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        REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
               

   OPĆINA BIZOVAC 
   Općinsko vijeće 

 
KLASA: 021-05/18-01/10 
URBROJ:   2185/03-18-02 
Bizovac,  13. prosinac 2018. godine 
 

ZAPISNIK 
s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 13. prosinca 2018. godine u općinskoj 

vijećnici Općine Bizovac. 
Početak sjednice u 18,00 sati 
Zapisnik na sjednici vodila je Ljerka Đaniš, administrativna referentica općinske uprave. 
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na početku sjednice nazočno 10 vijećnika, 
odnosno potreban broj za donošenje pravovaljanih odluka. 

Nazočni članovi Općinskog vijeća:, Mario Fišer, Tomica Glavaš, Igor Jakopiček, Toni Kardum, Miro 
Karlović, Milan Kranjčević, Nikola Lacković, Hrvoje Marjanović, Josip Šincek, Vlatko Vunovac 
Nenazočni vijećnici: Darko Bošnjak, Ivica Lovrinčević, Marko Teskera 
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 13. sjednice Općinskog vijeća 

2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Općine Bizovac 
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Bizovac za 2018. godinu 

a) Prijedlog Odluke o izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture 
za 2018. godinu 

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

c) Prijedlog Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava od prodaje i 
zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini 

d) Prijedlog Odluke o izmjenama Plana nabave 
5. Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2019. godinu 

a) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019 godini 
b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini 
c) Prijedlog Programa javnih potreba u športu u 2019. godini 



d) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2019. godini 
e) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi u 2019. godini 
f) Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog 

zemljišta u 2019. godini 
g) Prijedlog Plana javne nabave za 2019. godinu 

6. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2019. godinu 
7. Civilna zaštita Općine Bizovac 

a) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac u 2018. godini 
b) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac u 2019. godini 

                     
 

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 
 
Ad-1 Usvajanje zapisnika 13. sjednice 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje zapisnika 13. sjednice Općinskog vijeća i 
otvorio raspravu. 

Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća zapisnik 13. sjednice dao je na glasovanje. Nakon 
obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 13 . sjednice vijeća. 
 
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika  
Toni Kardum: Kada će početi izgradnja vježbališta na otvorenom u ulici Ante Starčevića u Bizovcu? 
Kada će biti u planu obnova javne rasvjete u ulici Ante Starčevića i Vladimira Nazora u Bizovcu ? 
Srećko Vuković: Projekat izgradnje vježbališta na otvorenom pripremamo već duže, u fazi radova 
smo u Samatovcima, Habjanovcima i Cretu, radi se podloga a sljedeće godine će se asfaltirati.  
U navedenim ulicama postoji rasvjeta  i nema dovoljno svjetla. Moramo naći model financiranja na 
led rasvjetu. U Novakima Bizovačkim je postavljena nova javna rasvjeta i pustit će se u rad ovih 
dana kada prođe tehnički pregled. Imamo planove takvih investicija i u drugim mjestima. U 
navedenom naselju ima veliki broj stanovnika i velika je potreba. 
Miro Karlović: Radi se cesta u Samatovcima spoj Zrinsko Frankopanske i Pere Kovačevića. Treba 
nam koje parkirališno mjesto kod škole i ta bi cesta dobila svoj smisao kao ulaz-izlaz i šetnica. Nema 
prostora kod groblja u Samatovcima za parkiralište. Vlasnik uz put do groblja će se ograditi i kada 
su veće sahrane neće se imati gdje parkirati? 

Igor Jakopiček: Da li ide dogradnja ceste i stupovi javne rasvjete u Habjanovačkoj ulici u Cretu? 
Srećko Vuković: Za cestu moramo dobiti vlasništvo, vodi se kao pašnjak. Stupovi rasvjete idu ove 
godine. 
Josip Šincek: Nigdje u proračunu nema izgradnja NK BSK sportskog centra. 
Srećko Vuković: Prije šest mjeseci projekat izgradnje sportskog centra NK BSK Bizovac je prijavljen 
na natječaj za sredstva EU fonda koji je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja. Čeka se 

realizacija. 
  
Ad-3 Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Općine Bizovac 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga Odluke o 
izmjenama Statuta Općine Bizovac i riječ dao općinskom načelniku Srećku Vukoviću. 
Općinski načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom Odluke o izmjenama Statuta 
Općine Bizovac sukladno izmijenjenoj zakonskoj regulativi. Općinsko vijeće je zauzelo stav da izbore 
za članove vijeća ne treba provoditi, jer se time samo troše sredstva proračuna, te zadužio 
općinskog načelnika da predloži izmjene akata općine kojim bi se i prano uredilo to pitanje. Ovim 
Prijedlogom izmjena Statuta Općine Bizovac predlaže se  ukidanje mjesnih odbora kao oblika mjesne 
samouprave. 
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Općine 
Bizovac dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 



ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Općine Bizovac. 
 
Ad-4 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Bizovac za 2018.  
godinu 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama proračuna Općine Bizovac za 2018. godinu i riječ dao općinskom načelniku Srećku 
Vukoviću. 
Općinski načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom Odluke o izmjenama i 
dopunama proračuna Općine Bizovac za 2018. godinu kako je vidljivo u materijalima za ovu 
sjednicu. 
 
a) Prijedlog Odluke o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. 

godinu 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 

Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Prijedlog Odluke o izmjenama Programa 
građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu i riječ da općinskom načelniku Srećku Vukoviću. 
Općinski načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke o izmjenama Program 
građenja komunalne infrastrukture kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Bizovac u 2018. 
godini obuhvaća  
PRIHODI: Komunalni doprinos 50.000kn, Doprinos za šume 150.000,00 kn, Rudna renta 
535.000,00 kn, Ostali prihodi 770.141,00 kn što ukupno iznosi 1.505.141,25 kn. 
RASHODI: Izgradnja odvodnog sustava općine Bizovac 550.000,00 kn, Izgradnja javne rasvjete u 
Novakima Bizovačkim 582.481,25 kn, Dogradnja javne rasvjete u Habjanovačkoj ulici u Cretu 
Bizovačkom 35.000,00 kn, izgradnja javne rasvjete asfaltnog igrališta u Cretu 40.000,00 kn, 
izgradnja hidrantske mreže na nogometnom stadionu Brođanci 30.000,00 kn, izgradnja asfaltnog 
parkirališta na groblju Brođanci 267.660,00 kn. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o izmjenama Programa građenja 
komunalne infrastrukture za 2018. godinu dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, 
Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Prijedlog Odluke o izmjenama Programa građenja komunalne 

infrastrukture za 2018. godinu. 
 
b) 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 izmjenama Programa 

održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini i riječ dao općinskom načelniku Srećku 
Vukoviću . Općinski 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. 
Održavanje i opseg radova održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bizovac u 
2018. godini obuhvaća: 
PRIHODI: Komunalna naknada 800.000,00 kn ostali prihodi 516.617,00 kn. 
RASHODI: Održavanje javnih prometnih površina 243.639,00 kn, Održavanje javnih zelenih 
površina-košenje  287.290,00 kn, Odvoz krupnog otpada i sanacija deponija 290.000,00 kn, 
Održavanje javne rasvjete 170.000,00 kn, deratizacija 153.210,00 kn, Rekonstrukcija javne 
rasvjete u Cerovcu 17.873,00 kn, Rekonstrukcija javne rasvjete u Selcima 20.000,00 kn, 
Asfaltiranje Habjanovačke ulice u Cretu 65.000,00 kn, Rekonstrukcija parkirališta u Habjanovcima 
39.500,00 kn. što ukupno iznosi 1.316.617,00 kn. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća 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 jednoglasno usvaja Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2018. godini. 
 
c) Prijedlog Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa 

državnog poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini 
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 u 2019. godini i riječ 
dao općinskom načelniku Srećku Vukoviću. Općinski načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike 
s Prijedlogom Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog 
poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. 
PRIHODI: Prihod od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta 1.097.426,00 kn , Prihod od zakupa 
i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta 510.875,00 kn što ukupno iznosi 1.608.301,00 

kn. 
RASHODI: Nabava opreme-Digitalni program katastra poljoprivrednog zemljišta 58.100,00 kn, 
Nabava opreme-Digitalizacija arhive općine 49.906,25 kn, Održavanje i uređenje javnih površina  
(poljskih puteva) 277.137,50 kn, Izrada geodetsko katastarskih podloga 111.000,00 kn, Uređenje 
kanalske mreže 100.000,00 kn, Izgradnja vodovodne mreže u Cvijetnoj ulici u Bizovcu 59.362,09 
kn, Asfaltiranje spoja ulice Pere Kovačevića i Zrinsko-Frankopanske u Samatovcima 220.000,00 kn, 
Asfaltiranje dijela ulice Franje Timarića u Samatovcima 70.000,00 kn, Rekonstrukcija nerazvrstanih 
cesta do groblja u Habjanovcima 400.000,00 kn, Obnova cesta do vrtića 30.000,00 kn, 
Hortikulturno uređenje u Bizovcu 17.295,00 kn, Hortikulturno uređenje u Habjanovcima 23.500,82 
kn, LAG 10.000,00 KN, Poticanje poljoprivrede 39.000,00 kn 39.000,00 kn, Dojavna vatrogasna 
služba 6.000,00 kn, JVP Grada Osijeka 7.000,00 kn, Vatrogasno vozilo za DVD Bizovac 130.000,00 
kn što ukupno iznosi 1.608.301,66 kn. 
 
d) Prijedlog Odluke o izmjenama Plana nabave  
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Prijedlog Odluke o izmjenama Plana 
nabave i riječ dao općinskom načelniku Srećku Vukoviću. Općinski načelnik Srećko Vuković upoznao 
je vijećnike s Prijedlogom Odluke o izmjenama Plana nabave kako je vidljivo u materijalima za ovu 

sjednicu.  
Za nabavu roba i usluga te ustupanje radova iz Plana nabave općinski načelnik, kao odgovorna 
osoba naručitelja, predlaže i donosi Odluke o početku postupka javne nabave te Odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi. 
Stručne i administrativne poslove za provođenje postupka nabave provodit će Jedinstveni upravni 
odjel Općine Bizovac, koji vodi evidenciju postupka nabave i sklopljenih ugovora o nabavi i dostavlja 

godišnje izvješće Uredu za javnu nabavu sukladno Zakonu o javnoj nabavi. 
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik općinskog vijeća Prijedlog Odluke o izmjenama Plana 
nabave dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Prijedlog Odluke o izmjenama Plana nabave. 
 
Ad-5 Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2019. godinu 
Prijedlog Proračuna vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 
2019. godinu i riječ dao načelniku Srećku Vuković. 
Srećko Vuković: Prijedlog Proračuna za 2019. godinu iznosi 14.778.790,00 kuna. Prihodi poslovanja 
planiraju se u iznosu od 12.214.590,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.564.200,00 
kuna. Ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 14.778.790,00 kuna. Rashodi poslovanja 



9.811.090,00 kuna i rashodi za nefinancijsku imovinu 4.967.700,00 kuna.  
Nakon iscrpnog upoznavanja vijećnika s Prijedlogom proračuna Općine Bizovac za 2019. godinu, 
otvorena je rasprava. Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Proračuna Općine 
Bizovac za 2019. godinu dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2019. godinu. 
 
a) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini 
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje Programa građenja komunalne 
infrastrukture u 2019. godini i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću. 
Srećko Vuković: Programom građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini planirano je 
1.680.000,00 kuna i to za slijedeće projekte: 
 

- Izgradnja odvodnog sustava Bizovac-Samatovci                                600.000,00  

- Izgradnja I-FAZE javne rasvjete naselja Brođanci                                   500.000,00 
- Izgradnja I-FAZE javne rasvjete naselja Habjanovci                                500.000,00 
- Izgradnja javne rasvjete naselja Novaki                                                  50.000,00 
- Dogradnja javne rasvjete u Cretu                                                           30.000,00 
-  

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

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 
2019. godini 
 
b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini 
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2019. godini i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću. 
Srećko Vuković: Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini planirana su 
sredstva od 1.048.750,00 kuna, a utrošit će se za: 

- Održavanje javnih prometnih površina-zimska služba                              200.000,00 
- Održavanje javnih zelenih površina – košenje                                         230.000,00 

- Odvoz krupnog otpada i sanacija deponija                                              230.000,00 
- Održavanje javne rasvjete                                                                     190.000,00 
- Deratizacija                                                                                          148.750,00 
- Sanacija cesta u Cerovcu                                                                         50.000,00 
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 
2019. godini. 
 
c) Prijedlog programa javnih potreba u športu u 2019. godini 
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 
Prijedlog programa javnih potreba u športu na području Općine Bizovac za 2019. godinu iznosi 
341.000,00 kuna.  

- Tekuće donacije     285.000,00 
- Rashodi za usluge    26.000,00 
- Kapitalne donacije    30.000,00 
- Nabava kosilice za NK Sloga Samatovci   30.000,00 



Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 
ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog programa javnih potreba u športu u 2019. godini 
 
d) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu 
Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje Programa javnih potreba u kulturi za 
2019. godinu i otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku Vuković. 
Prijedlog Programom javnih potreba u kulturi u 2019. godini planirano je 740.000,00 kuna. 
U cilju zaštite i uređenja objekata koji su zaštićeni spomenici kulture, planiraju se sredstva u iznosu 
od 400.000,00 kuna.  
Planirana sredstva prema programu utrošit će se:  

1. Financiranje amaterskih kulturno umjetničkih društava                   100.000,00 
2. Manifestacije u kulturi                                                                  240.000,00 

a) Bizovačke ljetne večeri   180.000,00 
b) Proljeće u Cretu                30.000,00 

c) Dan Samatovaca               30.000,00 
3. Financiranje uređenja objekata kulture                                          400.000,00 

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 2019. godinu.    
 
e) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva u 2019. 

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 2019. godini i riječ dao načelniku Srećku Vuković. 
Srećko Vuković: Programom javnih potreba u djelatnosti socijalne skrb i zdravstva i zdravstva u 
2019. godini planirano je ukupno 603.500,00 kuna i to za slijedeće namjene: 

- Financiranje troškova stanovanja                                              75.000,00  
- Financiranje troškova ogrijeva                                                100.000,00  
- Pomoć za opremu novorođenog djeteta                                     80.000,00  
- Jednokratne pomoći                                                                   5.000,00  
- Financiranje učeničkih stipendija i prijevoz učenika                   263.000,00  

- Financiranje toplog obroka učenika osnovne škole                       42.000,00  
- Financiranje udžbenika                                                             25.000,00  
- Financiranje programskih aktivnosti Crvenog križa                      15.000,00  
- Financiranje programa humanitarnih udruga                                 5.000,00  

Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti 
socijalne skrbi i zdravstva u 2019. 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 2019. godini. 
 
f) Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog 

poljoprivrednog zemljišta u 2019. 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 2019. godini i riječ dao 
načelniku Srećku Vuković. 
Srećko Vuković: Programom korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog 
zemljišta u 2019. godini financirat će se u iznosu 1.091.000,00 kn slijedeći projekti i aktivnosti: 
Prihodi: -Prihod od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta                         530.000,00 



      - Prihod od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta     521.575,00 
      - Ostali prihodi                                                                                    39.425,00 

Rashodi:  
- Digitalizacija planova i projekata                                                                    50.000,00 
- Održavanje i uređenje javnih površina i poljskih puteva                                  200.000,00 
- Uređenje kanalske mreže                                                                             100.000,00 
- Izrada geodetsko katastarskih podloga i projekata                                          130.000,00 
- Hortikulturno uređenje, sadnja drvoreda u Bizovcu                                         120.000,00 
- Hortikulturno uređenje, sadnja drvoreda u Novakima Bizovačkim                      70.000,00 
- Projekt uređenja parka dvorca Norman u Bizovcu                                            35.000,00 
- Uređenje Vatrogasnog doma u Habjanovcima                                                220.000,00 
- LAG                                                                                                             10.000,00 
- Poticanje poljoprivrede                                                                                150.000,00 
- Dojavna vatrogasna služba                                                                              6.000,00    
 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje 

i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2019. 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 2019. godini 
 
g) Prijedlog Plana javne nabave za 2019. godinu 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Prijedlog Plana javne nabave za 2019. 
godinu i riječ dao načelniku Srećku Vuković. 
Planom nabave roba, radova i usluga utvrđuje se popis javne nabave koji će tijekom 2019. godine 
provesti Općina Bizovac, kao naručitelj. 
Općina Bizovac kao naručitelj izvršit će u 2019. godini nabavu roba, radova i usluga za koje su 
sredstva planirana u proračunu općine Bizovac. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Plana javne nabave za 2019. godinu dao je 
na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Plana javne nabave za 2019. godinu. 
 
Ad-6 Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2019. godinu. 
Prijedlog Odluke vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Prijedlog Odluke o izvršavanju 
proračuna za 2019. godinu i otvorio raspravu. 

Vlatko Vujnovac. Biti ću za Proračun Općine za 2019. godinu ali koliko sam primijetio nije 
proporcionalno raspoređen po mjestima prema broju stanovnika i zaposlenih. Ima puno raditi u 
Samatovcima . Jedan od primjera popravak nogostupa, uređenje kanalska mreže . 
Miro Karlović: Biti ću za proračun ali tražim da se rebalansom proračuna u 2019. godini više 
sredstava preusmjeri u Samatovce u odnosu na neka mjesta na području općine. 
Srećko Vuković: Trebate tražiti sredstva i od županije. Na vlasti je HDZ-ov župan.  
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2019. 
godinu dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2019. godinu. 
 
Ad-7 Civilna zaštita Općine Bizovac   
 
a) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac u 2018. godini 



Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća predložio je vijećnicima Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine 
Bizovac i riječ dao općinskom načelniku Srećku Vukoviću. Općinski načelnik Srećko Vuković upoznao 
je vijećnike s Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac u 2018. godini 
kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. 
Općina Bizovac izradila je Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za period od 
2017. do 2020. godine kojom se utvrđuje smjer razvoja sustava civilne zaštite. U prijedlogu akta 
izvršena je analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac za 2018. godinu, te 
Plan razvoja sustava Civilne zaštite u 2019. godini. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Analizu stanja sustava civilne zaštite na području 
Općine Bizovac u 2018. godini dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće 
donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine 
Bizovac u 2018. godini.  
 

b) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac u 2019. godini 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Plan razvoja sustava civilne zaštite na 
području Općine Bizovac u 2019. godini i riječ dao općinskom načelniku Srećku Vukoviću. Općinski 
načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Planom razvoja sustava civilne zaštite na području 
Općine Bizovac u 2019. Godini kako je vidljivo u materijalu za ovu sjednicu. 
Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Bizovac za 2019. godinu sadrži pravac razvoja civilne 
zaštite s planovima njihove realizacije odnosno kako bi se ostvario željeni rezultat razvojne vizije s 
konačnim ciljevima. 
 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Plan razvoja sustava civilne zaštite na području 
Općine Bizovac u 2019. Godini dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 
Bizovac u 2019. Godini. 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 19,30 sati.  
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Sjednica je snimljena na digitalni diktafon. 
Zapisniku se prilaže poziv za sjednicu i akti koji su doneseni na sjednici. 
 


