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   OPĆINA BIZOVAC 
   Općinsko vijeće 

 
KLASA: 021-05/19-01/11 
URBROJ:   2185/03-19-02 
Bizovac,  30. siječanj 2019. godine 
 

ZAPISNIK 
s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 30. siječnja 2019. godine u općinskoj 

vijećnici Općine Bizovac. 
Početak sjednice u 19,00 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, Igor Jakopiček, Eva Kalkan,Toni 
Kardum, Miro Karlović, Milan Kranjčević, Nikola Lacković, Ivica Lovrinčević, Hrvoje Marjanović, 
Josip Šincek, Vlatko Vujnovac, Marko Teskera 
Ostali nazočni: 

- Općinski načelnik Srećko Vuković  
- Zamjenica Općinskog načelnika, Tanja Tavić 
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić  
- 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 14. sjednice Općinskog vijeća 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Izvješće Mandatnog povjerenstva 
4. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana povjerenstva za gospodarstvo, poduzetništvo, 

obrtništvo i ulaganja Općine Bizovac 
5. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana povjerenstva za financije Općine Bizovac 

6. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine 
Bizovac 

7. Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2019. godinu 
8. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta 
9. Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi 
10. Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Bizovac 
11. Odluka o visini paušalnog poreza obveznika koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja 

stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova na području Općine 
Bizovac 

12. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bizovac za 2019. godinu 
 
 
 
 



 
RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 
 
Ad-1 Usvajanje zapisnika 14. sjednice 
 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje zapisnika 14. sjednice Općinskog vijeća 
i otvorio raspravu. 
Igor Jakopiček: Molio bi da se ispravi kod moga pitanja da se zemljište za cestu do groblja u 
Habjanovcima vodi kao pašnjak.  
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća zapisnik 14. sjednice dao je na glasovanje. Nakon 
obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 
 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 14 . sjednice vijeća. 
 
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika  

 
Marko Teskera: Što je sa radovima na državnoj cesti od Normanaca do Osijeka. Gdje je stalo? 
Pitaju mještani. 
Srećko Vuković: Pitanje ceste D2 se proteže više godina. To je najlošija cesta u Hrvatskoj. Izrada 
projektne dokumentacije je u završnoj fazi. Građevinska dozvola bi trebala biti gotova u trećem 
mjesecu ove godine. Očekujem da u trećem mjesecu dobijemo pozitivnu informaciju. Radovi bi 
trebali početi ovog ljeta kao i radovi na odvodnji. 
Miro Karlović: Vezano za razgovor o parkingu na mjesnom groblju u Samatovcima. Što općina 
treba napraviti da bi mogli participirati prema županiji za sredstva. Da li će ići zacjevljenje kanala 
uz cestu D2 i u Samatovcima ?  
Srećko Vuković: Treba uvrstiti u proračun općine i napraviti idejno rješenje. Zacjevljenje kanala 
će ići i u Samatovcima. 
 
Ad-3 Izvješće Mandatnog povjerenstva 
 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Izvješće Mandatnog povjerenstva. 
Predsjednik Mandatnog povjerenstva Igor Jakopiček pročitao je Izvješće Mandatnog 
povjerenstva. 

Mandatno povjerenstvo konstatira da je Darko Bošnjak vijećnik u Općinskom vijeću Općine 
Bizovac, izabranog s liste grupe birača nositelja Srećka Vukovića u skladu sa člankom 80. 
stavkom 6. Zakona o lokalnim izborima podnio neopozivu ostavku na mandat člana Općinskog 
vijeća Općine Bizovac. 
Ostavka je ovjerena kod javnog bilježnika 11. prosinca 2018. godine te urudžbirana u pisarnici 
Jedinstvenog upravnog odjela 11. prosinca 2018. godine 

Prema članku 81. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima člana predstavničkog tijela izabranog na 
kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani kandidat, tako da dužnost 
vijećnika preuzima Eva Kalkan, Bizovac. Ulica kralja Tomislava 380. 
Predsjednik vijeća poziva vijećnika Evu Kalkan da ustane i položi prisegu, te čita tekst prisege. 
Eva Kalkan dala je svečanu prisegu.   
 
Ad-4 Rješenje o razrješenju i imenovanju člana povjerenstva za gospodarstvo, 
poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja Općine Bizovac 
 
Predsjednik Mandatnog povjerenstva Igor Jakopiček predložio je vijećnicima Rješenje o 
razrješenju i imenovanju člana povjerenstva za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i 
ulaganja Općine Bizovac. Darko Bošnjak razrješuje se dužnosti predsjednika Povjerenstva za 
gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja Općine Bizovac na osobni zahtjev. 
Za predsjednika navedenog Povjerenstva imenuje se Eva Kalkan. 



Predsjednik vijeća Milan Kranjćević predloženo rješenje dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće većinom glasova donijelo je slijedeće 

RJEŠENJE 
Darko Bošnjak razrješuje se dužnosti predsjednika Povjerenstva za gospodarstvo, poduzetništvo, 
obrtništvo i ulaganja Općine Bizovac na osobni zahtjev. 
Za predsjednika Povjerenstva za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja Općine 
Bizovac imenuje se Eva Kalkan.  
Devet vijećnika „za“, četiri „suzdržana“. 
   
Ad-5 Rješenje o razrješenju i imenovanju člana povjerenstva za financije Općine  
Bizovac 
 
Predsjednik Mandatnog povjerenstva Igor Jakopiček predložio je vijećnicima Rješenje o 
razrješenju i imenovanju člana povjerenstva za financije Općine Bizovac. Darko Bošnjak 
razrješuje se dužnosti predsjednika Povjerenstva za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i 
ulaganja Općine Bizovac na osobni zahtjev. Za predsjednika navedenog povjerenstva imenuje se 

Eva Kalkan. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević  predloženo rješenje dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće većinom glasova donijelo je slijedeće 

RJEŠENJE 
 
Darko Bošnjak razrješuje se dužnosti člana povjerenstva za financije i proračun Općine Bizovac 
na osobni zahtjev. 
Za člana povjerenstva za financije i proračun Općine Bizovac imenuje se Eva Kalkan. 
Devet vijećnika „za“, četiri suzdržana“. 
 
Ad-6 Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za dodjelu javnih priznanja 
Općine Bizovac 
 
Predsjednik Mandatnog povjerenstva Igor Jakopiček predložio je vijećnicima Rješenje o 
razrješenju i imenovanju člana Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Bizovac. 
Darko Bošnjak razrješuje se dužnosti člana Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Bizovac. 
Za člana Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Bizovac imenuje se Eva Kalkan. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predloženo rješenje dao je na glasovanje. 

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće većinom glasova donijelo je slijedeće 
RJEŠENJE 

Darko Bošnjak razrješuje se dužnosti člana Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Bizovac. 
Za člana Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Bizovac imenuje se Eva Kalkan. 
Devet vijećnika „za“, četiri „suzdržana“ 
 

Ad-7 Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 2019. godinu 
 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća 
Općine Bizovac za 2019. godinu i otvorio raspravu. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Plana rada Općinskog vijeća Općine 
Bizovac za 2019. godinu dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće većinom glasova donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće većinom glasova usvaja Prijedlog plana rada Općinskog vijeća Općine Bizovac za 
2019. godinu. 
Sedam vijećnika „za“, šest „protiv“. 
 
 



 
Ad-8 Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup državnog poljoprivrednog 
zemljišta 
 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Odluku o raspisivanju javnog 
natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, otvorio raspravu i riječ dao načelniku 
Srećku Vukoviću. Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Odlukom o raspisivanju javnog 
natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta kako je vidljivo u materijalu za ovu 
sjednicu. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup 
državnog poljoprivrednog zemljišta dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće većinom glasova donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup državnog 
poljoprivrednog zemljišta. 

 
Ad-9 Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi 
 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Odluku o izmjenama Odluke o 
socijalnoj skrbi, otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću. 
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Odlukom o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi 
kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. 
Nema pravo na pomoć za troškove stanovanja samac ili kućanstvo ako je samac ili član kućanstva 
vlasnik osobnog vozila, osim osobnog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva 
korisnika prava po osnovi invaliditeta, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili je prema 
procjeni stručnog suradnika centra za socijalnu skrb osobno vozilo nužno radi prometne 
izoliranosti. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Odluku o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi dao 
je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Odluku o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi. 

 
Ad-10 Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Bizovac 
 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Odluku o nerazvrstanim cestama 
Općine Bizovac, otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću. 

Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Odlukom o nerazvrstanim cestama Općine 
Bizovac kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Odluku o nerazvrstanim cestama Općine Bizovac 
dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Odluku o nerazvrstanim cestama Općine Bizovac. 
 
Ad-11 Odluka o visini paušalnog poreza obveznika koji ostvaruju dohodak od 
iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova 
na području Općine Bizovac 
 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 



Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Odluku o visini paušalnog poreza 
obveznika koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima 
i organiziranja kampova na području Općine Bizovac, otvorio raspravu i riječ dao načelniku 
Srećku Vukoviću. 
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Odlukom o visini paušalnog poreza obveznika 
koji ostvaruje dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i 
organiziranja kampova na području Općine Bizovac kako je vidljivo u materijalima za ovu 
sjednicu. 
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza 
obveznika koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima 
i organiziranja kampova na području Općine Bizovac. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno utvrđuje visinu paušalnog iznosa poreza na dohodak za porezne 
obveznike koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima 
i organiziranja kampova na području Općine Bizovac. 

Visina paušalnog poreza za obveznike ove Odluke iznosi 150,00 kuna po krevetu, odnosno po 
smještajnoj jedinici u kampu. 
 
Ad-12 Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bizovac za 
2019. godinu 
 
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Provedbeni plan unapređenja zaštite 
od požara za područje Općine Bizovac za 2019. godinu, 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 2019. godinu kako je vidljivo u materijalima za ovu 
sjednicu. 
Vijećnik Ivica Lovrinčević predložio je da se u naseljima uredi drvored jer podiže nogostupe.     
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 
područje Općine Bizovac za 2019. godinu dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 

Općinsko vijeće  jednoglasno usvaja Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje 
Općine Bizovac za 2019. godinu. 
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 20,15 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. 


