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        REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
               

  OPĆINA BIZOVAC 
   Općinsko vijeće 

                     

KLASA: 021-05/16-01/3 
URBROJ:   2185/03-16-02 
Bizovac,  31. ožujka 2016. godine 
 

ZAPISNIK 
s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 31. ožujka 2016. 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 12 vijećnika, 
odnosno potreban broj za donošenje pravovaljanih odluka. 

Nazočni članovi Općinskog vijeća: Alan Bošnjak, Darko Bošnjak, Marinko Dragić, Tomica Glavaš, 

Veljko Gudelj, Boris Katančić, Marin Lacković, Slavko Magečić, Davor Tavić, Nenad Sudar, Josip 
Šincek, Marko Teskera   
Sjednici nije nazočan: Davor Torjanac  
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 
- Hrvatski radio Valpovština, Darko Slivar   
- Predsjednik MO Cret Bizovački, Milan Bajs 
- Direktor Zavoda za prostorno planiranje d.d. Osijek, Krunoslav Lipić 

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 jednoglasno je utvrđen slijedeći:  
 

DNEVNI RED 
1. Usvajanje zapisnika 21. sjednice Općinskog vijeća 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
3. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje VI-XII mj. 

2015. godine 
4. Razmatranje Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac u 2015. godini 
5. Razmatranje Godišnjeg izvještaja proračuna Općine Bizovac za 2015. godinu 

a) Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna u 2015. godini 
b) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2015. godini 

c) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2015. 
godini 

d) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2015. godini 
e) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2015. godini 

6. Razmatranje Prijedloga Odluke o prvim izmjenama proračuna Općine Bizovac za 2016. 
godinu 
a) Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini 
b) Prijedlog izmjena Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2016. godini 



c) Prijedlog izmjena Plana javne nabave u 2016. godini 
7. Razmatranje ponude za kupnju poslovnog udjela Grada Belišće u vlasničkoj strukturi HRVa 
8. Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bizovac 
9. Donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Bizovac 

 
 
RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 
 
Ad-1 Usvajanje zapisnika 21. sjednice 
Potpredsjednik vijeća Veljko Gudelj predložio je usvajanje zapisnika 21. sjednice Općinskog 
vijeća i otvorio raspravu. 
Budući da nije bilo rasprave, potpredsjednik vijeća zapisnik 21. sjednice dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 21. sjednice. 
 

Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika 
Davor Tavić: Zašto još uvijek nismo dobili na uvid Izmjene Stanje u prostoru koje je napravljeno 
prije godinu dana a imali smo primjedbe? 
Srećko Vuković: Struka radi na tome, nadamo se da će nam vratiti sa dorade. 
Krunoslav Lipić: Neki podaci su netočni. Koriste se samo službeni podaci koji moraju imati svoj 
izvor. Prije godinu dana ste tražili izmjene a sada su već druge po službenim podacima. Na 
jednom od slijedećih vijeća ću biti zadužen da nešto kažem o točnim podacima i izmjenama. I u 
drugim općinama ima primjedbi. 
Marin Lacković: Tko je dužan Vama dostaviti te podatke? 
Krunoslav Lipić: Općina je dužna dostaviti podatke koje mi unosimo. 
 
Ad-3 Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje 
VI-XII mj. 2015. godine  
Potpredsjednik vijeća Veljko Gudelj predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o radu Općinskog 
načelnika Općine Bizovac za razdoblje VI-XII mj. 2015. godine kako je vidljivo u materijalima za 
ovu sjednicu i otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću. 
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o radu Općinskog načelnika Općine 
Bizovac za razdoblje VI-XII mj. 2015. godine kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu 

vijeća. 
Budući da nije bilo rasprave, podpredsjednik vijeća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine 
Bizovac za razdoblje VI-XII mj. 2015. godine dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, 
Općinsko vijeće donijelo je slijedeći  

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za 

razdoblje VI-XII mj. 2015. godine. 
 
Ad-4 Razmatranje Izvješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac u 
2015. godini 
Podpredsjednik vijeća Veljko Gudelj predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o radu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac u 2015. godini i otvorio raspravu  i riječ dao 
pročelniku Nediljku Pušiću. 
Pročelnik Nediljko Pušić upoznao je vijećnike s Izvješćem o radu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Bizovac u 2015. godini kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. 
Davor Tavić: Tko je trebao dostaviti podatke o površini voda u Zavod za prostorno planiranje ? 
Nediljko Pušić: Na predmetu izrade izvješća o stanju u prostoru Općine Bizovac radio je Željko 
Franjić. Općina Bizovac dostavlja službene podatke kojima raspolaže odnosno one kojima 
raspolažu nadležna tijela koja posjeduju određene podatke. U ovom slučaju radi se o 
neusklađenosti podataka u bazama katastra i stanja na terenu, te je iste potrebno usklađivati.  



Nenad Sudar: Netko mora službeno izvijestiti Hrvatske vode da bi dostavile podatke u Općinu. 
Darko Bošnjak: Postoje službeni podaci u katastru. 
Nediljko Pušić: Upravo je u tome problem što službeni podaci katastra nisu usklađeni s stanjem 
na terenu, što znači da se stanje katastra mora mijenjati, a izmjene podataka mora tražiti vlasnik 
a vlasnik je država. 
Nakon provedene rasprave podpredsjednik vijeća Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Bizovac u 2015. godini dao je na glasovanje.  
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Bizovac u 2015. godini. 
Protiv je bio Davor Tavić.    
Nenad Sudar napustio je sjednicu vijeća u 19,30 sati. 
 
Ad-5 Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2015. 
godinu 

Podpredsjednik vijeća Veljko Gudelj predložio je vijećnicima usvajanje Godišnjeg izvještaja o 
izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2015. godinu i otvorio raspravu te riječ dao općinskom 
načelniku Srećku Vukoviću. 
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna 
Općine Bizovac za 2015. godinu kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. 
Od planiranih prihoda poslovanja 7.970.921,19 kn ostvareno je 7.989.256,97 kn ili 100,23 %, a 
od planiranih prihoda od nefinancijske imovine 1.248.860,96 kn ostvareno je 1.437.480,13 kn ili 
115,10 % ili ukupni prihodi su 9.426.737,10 kn ili ostvarenje 102,24 % u 2015. godini. 
Od planiranih rashoda poslovanja 6.288.821,45 kn ostvareno je 6.078.817,90 kn ili 96,66 %, a 
od planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine 2.975.456,00 kn ostvareno je 
2.898.120,23 kn ili 97,40 % ili ukupno planirani rashodi su ostvareni u iznosu 8.976.938.13 kn 
ili 96,90 %. 
U 2015. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu 497.214,45 kuna.  
Nakon provedene rasprave, podpredsjednik vijeća Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine 
Bizovac za 2015. godinu dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 

2015. godinu.  
 

a) Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna u 2015. godini  
Podpredsjednik vijeća predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o korištenju tekuće rezerve 
proračuna u 2015. godini kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu i otvorio raspravu. 
Budući da nije bilo rasprave, podpredsjednik vijeća Izvješće o korištenju tekuće rezerve 

proračuna u 2015. godini dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće 
donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o korištenju tekuće rezerve proračuna u 2015. 
godini. 
 

b) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2015. godini 

Podpredsjednik vijeća Veljko Gudelj predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o izvršenju 
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini i otvorio raspravu. Načelnik 
Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture  u 2015. godini kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. Nakon provedene 
rasprave podpredsjednik vijeća Veljko Gudelj Izvješće o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće 



donijelo je slijedeći 
ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2015. godini. 
 

c) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture u 
2015. godini 

Podpredsjednik vijeća Veljko Gudelj predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o izvršenju 
Programa gradnje komunalne infrastrukture i otvorio raspravu. Načelnik Srećko Vuković upoznao 
je vijećnike s Izvješćem o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2015. godini 
kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. Nakon provedene rasprave, podpredsjednik vijeća 
Veljko Gudelj Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture dao je glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne 
infrastrukture u 2015. godini. 

 
d) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2015. 

godini 
Podpredsjednik vijeća Veljko Gudelj predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o izvršenju 
Programa javnih potreba u športu u 2015. godini otvorio raspravu. Načelnik Srećko Vuković 
upoznao je vijećnike s Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2015. godini 
kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. Nakon provedene rasprave, podpredsjednik vijeća 
Veljko Gudelj Izvješće o Izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2015. godini dao je na 
glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 
2015. godini. 
 

e) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2015. 
godini  

Podpredsjednik vijeća Veljko Gudelj predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o izvršenju 
Programa javnih potreba u kulturi u 2015. godini i otvorio raspravu. Načelnik Srećko Vuković 
upoznao je vijećnike s Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2015. godini 

kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. 
Nakon provedene rasprave, podpredsjednik vijeća Veljko Gudelj Izvješće o izvršenju Programa 
javnih potreba u kulturi u 2015. godini dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, 
Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 

2015. godini. 
 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Godišnje Izvješće o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 
2015. godinu. 
 
Ad-6 Razmatranje Prijedloga Odluke o prvim izmjenama proračuna Općine Bizovac za 
2016. godinu 
Podpredsjednik vijeća Veljko Gudelj predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga Odluke o prvim 
izmjenama proračuna Općine Bizovac za 2016. godinu i otvorio raspravu i riječ dao načelniku 
Srećku Vukoviću. 
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom Odluke o prvim izmjenama proračuna 
Općine Bizovac za 2016. godinu kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. 



U 2015. ostvarenje višak prihoda od 497.214,45 kn. Iznos od 212.502,06 kn odnosi se na višak 
sredstava od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna, a 284.712,39 kn je višak od tekućih 
pomoći. Višak prihoda iz 2015. godine u iznosu 497.214,45 kn prenosi se u 2016. godinu i koristit 
će se za kapitalne investicije. Ukupni proračunski prihodi u 2016. povećavaju se 343.598,00 kn 
i iznose 8.369.859,00 kn. Ukupni proračunski rashodi povećavaju se 840.812,45 kn i iznose 
8.867.073,45 kn.    
 
a) Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini 
Podpredsjednik vijeća Veljko Gudelj predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga izmjena 
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini i otvorio raspravu. Načelnik 
Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom izmjena Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2016. godini kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. Nakon provedene 
rasprave, podpredsjednik vijeća Veljko Gudelj Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2016. godini dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće 
donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2016. godini. 
 
b) Prijedlog izmjena Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2016. godini 
Podpredsjednik vijeća Veljko Gudelj predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga izmjena 
Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2016. godini i otvorio raspravu. Načelnik Srećko 
Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom izmjena Programa gradnje komunalne infrastrukture 
u 2016. godini kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. Nakon provedene rasprave, 
Podpredsjednik vijeća Veljko Gudelj Prijedlog izmjena Programa gradnje komunalne 
infrastrukture u 2016. godini dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće 
donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog izmjena Programa gradnje komunalne 
infrastrukture u 2016. godini. 
 
c) Prijedlog izmjena Plana javne nabave u 2016. godini 
Podpredsjednik vijeća Veljko Gudelj predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga izmjena Plana 
javne nabave u 2016. godini i otvorio raspravu. Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s 

Prijedlogom izmjena Plana javne nabave u 2016. godini kako je vidljivo u materijalima za ovu 
sjednicu.  Nakon provedene rasprave, Podpredsjednik vijeća Veljko Gudelj Prijedlog izmjena 
Plana javne nabave u 2016. godini dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko 
vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog izmjena Plana javne nabave u 2016. godini. 

 
Nakon provedene rasprave, podpredsjednik vijeća Veljko Gudelj prve izmjene proračuna Općine 
Bizovac za 2016. godinu dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Odluku o prvim izmjenama proračuna Općine Bizovac za 
2016. godinu. 
 
Ad-7 Razmatranje ponude za kupnju poslovnog udjela Grada Belišće u vlasničkoj  
strukturi HRV-a 
Podpredsjednik vijeća Veljko Gudelj predložio je vijećnicima usvajanje prijedloga ponude za 
kupnju udjela Grada Belišće u vlasničkoj strukturi HRV-a kako je vidljivo u materijalima za ovu 
sjednicu i otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću. 
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s ponudom za kupnju poslovnog udjel Grada Belišće 



u vlasničkoj strukturi HRV-a.  
Nakon provedene rasprave, podpredsjednik vijeća prijedlog ponude za kupnju poslovnog udjela 
Grada Belišće u vlasničkoj strukturi HRV-a dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno donosi  Odluku o kupnji 6,25% poslovnog udjela Grada Belišća u 
vlasničkoj strukturi HRV-a, što od 24.000,00 kuna na koliko je procijenjena tržišna vrijednost 
poslovnog udjela Grada Belišća iznosi 6.000,00 kuna.  
 
Ad-8 Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine 
Bizovac 
Podpredsjednik vijeća Veljko Gudelj predložio je vijećnicima usvajanje prijedloga Odluke o 
donošenju IV. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bizovac kako je vidljivo u 
materijalima za ovu sjednicu i otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću. 
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke o donošenju IV. Izmjena i 
dopuna prostornog plana uređenja Općine Bizovac kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu 

i riječ dao direktoru Zavoda za prostorno planiranje d.d. Osijek  Krunoslavu Lipiću. 
Krunoslav Lipić upoznao je vijećnike s IV. Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja 
Općine Bizovac. 
Nakon provedene rasprave, podpredsjednik vijeća Odluku o donošenju IV. Izmjena i dopuna 
prostornog plana uređenja Općine Bizovac dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno donosi IV. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine 
Bizovac  
 
Ad-9 Donošenje odluke  o dodjeli javnih priznanja Općine Bizovac 
Podpredsjednik vijeća Veljko Gudelj predložio je vijećnicima usvajanja prijedloga Odluke o dodjeli 
priznanja Općine Bizovac kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu i riječ dao načelniku 
Srećku Vukoviću. 
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s prijedlogom dodjele javnih priznanja Općine 
Bizovac, te istakao kako i ove godine nije bilo prijedloga za nagradu općine bizovac kako je 
vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. 
Budući da nije bilo rasprave, podpredsjednik vijeća prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja 

Općine Bizovac dao je na glasovanje. 
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 
 

ODLUKU 
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Bizovac. 
 

 
Potpredsjednik vijeća zahvalio se svima te zaključio sjednicu vijeća u 20,05 sati. 

 
 
 
 

Zapisničar:  

Ljerka Đaniš   

 Potpredsjednik Općinskog vijeća 

 Veljko Gudelj 
 

 

 
                 


