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        REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

 

            OPĆINA BIZOVAC 

            Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/16-01/8 

URBROJ:   2185/03-16-02 

Bizovac,  8. prosinac 2016. godine 

 

ZAPISNIK 

s 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 8. prosinca 2016. godine u općinskoj 

vijećnici Općine Bizovac. 

Početak sjednice u 18,00 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: Alan Bošnjak, Darko Bošnjak, Marinko Dragić, Tomica Glavaš, 

Veljko Gudelj, Boris Katančić, Marin Lacković, Slavko Magečić, Davor Tavić, Marko Teskera, Davor 

Torjanac, Nenad Sudar i Josip Šincek 

Ostali nazočni: 

- Općinski načelnik Srećko Vuković  

- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić  

- Stručni suradnik za proračun, Katica Sršić 

- Hrvatski radio Valpovština, Darko Slivar   

- Predsjednik MO Brođanci, Miroslav Vidaković 

- Predsjednik MO Cret Bizovački, Josip Bajs 

- Predstavnik MO Habjanovci, Ante Lovrić 

Predsjednik 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 jednoglasno. 

 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika 26. sjednice Općinskog vijeća 

2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

3. Prijedlog programa Općine Bizovac za 2017. godinu 

a) Prijedlog Programa javnih potreba u športu u 2017. godini 

b) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2017. godini 

c) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva u 2017. 

godini 

d) Prijedlog Programa javnih potreba održavanja komunalne infrastrukture u 2017. 

godini 

e) Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2017. godini 

f) Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog 

poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini 

4. Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2017. godinu 

5. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2017. godinu 

6. Prijedlog Odluke Plana javne nabave za 2017. godinu 

7. Prijedlog izmjene Društvenog ugovora o osnivanju društva Hrvatski radio Valpovština d.o.o. 

 

                     



 

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 

 

 

Ad-1 Usvajanje zapisnika 26. sjednice 

Zapisnik 26. sjednice vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu. 

Predsjednik vijeća g. Davor Torjanac predložio je usvajanje zapisnika 26. sjednice Općinskog 

vijeća i otvorio raspravu. 

Budući da nije bilo primjedbi ni rasprave, predsjednik vijeća zapisnik 26. sjednice dao je na 

glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 26 . sjednice vijeća. 

 

 

Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika  

Marin Lacković: Što je sa kontejnerima za odvoz komunalnog otpada, gdje se nalaze pa se ne 

sakuplja otpad u njih? 

Načelnik: Spremili smo kontejnere dok Ministarstvo zaštite okoliša ne donese drugu odluku kako 

će se odvoziti i spremati komunalni otpad. Velike su teškoće i loše ostavljanje otpada pored 

kontejnera.   

 

 

Ad-3 Prijedlog programa Općine Bizovac za 2017. godinu 

Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima Prijedlog programa za 2017. godinu i 

otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću. 

Načelnik općine Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom programa za 2017. godinu. 

 

a) Prijedlog programa javnih potreba u športu u 2017. godini 

Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 

Prijedlog programa javnih potreba u športu na području Općine Bizovac za 2017. godinu iznosi 

277.000,00 kuna. 

Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog programa javnih potreba u športu u 2017. godini   

 

b) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu 

Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 

Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 

2017. godinu i otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku Vuković. 

Srećko Vuković: 

Prijedlog Programom javnih potreba u kulturi u 2017. godini planirano je 156.000,00 kuna. 

Planirana sredstva prema programu utrošit će se:  

1. Financiranje amaterskih kulturno umjetničkih društava       150.000,00 kn 

2. Manifestacije u kulturi                                                        50.000,00 kn 

3. Financiranje uređenja objekata kulture                             200.000,00 kn 

Budući da nije bilo rasprave, nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2017. 

godinu.    

 

c)  Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva u 

2017. godini 

Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 

Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti 



socijalne skrbi i zdravstva u 2017. godini i riječ dao načelniku Srećku Vuković. 

Srećko Vuković: Programom javnih potreba u djelatnosti socijalne skrb i zdravstva i zdravstva u 

2017. godini planirano je ukupno 589.000,00 kuna i to za slijedeće namjene: 

- Financiranje troškova stanovanja                                88.000,00 

- Financiranje troškova ogrijeva                                   100.000,00 

- Pomoć za opremu novorođenog djeteta                         50.000,00 

- Jednokratne pomoći                                                        5.000,00 

- Financiranje učeničkih stipendija i prijevoz učenika      253.000,00 

- Financiranje toplog obroka učenika osnovne škole           33.000,00  

- Financiranje udžbenika                                                  20.000,00 

- Financiranje programskih aktivnosti Crvenog križa           35.000,00 

- Financiranje programa humanitarnih udruga                   5.000,00 

Budući da nije bilo rasprave, nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne 

skrbi i zdravstva u 2017. godini. 

 

d) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini 

Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 

Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je Prijedlog Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2017. godini i riječ dao načelniku Srećku Vuković. 

Srećko Vuković: Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini planirana su 

sredstva od 1.068.750,00 kuna, a utrošit će se za: 

- Održavanje javnih prometnih površina-zimska služba            50.000,00 

- Održavanje javnih zelenih površina – košenje                        50.000,00 

- Odvoz krupnog otpada i sanacija deponija                             50.000,00 

- Održavanje javne rasvjete                                                 170.000,00 

- Deratizacija                                                                      133.750,00 

- Rekonstrukcija ceste u ulici A. Šenoe u Bizovcu                    220.000,00 

- Sanacija nogostupa u Novakima Bizovačkim                          20.000,00 

- Sanacija nogostupa u Brođancima                                         50.000,00 

- Sanacija nogostupa u Cretu Bizovačkom                                50.000,00 

- Sanacija nogostupa u Samatovcima                                      50.000,00 

- Sanacija nogostupa u Habjanovcima                                    50.000,00 

- Rekonstrukcija ceste u ulici F.Timarića u Samatovcima       175.000,00   

- Budući da nije bilo rasprave, nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je 

slijedeću 

ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture 

u 2017. godini. 

 

e) Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2017. godini 

Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv. 

Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je Prijedlog Programa gradnje komunalne 

infrastrukture u 2017. godini i riječ dao načelniku Srećku Vuković. 

Srećko Vuković: Programom gradnje komunalne infrastrukture u 2017. godini planirano je 

1.351.574,00 kuna i to za slijedeće projekte: 

 

- Izgradnja odvodnog sustava Općine Bizovac                 351.574,00 

- Izgradnja vodoopskrbnog sustava – otplata kredita         10.000,00 

- Izgradnja vodovodne mreže u Cvjetnoj ulici u Bizovcu    200.000,00 

- Izgradnja plinske mreže u Cvjetnoj ulici u Bizovcu         100.000,00 

- Izgradnja J.R. u ulici B.Radića  Cretu Bizovačkom          400.000,00 

- Izgradnja I faze J.R. u Brođancima                               10.000,00 



- Izgradnja I faze J.R. u Habjanovcima                             10.000,00 

- Izgradnja I faze J.R. u Novakima Bizovačkim                10.000,00 

- Izgradnja ceste prema groblju u Habjanovcima             200.000,00 

- Izgradnja asfaltnog parkirališta na groblju Brođanci         60.000,00 

Budući da nije bilo rasprave, nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture u 

2017. godini. 

 

 

f) Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog 

poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini. 

Prijedlog Programa vijećnici  su dobili uz poziv. 

Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima Prijedlog Programa korištenja 

sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini i riječ dao 

načelniku Srećku Vuković. 

Srećko Vuković: Programom korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog 

zemljišta u 2017. godini financirat će se u iznosu 1.340.875,00 kn slijedeći projekti i aktivnosti: 

Prihodi: -Prihod od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta 

      - Prihod od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta 

Rashodi:  

1. Analiza vode                                                                             2.000,00 

2. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste do groblja u Habjanovcima  200.000,00 

3. Održavanje poljskih puteva                                                    100.000,00 

4. Izrada geodetsko katastarskih podloga                                     30.000,00 

5. Izgradnja odvodnog sustava                                                  351.574,00 

6. Izgradnja plinske i vodovodne mreže u Cvjetnoj ulici                200.000,00 

7. Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta                                    403.287,00 

8. LAG                                                                                        9.014,00 

9. Poticanje poljoprivrede                                                           39.000,00 

10. Dojavna vatrogasna služba                                                       6.000,00  

 

Budući da nije bilo rasprave, nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i 

zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini 

 

 

Ad-4 Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2017. godinu 

Prijedlog Proračuna vijećnici su dobili uz poziv. 

Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 

2017. godinu i riječ dao načelniku Srećku Vuković. 

Srećko Vuković: Prijedlog Proračuna za 2017. godinu iznosi 9.421.631,00 kuna. Prihodi 

poslovanja planiraju se u iznosu od 8.258.631,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

1.163.000,00 kuna. Ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 9.421.631,00 kuna. Rashodi 

poslovanja 5.680.631,00 kuna i rashodi za nefinancijsku imovinu 3.741,00 kuna.  

Nakon iscrpnog upoznavanja vijećnika s Prijedlogom proračuna Općine Bizovac za 2017. godinu, 

budući da nije bilo rasprave predsjednik vijeća Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2017. 

godinu dao je na glasovanje. 

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Proračuna Općine Bizovac za 2017. godinu. 

 

 



Ad-5 Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2017. godinu. 

Prijedlog Odluke vijećnici su dobili uz poziv. 

Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima Prijedlog Odluke o izvršavanju 

proračuna za 2017. godinu i otvorio raspravu. 

Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 

2017. godinu dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je 

slijedeću 

ODLUKU 

Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2017. 

godinu. 

Suzdržana je vijećnik Tomica Glavaš. 

  

 

Ad-6 Prijedlog Plana javne nabave za 2017. godinu. 

Prijedlog Plana vijećnici su dobili uz poziv. 

Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Prijedlog plana javne 

nabave za 2017. godinu i otvorio raspravu. 

Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Plana javne nabave za 2017. godinu 

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

ODLUKU 

Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Prijedlog Plana javne nabave za 2017. godinu.   

Protiv je vijećnik Davor Tavić, Suzdržan je vijećnik Tomica Glavaš. 

 

 

Ad-7 Prijedlog izmjene Društvenog ugovora o osnivanju društva Hrvatski radio 

Valpovština d.o.o. 

Prijedlog izmjena Društvenog ugovora vijećnici su dobili uz poziv. 

Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima Prijedlog izmjene Društvenog ugovora 

o osnivanju društva Hrvatski radio Valpovština d.o.o.  

Direktor društva Darko Slivar upoznao je  vijećnike s prijedlogom izmjena Društvenog ugovora 

o osnivanju društva Hrvatski radio Valpovština d.o.o. kako je vidljivo u materijalima za ovu 

sjednicu. 

Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog izmjene Društvenog ugovora o osnivanju 

društva Hrvatski radio Valpovština d.o.o. dao je na glasovanje. 

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKA 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva 

Hrvatski radio Valpovština d.o.o.. 

 

Završeno u 19,15 sati. 

 

 

          

Zapisničar:  

Ljerka Đaniš   

 Predsjednik Općinskog vijeća 

 Davor Torjanac 

 

 

 

 

Sjednica je snimljena na digitalni diktafon. 

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


