Normann u Bizovcu,
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU , ukupan traženi iznos 469.480,50
Projekt prilagodbe sanitarnog čvora osobama s invaliditetom i ulaznog podesta u
zgradu općine, dvorac Normann, Bizovac, Ministarstvo hrvatskih branitelja, ukupna
vrijednost projekta 753.267,87 kn,
Zajedno u zajednici - širenje socijalnih usluga osobama starije životne dobi u općini
Bizovac-Vrijednost projekta 1.498.725,00 kn; Ministarstvo za demografiji, obitelj,
mlade i socijalnu politiku (fond ESF)
ZVUK - Zajedništvo Valpovštine u kulturi, Ministarstvo kulture (EU fond ESF),
Vrijednost projekta 2.499.757,21 kn
WiFi4 EU- Vrijednost prijavljenog projekta 15.000,00 Eura, Kultura u centru (uloga
partnera)
Intereg Croatia- Srbija prekogranična suradnja, prijavljen projekt Panonski
vremeplov (Uređenje kulturno povjesnih spomenika graditeljske baštine) Partneri:
Općina Bizovac, Općina Gorjani, Općina Punitovci, Općina Bač i Grad Novi Sad,
Vrijednost dijela koji pripada Općini Bizovac iznosi 414, 519,70 eura
Miro Karlović: Zahvaljujem na pokošenom oko doma u Samatovcima i organizaciji
čobanijade. Molio bi da se pokosi površina oko škole.
Srećko Vuković: Ide cesta koja spaja ulicu Zrinsko Frankopan i Pere Kovačevića u
Samatovcima pa će se i taj dio oko škole urediti. Tekući problemi u zgradi će se riješiti.

Milan Kranjčević: Obitelj Janković Suzane mora iz kuće u podstanarstvu. Da li postoji
mogućnost da ih se negdje smjesti.
Srećko Vuković: Obitelj Janković ima kuću u njihovom vlasništvu ali se mora renovirati.
Treba sjesti sa ostalima i gledati kako im pomoći. Centar za socijalnu skrb, Crveni križ,
Udruga sv. Vinka Bizovac.
Marko Teskera: Jedna obitelj je dobila kuću u Habjanovcima a u vlasništvu je Centra za
socijalnu skrb. Postoji li takva mogućnost.
Srećko Vuković: To je obitelj koja stvara velike probleme mještanima Habjanovaca.
Nešto se mora poduzeti.
Milan Kranjčević: Berislav Škarić traži da se izmjesti kućica za prodaju voća ispred
njegove kuće.
Srećko Vuković: Udruga Slavonsko voće je tražila da im se dodjeli lokacija za prodaju
voća. Dodijelili smo im površinu . Kućicu moramo skloniti, prostor tržnice napraviti.
AD-3 Razmatranje Godišnjeg Izvješća Dvorca d.o.o. Valpovo za 2017. godinu
Vijećnici su materijale dobili uz poziv za sjednicu.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Godišnje Izvješće Dvorca
d.o.o. Valpovo za 2017. godinu i riječ dao predstavniku Dvorca d.o.o. šefu
računovodstva Jasni Stojaković
Jasna Stojaković predstavnica poduzeća Dvorac d.o.o. Valpovo upoznao je vijećnike s
Godišnjem izvješćem Dvorca d.o.o. Valpovo za 2017. godinu kako je vidljivo u
materijalima za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Godišnje Izvješće Dvorca d.o.o. Valpovo
za 2017. godinu dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Godišnje Izvješće Dvorca d.o.o. Valpovo za 2017.
godinu.
AD-4 Razmatranje Godišnjeg Izvješća Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2017.
godinu
Vijećnici su materijale dobili uz poziv za sjednicu.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Godišnje Izvješće
Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2017. godinu i riječ dao predstavniku poduzeća Urbanizam
d.o.o. Valpovo direktoru Željku Harkanovcu.
Željko Harkanovac direktor poduzeća Urbanizam d.o.o. Valpovo upoznao je vijećnike s
Godišnjim izvješćem Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2016. godinu kako je vidljivo u
materijalima za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević Godišnje Izvješće
Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2017. godinu dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Godišnje Izvješće Urbanizma d.o.o. Valpovo za
2017. godinu.
AD-5 Razmatranje Financijskog Izvješća Dječjeg vrtića Maslačak Bizovac za
2017. godinu
Vijećnici su materijale dobili uz poziv za sjednicu.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Financijsko Izvješće Dječjeg
vrtića Maslačak Bizovac za 2017. godinu i riječ dao predstavniku Dječjeg vrtića Maslačak
Bizovac ravnatelju Zdenku Glasovac.
Zdenko Glasovac ravnatelj Dječjeg vrtića Maslačak Bizovac upoznao je vijećnike s
Financijskim Izvješćem Dječjeg vrtića Maslačak Bizovac za 2017. godinu kako je vidljivo
u materijalima za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević, Financijsko Izvješće
Dječjeg vrtića Maslačak Bizovac za 2017. godinu dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Financijsko Izvješće Dječjeg vrtića Maslačak
Bizovac za 2017. godinu.
AD-6 Razmatranje Izvješća HRV-a za 2017. godinu
Vijećnici su materijale dobili uz poziv za sjednicu.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Izvješće HRV-a za 2017.
godinu i riječ dao direktoru Darku Slivaru.
Darko Slivar upoznao je vijećnike s Izvješće HRV-a za 2017. godinu kako je vidljivo u
materijalima za ovu sjednicu. Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Izvješće
HRV-a za 2017. godinu dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće HRV-a za 2017. godinu.
AD-7 Razmatranje Izvješća o ostvarivanju financijskog plana i programa rada
Vatrogasne zajednice Općine Bizovac za 2017. godinu
Vijećnici su materijale dobili uz poziv za sjednicu.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Izvješće o ostvarivanju
financijskog plana i programa rada Vatrogasne zajednice Općine Bizovac za 2017.
godinu, otvorio raspravu i riječ dao predsjedniku Vatrogasne zajednice Općine Bizovac
Stjepanu Sršiću.
Stjepan Sršić upoznao je vijećnike s Izvješćem o ostvarivanju financijskog plana i
programa rada Vatrogasne zajednice Općine Bizovac za 2017. godinu kako je i vidljivo
u materijalima za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević Izvješće o ostvarivanju
financijskog plana i programa rada Vatrogasne zajednice Općine Bizovac za 2017.
godinu dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Izvješće o ostvarivanju financijskog plana i
programa rada Vatrogasne zajednice Općine Bizovac za 2017. godinu.
AD-8 Razmatranje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u
projekt „Rekonstrukcija i dogradnja sportsko-rekreacijskog centra Bizovac“
Vijećnici su materijale dobili uz poziv za sjednicu.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Odluku o davanju
suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija i dogradnja sportskorekreacijskog centra Bizovac“ i riječ dao načelniku Srećku Vuković koji je upoznao
vijećnike s projektom „Rekonstrukcije i dogradnje sportsko-rekreacijskog centra
Bizovac“.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća prijedlog Odluke o davanju suglasnosti
za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija i dogradnja sportsko rekreacijskog
centra Bizovac“ dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja
u projekt „Rekonstrukcija i dogradnja sportsko-rekreacijskog centra Bizovac“.
Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 20,35 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.

