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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/19-01/5
URBROJ: 2185/03-19-02
Bizovac, 19. ožujka 2019. godine
ZAPISNIK
s 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 19. ožujka 2019. 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 12 vijećnika,
odnosno potreban broj za donošenje pravovaljanih odluka.
Nazočni članovi Općinskog vijeća: Mario Fišer, Tomica Glavaš, Igor Jakopiček, Miro Karlović, Eva
Kalkan,Toni Kardum, Milan Kranjčević, Nikola Lacković, Hrvoje Marjanović, Josip Šincek, Marko
Teskera, Vlatko Vujnovac
Nenazočan: Ivica Lovrinčević
Ostali nazočni: 1. općinski načelnik Srećko Vuković, 2. zamjenica Općinskog načelnika Tanja Tavić,
3. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić, 4. voditelj komunalnog
pogona, Željko Franjić, 5. stručni suradnik za proračun, Katica Sršić
Sjednici je nazočan i predstavnik HRV-a, 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.

1.
2.
3.
4.
5.

DNEVNI RED
Usvajanje zapisnika 16. sjednice Općinskog vijeća
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje VI-XII mj. 2018.
godine
Razmatranje Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac za 2018. godinu
Razmatranje Godišnjeg izvještaja proračuna Općine Bizovac za 2018. godinu
a) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2018. godini
b) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.
godini
c) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2018. godini
d) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2018. godini
e) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalne skrbi u 2018. godini
f) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstva od prodaje i zakupa državnog
poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini

6. Izvješće o provedbi mjera agrotehničke zaštite na području Općine Bizovac u 2018. godini
7. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Općini Bizovac u 2018. godini
8. Sporazum o poslovnoj suradnji u području predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića
„Maslačak“ Belišće
9. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje javne zgrade vatrogasni
dom Habjanovci“
RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU
Ad-1 Usvajanje zapisnika 15. sjednice
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje zapisnika 15. sjednice Općinskog vijeća i
otvorio raspravu.
Nakon provedene rasprave, Predsjednik vijeća zapisnik 15. sjednice dao je na glasovanje. Nakon
obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 15. sjednice.
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika
Vlatko Vujnovac: Kako napreduje popravak i uređenje kuće obitelji Maranić stradale u požaru u
Samatovcima? Nogostupi u Samatovcima su napravljeni nedavno a u lošijem su stanju nego oni stariji.
Srećko Vuković: Požar na kući obitelji Maranić u Samatovcima je izbio 13.2.2019. godine u 7,23
minute. Požar je lokaliziran uz DVD BizovaC I DVD Petrijevci. Neviđeno brzo je gorilo. Miroslav
Maranić je podnio zahtjev za pomoć općini Bizovac. Dodijeljen mu je građevinski materijal
vrijednosti 35.200,00 kuna iz tekuće rezerve proračuna. Donacije su primili područja općine Bizovac
i dalje. Tražene su potpore ispred općine. Puno se pomoglo i kuća će do ljeta biti useljiva.
Čuo sam za loše izvedene radove na nogostupima u Samatovcima i dao sam primjedbu tvrtki koja je
radila da to popravi. Dio nogostupa kod Relaxsa će se srediti zbog frekvencije sve većeg broja mladih
i posjećenosti kafiću.
Marko Teskera: Kako ide program „Zaželi“, ima li kakvih problema ?
Srećko Vuković: Za sada su informacije sa terena vrlo pozitivne. Imamo 125 korisnika i listu čekanja.
Miro Karlović: Što ćemo sa ljudima koji dolaze van općine a ukapaju se u groblje u Samatovcima?
Šta je sa izgradnjom ceste kod škole u Samatovcima?
Srećko Vuković: Nije mi poznato što se tiče ukapanja osoba van općine Bizovac. Čeka se asfaltiranje
ceste kod škole u Samatovcima.
Igor Jakopiček: Kako napreduju investicije u Cretu Bizovačkom ?
Srećko Vuković: Investicije napreduju po planu.
Marko Teskera: Što je sa izgradnjom Bizovačkih toplica ?
Srećko Vuković: Ovih dana počinje izgradnja bazena za potrebe lječilišta. Pripremaju se za otvaranje
sezone i bazena na valovima. Zadovoljni su sa prihodima. Planira se rušenje postojećeg i izgradnja
novog hotela, kupovina dijela zemljišta prema Novakima Bizovačkim i proširenje. Čeka se zatvaranje
financijske konstrukcije.
Josip Šincek: Da li će se nešto napraviti u ovoj godini što se tiče športskog objekta BSK-a ?
Srećko Vuković: Investicija je zahtjevna a iznosi 7.500.000,00 kuna. Taj prostor se može
rekonstruirati, popraviti i dotjerati.
Milan Kranjčević: Da li su tu ishođene građevinske dozvole ? Idemo u izmjenu građevinske dozvole

da se objekt BSK-a izvede u fazama. Tražiti sredstva i od županije. Nema smisla energetska obnova
postojećeg.
Miro Karlović: Uređenje zgrade NK Sloga Samatovci? To je jedina zgrada u Samatovcima a koristi
se u razne srhe. Potrebno je urediti tu zgradu i ona nam je prioritet.
Srećko Vuković: Izdana je narudžbenica za uređenje navedene zgrade. Tu Samatovci neće izgubiti
niti jednu lipu.
Josip Šincek: Imamo malo komunalnih radnika. Puno se plaća čišćenje deponija. Trebali bi zaposliti
još jednog djelatnika bar na određeno vrijeme.
Planirali smo zaposliti komunalnog redara. Imamo puno pritužbi mještana na području općine
Bizovac.
Ad-3 Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje VI-XII
mj. 2018. godine
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o radu Općinskog
načelnika Općine Bizovac za razdoblje VI-XII mj. 2018. godine otvorio raspravu i riječ dao
općinskom načelniku Srećku Vukoviću.
Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za
razdoblje VI-XII mj. 2018. godine.
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac
za razdoblje VI-XII mj. 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 VI-XII mj. 2018. godine.
Ad-4 Razmatranje Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac za 2018.
godinu.
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o radu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Bizovac za 2018. godinu otvorio raspravu i riječ dao pročelniku JUO Općine
Bizovac Nediljku Pušiću.
Pročelnik JUO Nediljko Pušić upoznao je vijećnike s Izvješćem o radu JUO za 2018. godinu kako je
vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac za
2018. godinu.
Ad-5 Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2018. godinu
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Godišnjeg izvještaja o
izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2018. godinu i otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku
Vukoviću.

Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine
Bizovac za 2018. godinu kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Od planiranih prihoda poslovanja 12.087.969,07 kn ostvareno je 11.631.605,68 kn ili 96,22 %, a od
planiranih prihoda od nefinancijske imovine 1.208.491,66 kn ostvareno je 876.682,23 kn ili 72,54 %
ili ukupni prihodi su 12.508.287,91 ili ostvarenje 94,07 % u 2018. godini.
Od planiranih rashoda poslovanja 8.196.291,83 kn ostvareno je 7.828.737,86 kn ili 95,52 %, a od
planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine 4.473.423,19 kn ostvareno je 3.409.131,48 kn ili
76,21 %, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareno 6.000,00 kn.
Nakon provedene rasprave, Predsjednik vijeća Godišnji 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 prihvaća Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2018.
godinu.
a) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2015.
godini
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o izvršenju Programa
gradnje komunalne infrastrukture u 2018. godini i otvorio raspravu. Načelnik Srećko Vuković
upoznao je vijećnike s Izvješćem o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2018.
godini kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. Nakon provedene rasprave predsjednik vijeća
Milan Kranjčević Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture dao je na
glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2018. godini.
b) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2018. godini
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture i otvorio raspravu. Načelnik Srećko Vuković upoznao je
vijećnike s Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini kako
je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan
Kranjčević Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture dao je glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2018. godini.
c) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2018. godini
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u športu u 2018. godini otvorio raspravu. Načelnik Srećko Vuković upoznao je

vijećnike s Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2018. godini kako je vidljivo u
materijalima za ovu sjednicu. Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević
Izvješće o Izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2018. godini dao je na glasovanje. Nakon
obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu u
2018. godini.
d) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2018. godini
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u kulturi u 2018. godini i otvorio raspravu. Načelnik Srećko Vuković upoznao je
vijećnike s Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2018. godini kako je vidljivo u
materijalima za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba u kulturi u 2018. godini dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće
donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u
2018. godini.
e) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba socijale skrbi u 2018. godini
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba socijalne skrbi u 2018. godini i otvorio raspravu. Načelnik Srećko Vuković upoznao je
vijećnike s Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba socijalne skrbi u 2018. godini kako je
vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik općinskog vijeća Milan Kranjčević Izvješće o izvršenju
Programa javnih potreba socijalne skrbi u 2018. godini dao je na glasovanje. Nakon obavljenog
glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba socijalne
skrbi u 2018. godini.
f) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa
državnog poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o izvršenju
Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini
i otvorio raspravu. Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o izvršenju Programa
korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini kako je
vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik općinskog vijeća Milan Kranjčević Izvješće o izvršenju
Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini
dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od
prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini.
Ad-6 Izvješće o provedbi mjera agrotehničke zaštite na području Općine Bizovac u 2018.
godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o provedbi
agrotehničke zaštite na području Općine Bizovac u 2018. godini , otvorio raspravu i riječ dao
načelniku Srećku Vukoviću.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o provedbi agrotehničke zaštite na
području Općine Bizovac u 2018. godini kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o provedbi mjera agrotehničke zaštite na području
Općine Bizovac u 2018. godini.
Ad-7 Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Općini Bizovac u 2018. godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom u Općini Bizovac u 2018. godini, otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku
Vukoviću.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o provedbi Plana gospodarenja otpadom
u Općini Bizovac u 2018. godini kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Općini
Bizovac u 2018. godini.
Ad-8 Sporazum o poslovnoj suradnji u području predškolskog odgoja i obrazovanja
Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Sporazuma o poslovnoj
suradnji u području predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće, otvorio
raspravu i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike sa Sporazumom o poslovnoj suradnji u području
predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće kako je vidljivo u materijalima
za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Sporazum o poslovnoj suradnji u području predškolskog odgoja
i obrazovanja Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće.

Ad-9 Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje javne zgrade
vatrogasni dom Habjanovci“
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Odluke o davanju suglasnosti
za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje javne zgrade vatrogasni dom Habjanovci“, otvorio raspravu
i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Odlukom o davanju suglasnosti za provedbu
ulaganja u projekt „Uređenje javne zgrade vatrogasni dom Habjanovci“ kao je vidljivo u materijalima
za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno daje Suglasnost za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje javne zgrade
vatrogasni dom Habjanovci“.
Završeno u 20,45 sati.
Zapisničar :
Ljerka Đaniš
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević

