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ZAPISNIK 
s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 02. listopad 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 13 vijećnika, 

odnosno potreban broj za donošenje pravovaljanih odluka. 
Nazočni članovi Općinskog vijeća: Mario Fišer, Tomica Glavaš, Darko Bošnjak, Igor Jakopiček, 
Miro Karlović, Toni Kardum, Milan Kranjčević, Nikola Lacković, Ivica Lovrinčević Hrvoje 
Marjanović, Josip Šincek, Marko Teskera, Vlatko Vujnovac 
Ostali nazočni: 

- Općinski načelnik Srećko Vuković  
- Zamjenica Općinskog načelnika Tanja Tavić 
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić  
- Voditelj komunalnog pogona Željko Franjić 
- Stručni suradnik za proračun, Katica Sršić 
- Hrvatski radio Valpovština, Darko Slivar   

Potpredsjednik 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 11. sjednice Općinskog vijeća 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Razmatranje polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2018. godinu 

4. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje 01.01. 2018.-
30.6.2018. godine 

5. Izmjene i dopune proračuna Općine Bizovac za 2018. godinu 
a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu  
b) Prijedlog Odluke o izmjenama programa gradnje komunalne infrastrukture u 2018. 

godini 
c) Prijedlog Odluke o izmjenama programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. 

godini 
d) Prijedlog Odluke o izmjenama programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa 

državnog poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini 
6. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o plaći službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac  
7. Razmatranje Prijedloga Odluke o osnivanju postrojbe Civilne zaštite opće namjene Općine 

Bizovac 



 
RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 

 
 
Ad-1 Usvajanje zapisnika 11. sjednice 
 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje zapisnika 11. sjednice Općinskog vijeća 
i otvorio raspravu. 
Igor Jakopiček: Na prošloj sjednici vijeća sam pitao pod točkom 3. Izvješće Dvorca d.o.o. 
Valpovo, zašto nije još napravljena revizija vlasničkih udjela. Gospođa Jasna šef računovodstva 
je rekla da zbog promjene uprave nije napravljena revizija ali je započeta. Molio bi da se to stavi 
u zapisnik. 
Nakon ukazane primjedbe i provedene rasprave, Predsjednik vijeća zapisnik 11. sjednice dao je 
na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 7. sjednice. 

 
 
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika 
 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević otvorio je točku dnevnog reda Pitanja i prijedlozi vijećnika. 
Pitanja i prijedloga vijećnika nije bilo. Predsjednik vijeća  prešao je na sljedeću točku dnevnog 
reda.  
 
 
Ad-3 Razmatranje polugodišnjeg Izvještaja  o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 
2018. godinu 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević: predložio je vijećnicima usvajanje polugodišnjeg Izvještaja 
o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2018. godinu, otvorio raspravu i riječ dao općinskom 
načelniku Srećku Vukoviću.  
Srećko Vuković: upoznao je vijećnike s izvršenjem proračuna za prvo polugodište 2018. godine. 
U prvom polugodištu ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 5.052.903,96 kuna, što iznosi 49,37% 
planiranih prihoda za cijelu godinu. U odnosu na godinu ranije, ukupni prihodi zabilježili su mali 

rast od 6,11%. Ukupni prihodi 95% u prvom polugodištu 2018. godine čine prihodi poslovanja 
koji su ostvareni u iznosu 4.809.852,47 kn. Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 3.935.317,08 
kn, za 1.755.202,00 kn više nego u 2017. godini. jer su pomoći prelivene na ime fiskalnog 
izravnavanja u poreze. Nema više tekućih pomoći iz državnog proračuna prema stupnju 
razvijenosti. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 243.051,49 kn i čine 
21,5% ukupnih prihoda. Potrebno je naglasiti da je u ukupnim prihodima prisutan visok postotak 

prihoda od poreza i prireza na dohodak i to 75% ili u nominalnom iznosu 3.808.041,21 kn. Prihod 
je iz godine u godinu uglavnom stabilan i ujednačen. 
Ukupni rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni su u iznosu 4.820.905,48 
kn. ili 50,17% planiranih sredstava za 2018. godinu, u čemu su rashodi poslovanja 3.455.650,11 
kn ili 72%. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.365.255,37 kn ili 28%. Postotak izvršenja 
Proračuna za prvo polugodište u odnosu na plan je skoro idealnih 50% jer se aktivnosti 
kontinuirano odvijaju kroz cijelu godinu. 
Marko Teskera: Stavka košenje javnih površina je viša nego je planirano i tu je proračun probijen. 
To su ogromna sredstva. Kako je planirano. Mora se povećati stavka u proračunu. 
Srećko Vuković: Općina ima 34 ha javne površine. Ima dosta površina koje nitko ne održava. 
Neću dozvoliti da zaraste niti jedan dio naše općine. To je razdoblje kada se najviše kosi. 
Ivica Lovrinčević: Razumio bi načelnika da ste tu ovih godinu dana ali imate dosta iskustva sa 
nekih desetak godina. Očekuje se drugačiji rad općeniti u općini. 
Mario Fišer: Ima ulica kao što je i  ulica Hrvatske Republike, neodržavanih. Turističko smo mjesto 



i treba održavati površine u općinskom vlasništvu. Možda i zaposliti nekoga da to radi pod nekim 
uvjetima. Predlažem da u idućem proračunu povećamo sredstva za tu namjenu i neki izračun za 
dodatnim zapošljavanjem. 
Željko Franjić: Sada kosi devet djelatnika. Koliko bi trebalo da se kosi ispred svake kuće jer je 
to javna površina. Tu nema kraja. Svatko može tražiti da se ispred njegove kuće kosi. Ove godine 
završimo tako kako je a za iduću godinu prirediti natječaj za poduzeća koje se bave takvim 
uslugama. 
Srećko Vuković: Razmotrit ćemo više mogućnosti. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće je donijelo zaključak da se za iduću sjednicu vijeća  
pripremi izvješće o troškovima održavanja javnih zelenih površina. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević polugodišnji Izvještaj o izvršenju 
proračuna Općine Bizovac za 2018. godinu dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, 
Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće većinom glasova usvaja polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine 
Bizovac za 2018. godinu. 

Devet vijećnika „za“, četiri vijećnika su „suzdržana“         
 
 
Ad-4 Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje 
01.01.2018.-30.06.2018. godine  
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Izvješće o radu Općinskog načelnika 
Općine Bizovac za razdoblje 01.01.2018.-30.06.2018. godine kako je vidljivo u materijalima za 
ovu sjednicu i otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću. 
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o radu Općinskog načelnika Općine 
Bizovac za razdoblje VI-XII mj. 2018. godine kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu 
vijeća. 
Marko Teskera: Što se planira sa kino salom u Bizovcu? 
Srećko Vuković: Udruga mladih više ne postoji, vrtić i KUD Bizovac nastupaju nekoliko puta 
godišnje. Namještaj je jedan dio u streljani u zgradi općine a drugi dio koristi udruga ličana. 
Nema nekoga da koristi prostor. 
Ivica Lovrinčević: Izvješće je jako dobro napisano, veći dio je i odrađeno. Navedena je velika 
satnica rada za ljeto u Samatovcima.    

Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine 
Bizovac za razdoblje 01.01.2018.-30.06.2018. godine dao je na glasovanje. Nakon obavljenog 
glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći  

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac 
za razdoblje 01.01.2018. – 30.06.2018. godine. 

Četiri vijećnika je suzdržano. 
 
 
Ad-5 Izmijene i dopune proračuna Općine Bizovac za 2018. godinu 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
 

e) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga Odluke o 
izmjenama proračuna Općine Bizovac za 2018. godinu i otvorio raspravu i riječ dao općinskom 
načelniku Srećku Vukoviću. 
Općinski načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom Odluke o izmjenama 
proračuna Općine Bizovac za 2018. godinu kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. 
Ukupni proračunski prihodi drugim rebalansom u 2018. godini povećavaju se 2.952.910,00 kn i 
iznose 13.187.857,66 kn. Ukupni proračunski rashodi povećavaju se 2.952.910,00 kn i iznose 



12.561.111,95 kn. U prvom rebalansu pokrivao se manjak iz 2017. godine u iznosu 626.745,71 
kn.    
Marko Teskera: Što je sa Vatrogasnim vozilom koje ste spominjali da će te nabaviti iz 
Njemačke? 
Srećko Vuković: Vatrogasno vozilo je došlo. U garaži DVD-a je u Bizovcu i možete ga pogledati. 
Biti će troškovi prijevoza i registracije. Moramo rezervirati sredstva u proračunu za 2019. 
godinu i kupiti vozilo za DVD Bizovac a ovo dati DVD-u Brođanci. 
Mario Fišer: Što su to materijalni rashodi mjesnih odbora. Kakvi su to troškovi ? 
Srećko Vuković: Za društvene domove i objekte u vlasništvu općine plaćamo potrošnju struje, 
plina, vode. 
Ivica Lovrinčević: Rashodi se povećavaju za gotovo trećinu proračuna. Možete mi objasniti, 
kada su potpisani sklopljeni ugovori. 
Srećko Vuković. Ugovori su potpisani u šestomjesečnom razdoblju. 
Miro Karlović: Sanacija nelegalnih odlagališta smeća. Gdje su ta odlagališta? 
Vlatko Vujnovac: Prije dvije godine smo sanirali odlagalište na pašnjaku u Samatovcima. 
Srećko Vuković: Imamo odlagalište u Habjanovcima na njivi Popovac. 

Marko Teskera: Sredstva za NK BSK se smanjuju, što je razlog ? 
Srećko Vuković: Tražimo sredstva od Europskog fonda za sportski centar. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević Prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Proračuna za 2018. godinu dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, 
Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna 
za 2018. godinu. 
Devet vijećnika „za“, četiri vijećnika „suzdržana“. 
 

f) Prijedlog Odluke o izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture u 
2018. godini 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Prijedlog Odluke o izmjenama 
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini i otvorio raspravu. Načelnik 
Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom Odluke o izmjenama Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2018. godini kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. Nakon 
provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević Prijedlog Odluke o  izmjenama 

Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2018. godini dao je na glasovanje. Nakon 
obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Prijedlog Odluke o  izmjenama Programa gradnje 
komunalne infrastrukture u 2018. godini. 
 

c) Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture 
u 2018. godini 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Prijedlog Odluke o  izmjena Programa 
održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini i otvorio raspravu. Načelnik Srećko Vuković 
upoznao je vijećnike s Prijedlogom Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2018. godini kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. Nakon provedene 
rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2018. godini dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, 
Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2018. godini. 
 



 
d) Prijedlog Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava od prodaje i 

zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Prijedlog Odluke o izmjenama 
Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta i otvorio 
raspravu. Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom Odluke o izmjenama 
Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta kako je 
vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. Ovim izmjenama i dopunama Programa održavanja 
ukupna sredstva za realizaciju Programa povećavaju se za iznos od 298.941,66 kuna i sada 
iznose 1.638.301,66 kuna. Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević 
Prijedlog Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog 
poljoprivrednog zemljišta dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće 
donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Prijedlog Odluke o izmjenama Programa korištenja 

sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. 
 
 
Ad-6) Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o plaći službenika i 
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke 
o plaći službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac i riječ dao 
načelniku Srećku Vuković. 
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke i istakao da je prijedlog 
izmjena i otvaranje radnog mjesta Stručni suradnik za upravljanje projektima koji se financiraju 
iz fondova ili programa europske unije. Stručni suradnik će raditi na programu „ZAŽELI“ , pomoć 
starijim i nemoćnim osobama koji će zaposliti 25 osoba a potrebno je voditi evidenciju tih osoba 
kroz cijeli program. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaći 
službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaći službenika i 
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac.  
 
 
Ad-7) Razmatranje Prijedloga Odluke o osnivanju postrojbe Civilne zaštite opće 
namjene Općine Bizovac 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Prijedlog Odluke o osnivanju 
postrojbe Civilne zaštite opće namjene Općine Bizovac i riječ dao pročelniku JUO Općine Bizovac. 
Upoznao je vijećnike da je Općinsko vijeće nadležno za osnivanje postrojbe Civilne zaštite.  
Prema ranije važećem Zakonu o zaštiti i spašavanju, odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite 
donio je općinski načelnik 1. listopada 2010. godine. Postrojba je imala 33. člana. Postrojba se 
osniva za provedbu mjera i aktivnosti iz djelokruga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama na području osnivanja. 
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe Civilne 
zaštite opće namjene Općine Bizovac dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe Civilne zaštite opće 
namjene Općine Bizovac. 



  
 
 
 
 
 
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 20,45 sata.  
 

 
 
 

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. 
 
 


