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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/19-01/11
URBROJ: 2185/03-19-02
Bizovac, 14. studeni 2019. godine
ZAPISNIK
s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 14. studeni 2019. godine u općinskoj
vijećnici Općine Bizovac.
Sjednicu otvara Milan Kranjčević, predsjednik općinskog vijeća u 20,00 sati.
Zapisnik na sjednici vodi Ljerka Đaniš, računovodstveno-administrativni referent općinske
uprave.
Utvrđeno je da je sjednici nazočno 13 vijećnika Općinskog vijeća, kako slijedi:
Mario Fišer, Tomica Glavaš, Igor Jakopiček, Eva Kalkan, Ivica Lovrinčević, Toni Kardum, Miro
Karlović, Milan Kranjčević, Nikola Lacković, Hrvoje Marjanović, Josip Šincek,Marko Teskera,
Vlatko Vunovac
Ostali nazočni:
- Općinski načelnik Srećko Vuković
- Zamjenica Općinskog načelnika, Tanja Tavić
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić
- Stručni suradnik za računovodstvo i financije proračun, Katica Sršić
- Samostalni komunalni referent, Željko Franjić
- Hrvatski radio Valpovština, Darko Slivar
Predsjednik Općinskog konstatira da je nazočno 13 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 slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 21. sjednice Općinskog vijeća
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Rebalans Proračuna Općine Bizovac za 2019. godinu
a) Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama proračuna Općine Bizovac za 2019. godinu
b) Prijedlog Odluke o izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu
c) Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godin
d) Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine
Bizovac u 2019. godini

e) Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa javnih potreba na području socijalne skrbi na
području Općine Bizovac u 2019. godini
f) Prijedlog Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog
poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini
g) Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Plana nabave za 2019. godinu
4. Odluka o izradi V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Bizovac
5. Civilna zaštita Općine Bizovac
a) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac u 2019. godini
b) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac u 2020. godini

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU
TOČKA 1. Usvajanje zapisnika 21. sjednice
Predsjednik napominje da su vijećnici u materijalima za sjednicu primili zapisnik 21. sjednice vijeća.
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik stavlja tekst zapisnika 21. sjednice na
glasovanje, te nakon izjašnjavanja vijećnika, konstatira da je zapisnik 21. sjednice vijeća usvojen
većinom glasova, 2 „protiv“.
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće većinom glasova usvaja zapisnik 21. sjednice vijeća.
TOČKA 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
Igor Jakopiček: Upoznao bi vijećnike da se u Cretu Bizovačkom mještaninu Juraju Osrečku urušio
krov na kući u kojoj stanuje. Isključena mu je struja. Skromno živi od socijalne pomoći. Molio bi ako
općina može nešto pomoći u saniranju krova. Pomoć će i nogometni klub iz Creta i mještani.
Srećko Vuković: Općina će pomoći Juraju Osrećku u svojim mogućnostima, donacijama i fizičkim
radom.
Miro Karlović. Molio bi da se pokosi pašnjak u ulici Braće Radića u Samatovcima, nadam se da je
još toliko ostalo sredstava na poziciji košenja.
TOČKA 3. Rebalans Proračuna Općine Bizovac za 2019. godinu
a) Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bizovac za 2019.
godinu
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević otvorio je raspravu i dao je riječ općinskom načelniku Srećku
Vukoviću.
Općinski načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom Odluke o izmjenama i
dopunama proračuna Općine Bizovac za 2019. godinu.
Prihodi ukupni: Planirani 14.778.790,00 za 2019. godinu, prve izmjene i dopune povećanje
1.246.275,94 kune što u novom planu iznosi 16.025.065,94 kune.
Prihodi poslovanja 12.214.590,00 kuna, povećanje 971.275,94 kune što iznosi 13.185.865,94 kune.

Prihodi od nefinancijske imovine 2.564.200,00 kuna, povećanje 275.000,00 kuna što iznosi
2.839.200,00 kuna.
Rashodi ukupno: Planirano 14.778.790,00 za 2019. godinu, prve izmjene i dopune povećanje
1.889.948,80 kuna što u novom planu iznosi 11.557.323,90 kuna . Rashodi za nefinancijsku imovinu
Plan za 2019. godinu 4.967.700,00 kuna, prve izmjene i dopune povećanje iznosi 143.714,90 kuna što
u novom planu iznosi 5.111.414,90 kuna. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina će se utrošiti za
povećanje novog plana za 2019. godinu 643.672,86 kuna.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Odluke o prvim
izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bizovac za 2019. godinu dao je na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (10 za, 2
protiv), te je Općinsko vijeće donijelo
ODLUKU
o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bizovac za 2019. godinu.
KLASA: 400-05/19-01/5
URBROJ: 2185/03-19-02
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio)
b) Prijedlog Odluke o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.
godinu
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević otvorio je raspravu i dao je riječ općinskom načelniku Srećku
Vukoviću.
Općinski načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke o izmjenama Program
građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Bizovac u 2019.
godini obuhvaća
PRIHODI: Komunalni doprinos 50.000,00kn, Doprinos za šume 260.000,00 kn, Rudna renta
730.000,00 kn, Ostali prihodi 1.084.061,25,00 kn što ukupno iznosi 2124.061,25 kn.
RASHODI: Izgradnja odvodnog sustava općine Bizovac –Samatovci 400.000,00 kn, izgradnja I
FAZE javne rasvjete u Brođacima 674.300,00 kn, izgradnja I-FAZE javne rasvjete u Habjanovcima
676.000,00 kn, izgradnja javne rasvjete u Novakima 90.000,00 kn, dogradnja javne rasvjete u Cretu
30.000,00 kn, Asfaltiranje Habjanovačke ulice u Cretu 80.315,00 kn, asfaltiranje dijela Timaričeve
ulice u Samatovcima 69.600,00 kn, asfaltiranje spoja ulice P.Kovačevića-Zr. Frankopanska u
Samatovcima 103.846,25 kn .
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o izmjenama Programa građenja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu dao je na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (10 za, 2
protiv), te je Općinsko vijeće donijelo
ODLUKU
o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
KLASA: 363-01/19-01/19
URBROJ: 2185/03-19-02
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio)

c) Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.
godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević otvorio je raspravu i dao je riječ općinskom načelniku Srećku
Vukoviću.
Općinski načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom Odluke o izmjenama Programa
održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini.
Održavanje i opseg radova održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bizovac u 2019.
godini obuhvaća:
PRIHODI: Komunalna naknada 800.000,00 kn ostali prihodi 908.750,00 kn.
RASHODI: Održavanje javnih prometnih površina-zimska služba, 150.000,00 kn, Održavanje javnih
zelenih površina-košenje 530.000,00 kn, Odvoz krupnog otpada i sanacija deponija 230.000,00 kn,
Održavanje javne rasvjete 440.000,00 kn, deratizacija 308.750,00 kn, Sanacija ceste u Cerovcu
50.000,00 kn.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2019. godini dao je na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (10 za, 2
protiv), te je Općinsko vijeće donijelo
ODLUKU
o prvim izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini.
KLASA: 363-01/19-01/20
URBROJ: 2185/03-19-02
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio)
d) Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području
Općine Bizovac
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević otvorio je raspravu i dao je riječ općinskom načelniku Srećku
Vukoviću.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog Odluke o prvim
izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Bizovac na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odluke usvojen jednoglasno, te
je općinsko vijeće donijelo
ODLUKU
o prvim izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Bizovac.
KLASA: 612-01/19-01-3
URBROJ: 2185/03-19-02
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio)
e) Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa javnih potreba na području socijalne skrbi
na području Općine Bizovac u 2019. godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.

Predsjednik vijeća Milan Kranjčević otvorio je raspravu i dao je riječ općinskom načelniku Srećku
Vukoviću.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog Odlike o prvim
izmjenama Programa javnih potreba na području socijalne skrbi na području Općine Bizovac u 2019.
godini na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odluke usvojen jednoglasno, te
je općinsko vijeće donijelo
ODLUKU
o prvim izmjenama Programa javnih potreba na području socijalne skrbi
na području Općine Bizovac u 2019. godini.
KLASA: 550-01/19-01/10
URBROJ: 2185/03-19-02
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio)
f) Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa
državnog poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević otvorio je raspravu i dao je riječ općinskom načelniku Srećku
Vukoviću.
Općinski načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom Odluke o izmjenama Programa
korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini.
Prihodi: Prihod od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta 730.000,00 kn , Prihod od zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta 521.5 75,00 kn, Ostali prihodi 238.925,00 kn što
ukupno iznosi 1.490.500,00 kn.
Rashodi: Digitalizacija planova i projekata 50.000,00 kn, održavanje i uređenje javnih površina i
poljskih puteva 400.000,00 kn, uređenje kanalske mreže 100.000,00 kn, Izrada geodetsko katastarskih
podloga i projekata 130.000,00 kn, hortikulturno uređenje, sadnja drvoreda u Bizovcu 120.000,00 kn,
Hortikulturno uređenje, sadnja drvoreda u Novakima Bizovačkim 70.000,00 kn, Projekt uređenja
parka dvorca Norman u Bizovcu 35.000,00 kn, uređenje Vatrogasnog doma u Habjanovcima
419.500,00 kn, LAG 10.000,00 kn, Poticanje poljoprivrede 150.000,00 kn, Dojavna vatrogasna služba
6.000,00 kn.
Nakon provedene rasprave, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik konstatira da je prijedlog Odluke usvojen većinom glasova
(10 „za“ 2 „protiv“), te je općinsko vijeće donijelo
ODLUKU
o prvim izmjenama Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa
državnog poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini.
KLASA: 320-01/19-01/8
URBROJ: 2185/03-19-2
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio)
g) Prijedlog Odluke o izmjenama Plana nabave za 2019. godinu
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević otvorio je raspravu i dao je riječ općinskom načelniku Srećku

Vukoviću.
Općinski načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom Odluke o izmjenama Plana
nabave za 2019. godinu.
Za nabavu roba i usluga te ustupanje radova iz Plana nabave općinski načelnik, kao odgovorna osoba
naručitelja, predlaže i donosi Odluke o početku postupka javne nabave te Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Stručne i administrativne poslove za provođenje postupka nabave provodit će Jedinstveni upravni
odjel Općine Bizovac, koji vodi evidenciju postupka nabave i sklopljenih ugovora o nabavi i dostavlja
godišnje izvješće Uredu za javnu nabavu sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
Budući da nije bilo rasprave, predsjednik općinskog vijeća Prijedlog Odluke o izmjenama Plana
nabave dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik konstatira da je prijedlog Odluke usvojen većinom glasova
(10“za“, 2“protiv“), te je općinsko vijeće donijelo
ODLUKU
o prvim zmjenama plana nabave roba,
radova i usluga Općine Bizovac za 2019. godinu
KLASA: 406-01/19-01/1
URBROJ: 2185/03-19-02
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio)
TOČKA 4. Odluka o izradi V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine (PPUO)
Bizovac
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević otvorio je raspravu i dao je riječ općinskom načelniku Srećku
Vukoviću.
Općinski načelnik, u kratkim crtama istakao što se izmjenama želi postići.
Željku Franjić: upoznao vijećnike s prijedlogom Odluke o izradi V. izmjena i dopuna prostornog plana
uređenja Općine Bizovac, te pojedinačno obrazložio sva četiri razloga pokretanja postupka izmjena
prostornog plana Općine Bizovac.
Naglasio da će V. Izmjene i dopune PPUO Bizovac obuhvatit sljedeće:
1. Formiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja za gospodarenje otpadom od
lokalnog značaja na k.č.br. 1118, k.o. Brođanci,
2. Unutar građevinskog područja naselja Bizovac ukida se obveza izrade Urbanističkog plana
uređenja „Bajer“ (UPU4), a na tom području će se odrediti uvjeti gradnje koji će omogućiti
izgradnju građevina ugostiteljsko-turističke namjene, športsko-rekreacijske namjene, stambene i
drugih namjena u funkciji seoskog turizma, kao i prateće infrastrukture,
3. Redefiniranje područja obuhvata i potrebe izrade planova užih područja,
4. Korekcija Odredbi za provedbu vezanih za izgradnju građevina unutar zone gospodarske
namjene, građevina gospodarskih djelatnosti, javnih i društvenih djelatnosti i sportskorekreacijskih građevina unutar građevinskih područja i izvan granica građevinskih područja.
Ivica Lovrinčević: smatra da nije dobro da se omogući prodaja parcela oko bizovačkog bajera i taj dio
odluke nikako ne može podržati.
U raspravi su sudjelovali Marko Teskera i Miro Karlović.
Općinski načelnik istakao da se ne želi inzistirati na donošenju Odluke ako nema konsenzusa svih
članova općinskog vijeća te točku 2. prijedloga Odluke povlači iz prijedloga Odluke.

Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća zaključuje raspravu i stavlja izmijenjeni prijedlog
Odluke bez točke 2. prijedloga na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odluke o izradi V. izmjena i dopuna
prostornog plana uređenja Općine Bizovac s predloženom izmjenom usvojen jednoglasno, te je
općinsko vijeće donijelo
ODLUKU
o izradi V. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Bizovac
KLASA: 350-01/19-01/1
URBROJ: 2185/03-19-02
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio)
TOČKA 5. Civilna zaštita Općine Bizovac
a) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac u 2019. godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća predložio je vijećnicima Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine
Bizovac i riječ dao općinskom načelniku Srećku Vukoviću. Općinski načelnik Srećko Vuković
upoznao je vijećnike s Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac u 2019.
godini.
Općina Bizovac izradila je Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za period od 2017.
do 2020. godine kojom se utvrđuje smjer razvoja sustava civilne zaštite. U prijedlogu akta izvršena je
analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac za 2019. godinu, te Plan razvoja
sustava Civilne zaštite u 2019. godini.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Analizu stanja sustava civilne zaštite na području
Općine Bizovac u 2019. godini dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik konstatira da je prijedlog Zaključka usvojen jednoglasno,
te je općinsko vijeće donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite
na području Općine Bizovac u 2019. godini.
KLASA: 810-03/19-01/2
URBROJ: 2185/03-19-01
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio)
b) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac u 2020. godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Plan razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Bizovac u 2020. godini i riječ dao općinskom načelniku Srećku Vukoviću. Općinski
načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Planom razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Bizovac u 2020. godini.
Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Bizovac za 2020. godinu sadrži pravac razvoja civilne
zaštite s planovima njihove realizacije odnosno kako bi se ostvario željeni rezultat razvojne vizije s
konačnim ciljevima.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Bizovac u 2020. godini dao je na glasovanje.

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik konstatira da je prijedlog Zaključka usvojen jednoglasno,
te je općinsko vijeće donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Plana razvoja sustava civilne zaštite
na području Općine Bizovac u 2020. godini.
KLASA: 810-03/19-01/2
URBROJ: 2185/03-19-02
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio)
Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 21,00 sat.

Zapisničar:
Ljerka Đaniš
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević

Sjednica je snimljena na digitalni diktafon.

