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        REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
               

  OPĆINA BIZOVAC 
   Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/19-01/7 

URBROJ:   2185/03-19-02 

Bizovac,  06. lipanj 2019. godine 

 

 

ZAPISNIK 

s 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 06. lipanj 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 13 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, 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  

- Načelnik Policijske postaje Belišće Vlado Krznarić 

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 16.i 17. sjednice Općinskog vijeća 

2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

3. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Bizovac u 2018. godini 

4. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi Općine Bizovac za razdoblje 2019-20121. godine 

5. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Općine Bizovac 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje 

komunalnih djelatnosti Općine Bizovac 

7. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 

8. Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog radija Valpovština d.o.o. za 2018. 

godinu 

 

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 

 

Ad-1 Usvajanje zapisnika 16.i 17. sjednice 

 

Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje zapisnika 16. i 17. sjednice Općinskog 

vijeća i otvorio raspravu. 

Budući da nije bilo rasprave, Predsjednik vijeća zapisnik 16. i 17. sjednice dao je na glasovanje. 



Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 16.i 17. sjednice. 

 

Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Miro Karlović: Zanima me pašnjak u Samatovcima čestica kod groblja, nema te čestice u 

natječaju, da li neće ići u zakup ? 

Pročelnik JUO Nediljko Pušić objasnio je vijećniku Miri Karloviću po pitanju zakupa pašnjaka, tj. 

općinskog i državnog poljoprivrednog zemljišta u zakupu. 

Marko Teskera: Što je sa cestom D2, dolazi ljeto, još se ništa ne događa po pitanju radova. 

Obećano je da će radovi početi ovog proljeća. 

Srećko Vuković: Treba ići  natječaj za izvođača radova. Očekuje se da će se ove jeseni utvrditi 

izvođač radova. Ako ne bude primjedbi trebalo bi početi sa radovima. 

Josip Šincek: Šta je sa odvodnjom, kada će krenuti sa radovima ? 

Srećko Vuković: Raspisan je natječaj za izvođača radova . Ovih dana je otvaranje ponuda. Ako 

ne bude primjedbi, moglo bi se početi sa radovima na odvodnji.  

Hrvoje Marjanović: U kojoj fazi je izgradnja rasvjete u Habjanovcima? Šta je sa ulicama po 

pitanju uređenja otresnica ? 

Srećko Vuković: Kreće izgradnja rasvjete i u Habjanovcima. Dobili smo potporu od države od 

150.000,00 kuna. Otresnice ćemo popraviti kada se proljepša vrijeme.  

 

Ad-3 Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Bizovac u 2018. godini 

 

Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Izvješće o stanju sigurnosti na 

području Općine Bizovac u 2018. godini, otvorio raspravu i riječ dao načelniku Policijske postaje 

Belišće Vladi Krznariću. 

Načelnik Policijske postaje Belišće Vlado Krznarić pozdravio je sve prisutne. Upoznao je vijećnike 

s Izvješćem o stanju sigurnosti na području Općine Bizovac u 2018. godini kako je vidljivo u 

materijalima za ovu sjednicu. 

Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević Izvješće o stanju sigurnosti na 

području Općine Bizovac u 2018. godini dao je na glasovanje. 

Nakon obavljenog glasovanje, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Bizovac u 

2018. godini. 

 

Ad-4 Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi Općine Bizovac za razdoblje 2019-

2021. godine 

 

Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Prijedlog Programa potpora u 

poljoprivredi Općine Bizovac za razdoblje 2019 – 2021. godine, otvorio raspravu i riječ dao 

načelniku Srećku Vukoviću. Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom 

Programa potpora u poljoprivredi Općine Bizovac za razdoblje 2019-2021. godine kako je vidljivo 

u materijalima za ovu sjednicu. 

Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević Prijedlog Programa potpora u 

poljoprivredi Općine Bizovac za razdoblje 2019-2021. godine dao je na glasovanje. 

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi Općine Bizovac 

za razdoblje 2019 – 2021. godine.   

 

 

 



 

Ad-5 Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Općine Bizovac 

 

Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Prijedlog Odluke o izboru 

najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Bizovac, 

otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću. 

Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom Odluke o izboru najpovoljnijeg 

ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Bizovac kako je vidljivo u 

materijalima za ovu sjednicu. 

Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević Prijedlog Odluke o izboru 

najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Bizovac dao je 

na glasovanje. 

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća kao najpovoljniju ponudu za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Općine Bizovac: 

1. Ponuditelji: Vinko Sekalec iz Creta Bizovačkog, Habjanovačka  1 i Dragutin Bačić iz Creta 

Bizovačkog, Habjanovačka 6, kao jedini ponuditelji za: k.č.br. 1152/1 k.o. Bizovac, 

kultura-jama za iskop zemlje u Cretu, površina 0,5632, jamčevina 500,00 kn, trajanje 

zakupa 10 godina, ponuđena godišnja zakupnina 77,00 kuna. 

2. Ponuditelj: Svjetlana Sivec iz Brođanaca, Kralja Tomislava 45, kao jedini ponuditelj za  

k.č.br.713/1 k.o. Brođanci, kultura oranica-igralište Brođanci, dio, površina 2,3255 ha, 

jamčevina 500,00 kuna, trajanje zakupa 10 godina, ponuđena godišnja zakupnina 

2.162,00 kuna. 

3. Ponuditelj: Duje Knežević iz Samatovaca, Pere Kovačevića 70 A, kao jedini ponuditelj za 

k.č.br. 1284/2, k.o. Petrijevci, kultura pašnjak Samatovci, površina 2.7661 ha, jamčevina 

500,00 kuna, trajanje zakupa 10 godina, ponuđena godišnja zakupnina 553,22 kuna. 

   

 Ad-6 Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje 

komunalnih djelatnosti Općine Bizovac 

 

Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke 

o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Bizovac, otvorio 

raspravu i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću. 

Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom Odluke o izmjenama Odluke o 

osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Bizovac kako je vidljivo 

u materijalima za ovu sjednicu. 

Pročelnik JUO Općine Bizovac Nediljko Pušić upoznao je vijećnike da je Prijedlog Odluke o 

izmjenama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine 

Bizovac usklađenje sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu. 

U Odluci o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti („Službeni glasnik 

Općine Bizovac“ broj 4/03. i 6/10 ) članka 15. mijenja se i glasi: 

„Upravitelj Vlastitog pogona je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac“. 

 

Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević Prijedlog Odluke o izmjenama 

Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti 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 osnivanju Vlastitog 

pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Bizovac.  

 

 



 

Ad-7 Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 

 

Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Prijedlog Plana djelovanja u području 

prirodnih nepogoda, otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću. 

Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom Plana djelovanja u području prirodnih 

nepogoda kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu i riječ dao pročelniku JUO Nediljku 

Pušiću koji je detaljnije objasnio Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda. 

Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih 

nepogoda dao je na glasovanje. 

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda. 

 

Ad-8 Godišnje Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog radija Valpovština d.o.o. 

za 2018. godinu 

 

Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Godišnje Izvješće o financijskom 

poslovanju Hrvatskog radija Valpovština d.o.o za 2018. godinu, otvorio raspravu i riječ dao 

direktoru Hrvatskog radija Valpovština d.o.o. Darku Slivaru. 

Darko Slivar upoznao je vijećnike s Godišnjim Izvješćem o financijskom poslovanju Hrvatskog 

radija Valpovština d.o.o. za 2018. godinu kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. 

Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević Godišnje Izvješće o financijskom 

poslovanju Hrvatskog radija Valpovština d.o.o. za 2018. godinu dao je na glasovanje. 

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Godišnje Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog radija 

Valpovština d.o.o. za 2018. godinu. 

 

 

 

Završeno u 20,40 sati. 

 

 

 

 

Zapisničar:  

Ljerka Đaniš   

 Predsjednik Općinskog vijeća 

 Milan Kranjčević 

  

 

 

 

 


