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ZAPISNIK
21. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 17. listopad 2019. godine
u općinskoj vijećnici Općine Bizovac.
Sjednicu otvara Milan Kranjčević, predsjednik općinskog vijeća u 19,30 sati
Zapisnik na sjednici vodi Ljerka Đaniš, računovodstveno-administrativni referent .
Utvrđeno je da je sjednici nazočno 12 vijećnika od ukupno 13 vijećnika Općinskog vijeća, kako
slijedi: Mario Fišer, Tomica Glavaš, Igor Jakopiček, Eva Kalkan, Miro Karlović, Toni Kardum,
Milan Kranjčević, Nikola Lacković, Hrvoje Marjanović, Josip Šincek, Marko Teskera i Vlatko
Vujnovac
Sjednici nije nazočan vijećnik Ivica Lovrinčević,
Ostali nazočni:
- Srećko Vuković, općinski načelnik
- Nediljko Pušić, pročelnik JUO Općine Bizovac
- Katica Sršić, stručni suradnik za računovodstvo i financije
Sjednici je nazočan i predstavnik Hrvatskog radija Valpovština, Davor Runje.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na početku sjednice nazočno 12 vijećnika, odnosno
potreban broj za donošenje pravovaljanih odluka.
Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog dnevnog reda. Predsjednik poziva nazočne,
ukoliko imaju prijedloga za izmjenu ili dopunu tako predloženog dnevnog reda, da ih podnesu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o
predloženom dnevnom redu. Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno
utvrđen sljedeći

1.
2.
3.
4.
5.

DNEVNI RED
Usvajanje zapisnika 20. sjednice Općinskog vijeća
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2019.
godinu
Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje 01.01.2019.30.6.2019. godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Bizovac

Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
TOČKA 1. Usvajanje zapisnika 20. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik napominje da su vijećnici u materijalima za sjednicu primili zapisnik 20. sjednice vijeća.
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik stavlja tekst zapisnika 20. sjednice na
glasovanje te, nakon izjašnjavanja vijećnika, konstatira da je zapisnik 20. sjednice vijeća prihvaćen
jednoglasno (12 za).
TOČKA 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
Marko Teskera: Vezano za demografiju, cijela općina je u lošem stanju. U osnovnoj školi imamo
samo 251 učenika, nikada manje. Kako bi bar malo djelovali na odlazak mladih obitelji iz države,
predlažem da se za sufinanciranje rodilja iznos poveća sa 2.500,00 kuna na 4.000,00 kuna u proračunu
za 2020. godinu.
Srećko Vuković: Objavio sam predlaganje proračuna za 2020. godinu na stranicama općine koji
možemo zajedno kreirati. Dobio sam dopis mještana koji isto to predlažu, u različitim modelima.
Imamo besplatan prijevoz svih studenata a svega ih je jedanaest. Plaćamo prijevoz djece s posebnim
potrebama.
Hrvoje Marjanović: Prije nekoliko dana izbio je požar u obitelji Vlade Bošnjaka u Habjanovcima, u
sedmom mjesecu ove godine imali su već požar. Predlažem da se obitelji pomogne u materijalu ili
financijskim sredstvima.
Srećko Vuković: Upoznati smo sa požarom i stanjem velike materijalne štete u obitelji Vlade
Bošnjaka. Izgorjeli su strojevi, objekti. Pomoći ćemo prvo u materijalu a kasnije vidjeti i financijski.
Bave se poljoprivredom i žive od toga.
TOČKA 3. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bizovac za
2019. godinu
Vijećnici su materijal dobili uz poziv za sjednicu.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević otvorio je raspravu i riječ dao općinskom načelniku.
Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine
Bizovac za 2019. godinu
Ukupni prihodi proračuna Općine Bizovac u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od
6.613.147,72 kuna.
Ukupni rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu 8.148.540,29 kuna,
odnosno 3.327.634,81 kuna više u odnosu na prvo polugodište 2018. godine (69,03 % više).
U prvom polugodištu imamo manjak prihoda u iznosu od 1.535.392,57 kn, što s viškom iz 2018.
godine od 643.672,86 kuna čini manjak od 891.719,71 kn.
U prvom polugodištu ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 6.613.147,72 kuna, što iznosi 44,75%
planiranih prihoda za cijelu godinu. U odnosu na godinu ranije, ukupni prihodi zabilježili su rast od
30,88%.
Čak 96,7% ukupnih prihoda u prvom polugodištu 2019. godine čine prihodi poslovanja koji su
ostvareni u iznosu 6.393.204,37 kuna.
Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 4.210.604,12 kuna ili 10,57% više nego u 2018. godini.
Tekuće pomoći iz državnog proračuna su namjenska sredstva i odnose se na državna sredstva za
financiranje projekta EU ( „Zaželi“, Javni radovi).
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 219.943,35 kuna u čine 3,4% ukupnih
prihoda.
Potrebno je naglasiti da je u ukupnim prihodima prisutan visok postotak prihoda od poreza i prireza
na dohodak i to 63,7% ili u nominalnom iznosu 4.210.604,12 kn. Prihod je iz godine u godinu
uglavnom stabilan i ujednačen.

Ukupni rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu 8.148.540,29 kuna
ili 55,14% planiranih sredstava za 2019. godinu, u čemu su rashodi poslovanja 5.086.641,98 kuna ili
51,85% , rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.061.898,31 kuna ili 61,64%.
Postotak izvršenja proračuna za prvo polugodište u odnosu na plan je 55,14% jer je odrađeno dosta
investicija.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja Polugodišnji izvještaj o
izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2019. godinu na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
proračuna Općine Bizovac za 2019. godinu prihvaćen jednoglasno (12za), te je općinsko vijeće
donijelo
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće usvaja Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2019. godinu.
KLASA: 400-05/19-01/3
URBROJ: 2185/03-19-02
TOČKA 4. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje
01.01..2019.-30.06.2019. godine
Vijećnici su materijal dobili uz poziv za sjednicu.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević otvorio je raspravu i riječ dao općinskom načelniku.
Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za
razdoblje 01.01.2019.-30.06.2019. godine,
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja Izvješće o radu Općinskog
načelnika Općine Bizovac za razdoblje 01.01.2019.-30.06.2019. godine na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac
za razdoblje 01.01.2019.-30.06.2019. godine prihvaćeno jednoglasno (12za), te je općinsko vijeće
donijelo
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće usvaja Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje
01.01.2019.-30.06.2019. godine.
KLASA: 022-05/19-01/12
URBROJ: 2185/03-19-02
TOČKA 5. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bizovac
Vijećnicu su materijal dobili uz poziv za sjednicu.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević otvorio je raspravu i riječ dao Mariu Fišeru predsjedniku
povjerenstva za zakup državnog zemljišta.
Mario Fišer upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bizovac.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja Odluku o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Bizovac na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bizovac
prihvaćen većinom glasova (7za), (2protiv), (3suzdržana), te je općinsko vijeće donijelo

ODLUKU
Općinsko vijeće usvaja Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bizovac.
KLASA: 945-01/19-01/3
URBROJ: 2185/03-19-02

Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 20,30 sati.

Zapisničar:
Ljerka Đaniš
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević

Zapisniku 21. sjednice prilaže se poziv za sjednicu i akti koji su doneseni na sjednici.

