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        REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

 

            OPĆINA BIZOVAC 

            Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/17-01/3 

URBROJ:   2185/03-17-02 

Bizovac,  31. ožujak 2017. godine 

  

ZAPISNIK 

s 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 31. ožujak 2017. 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 11 vijećnika, 

odnosno potreban broj za donošenje pravovaljanih odluka. 

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

Boris Katančić, Marin Lacković, Slavko Magečić, Davor Tavić, Marko Teskera, Davor Torjanac,  i 

Josip Šincek 

Nenazočni: Alan Bošnjak, Nenad Sudar 

Ostali nazočni: 

- Općinski načelnik Srećko Vuković  

- Zamjenica Općinskog načelnika, Tanja Tavić 

- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić  

- Hrvatski radio Valpovština, Darko Slivar   

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. 

 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika 28. sjednice Općinskog vijeća 

2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

3. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje VI-XII mj. 

2016. g. 

4. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2016. godinu 

a ) Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće zalihe proračuna u 2016. godini 

b) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. 

godini 

c) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2016. 

godini 

d) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2016. godini 

e) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2016. godini 

f) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalne skrbi u 2016. godini 

g) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa 

državnog poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini 

5. Razmatranje Prijedloga odluke o kupovini poslovnog udjela u trgovačkom društvu „Hrvatski 

radio Valpovština“ d.o.o. Valpovo 

6. Razmatranje Prijedloga odluke o nerazvrstanim cestama i pojasu nogostupa u Bizovcu 

7. Donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Bizovac 

 

 

 

 

 



RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 

 

Ad-1 Usvajanje zapisnika 28. sjednice 

Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je usvajanje zapisnika 28. sjednice Općinskog vijeća 

i otvorio raspravu. 

Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća zapisnik 28. sjednice dao je na glasovanje. Nakon 

obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 28 . sjednice vijeća. 

 

Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika  

Davor Tavić: Fasada na općinskoj zgradi već propada. Da li imamo neku garanciju? Na zgradi 

vrtića još nije renoviran jedan čošak. Nema stiropora i žbuke. Da li će se i to riješiti?  

Nediljko Pušić: Nemamo garnciju. Rađeno je kao što je nekada bilo, i to je uvijek problem. Dio 

zgrade u vrtiću će se sigurno riješiti. Radi se vatrootporna fasada. Zgrada je pred tehnički 

pregled. 

Marin Lacković: Čudim se Nediljku da nešto nema garanciju. Svaki ugovor mora imati garanciju. 

Nediljko Pušić: Konzervatorski stručni nadzor vrši kontrolu i on to mora riješiti. 

 

 

Ad-3 Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje 

VI-XII mj. 2016. godine 

Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima usvajanje Izvješća o radu Općinskog 

načelnika Općine Bizovac za razdoblje VI-XII mj. 2016. 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 kako je 

vidljivo u materijalima za ovu sjednicu vijeća. 

Budući da nije bilo rasprave, predsjednik vijeća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine 

Bizovac  za razdoblje VI-XII mj. 2016. 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. 2016. godine. 

 

 

Ad-4 Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2016. 

godinu 

Podpredsjednik vijeća Davor Torjanac  predložio je vijećnicima Godišnje izvještaj o izvršenju 

proračuna Općine Bizovac za 2016. godinu i otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku 

Vukoviću. 

Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna 

Općine Bizovac za 2016. godinu kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. 

Od planiranih prihoda poslovanja 8.494.695,13 kn ostvareno je 9.167.191,62 kn ili 107,92 %, 

a od planiranih prihoda od nefinancijske imovine 1.258.000,00 kn ostvareno je 1.317.495,63 kn 

ili 104,730 % ili ukupni prihodi su 10.484.687,25 kn ili ostvarenje 107,51 % u 2016. godini. 

Od planiranih rashoda poslovanja 6.127.023,58 kn ostvareno je 6.388.758,90 kn ili 104,27 %, 

a od planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine 4.122.886,58 kn ostvareno je 

4.321.270,73 kn ili 104,81 % ili ukupno planirani rashodi su ostvareni u iznosu 10.710.029.63 

kn ili 104,49 %. 

U 2015. godini ostvaren je manjak prihoda u iznosu 225.342,38 kuna. Za rashode u 2016. godini 

korišten je višak prihoda uz 2015. godine, te ukupni višak prihoda iznosi 271.872,07 kuna. 

Nakon provedene rasprave, podpredsjednik vijeća Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 

Općine Bizovac za 2016. 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 

2016. godinu.  

 



a) Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće zalihe proračuna u 2016. godini  

Podpredsjednik vijeća predložio je vijećnicima Izvješće o korištenju tekuće zalihe proračuna u 

2016. 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 2016. 

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

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o korištenju tekuće zalihe proračuna u 2016. 

godini. 

 

b) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2016. godini 

Podpredsjednik vijeća Veljko Gudelj predložio je vijećnicima Izvješće o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini i otvorio raspravu. Načelnik Srećko Vuković 

upoznao je vijećnike s Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  u 

2016. godini kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. Nakon provedene rasprave 

podpredsjednik vijeća Davor Torjanac 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 2016. godini. 

 

c) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture 

u 2016. godini 

Podpredsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima Izvješće o izvršenju Programa 

gradnje komunalne infrastrukture i otvorio raspravu. Načelnik Srećko Vuković upoznao je 

vijećnike s Izvješćem o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2016. godini 

kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. Nakon provedene rasprave, podpredsjednik 

vijeća Davor Torjanac 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 2016. godini. 

 

d) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2016. 

godini 

Podpredsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima Izvješće o izvršenju Programa 

javnih potreba u športu u 2016. godini otvorio raspravu. Načelnik Srećko Vuković upoznao je 

vijećnike s Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2016. godini kako je 

vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. Nakon provedene rasprave, podpredsjednik vijeća Davor 

Torjanac Izvješće o Izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2016. 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 

2016. godini. 

 

e) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2016. 

godini  

Podpredsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima Izvješće o izvršenju Programa 

javnih potreba u kulturi u 2016. godini i otvorio raspravu. Načelnik Srećko Vuković upoznao je 

vijećnike s Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2016. godini kako je 

vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. 

Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Davor Torjanac Izvješće o izvršenju Programa 

javnih potreba u kulturi u 2016. 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 

2016. godini. 



 

Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Godišnje Izvješće o izvršenju proračuna Općine Bizovac 

za 2016. godinu. 

 

f) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalne skrbi u 

2016. godini 

Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima Izvješće o izvršenju Programa javnih 

potreba socijalne skrbi u 2016. godini. 

Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Davor Torjanac Izvješće o izvršenju programa 

javnih potreba socijalne skrbi u 2016. godini dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, 

Općinsko vijeće donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba socijalne 

skrbi u 2016. godini. 

 

g) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje i 

zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini  

Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima Izvješće o izvršenju Programa 

korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini kako 

je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu i otvorio raspravu.  Načelnik Srećko Vuković  upoznao 

je vijećnike s Izvješćem o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog 

poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.  

Nakon proveden rasprave, predsjednik vijeća Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava 

od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini i dao je na glasovanje. 

Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći  

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od 

prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini. 

 

 

Ad-5 Razmatranje ponude za kupnju poslovnog udjela Grada Belišće u vlasničkoj  

strukturi HRV-a 

Podpredsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima prijedlog 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 

Općina Bizovac, temeljem ponude Skupštine trgovačkog društva Hrvatski radio Valpovština 

d.o.o. Valpovo, kupuje 6,25 % poslovnog udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva 

Hrvatski radio Valpovština d.o.o. Valpovo. 

Poslovni udio koji je predmet kupoprodaje, temeljem knjige poslovnih udjela, nalazi se u 

vlasništvu trgovačkog društva HRVATSKI RADIO VALPOVŠTINA Društvo s ograničenom 

odgovornošću za proizvodnju i distribuciju radijsko-televizijskog i izdavačkog programa, sa 

sjedištem u Valpovu, Kralja Petra Krešimira IV 1, MBS 030020726, OIB: 07458580880. 

Kupoprodajna cijena, temeljem službene procjene vrijednosti poslovnih udjela trgovačkih 

društva Hrvatski radio Valpovština d.o.o.Valpovo, iznosi 6.000,00 HRK i osigurana je Proračunu 

Općine Bizovac za 2017. godinu. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da sklopi ugovor o kupoprodaji poslovnog udjela iz članka 1. 

ove Odluke sa Hrvatskim radiom Valpovština d.o.o. Valpovo kao prodavateljem. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kupovini poslovnog udjela 

Grada Belišće u Vlasničkoj strukturi HRV-a. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ općine.      



 

Ad-6 Razmatranje Prijedloga odluke o nerazvrstanim cestama i pojasu nogostupa u 

Bizovcu 

Predsjednik vijeća predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga odluke o nerazvrstanim cestama 

i pojasu nogostupa u Bizovcu kako je predložen u materijalu za ovu sjednicu i riječ dao načelniku. 

Načelnik je upoznao vijećnike s Prijedlogom odluke o nerazvrstanim cestama i pojasu nogostupa 

u Bizovcu. 

Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću 

ODLUKU 

Ovom odlukom uređuje se održavanje, mjere zaštite i provođenje nadzora nad nerazvrstanim 

cestama i pojasu nogostupa u Bizovcu. 

Nerazvrstana cesta u smislu ove Odluke je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu općine 

Bizovac, koja se koriti za promet po bilo kojoj osnovi, a nalazi se u građevinskom području 

naselja Bizovac, određenim Prostornim planom uređenja općine Bizovac. 

U naselju Bizovac , pod nerazvrstanim cestama koje su predmet ove Odluke, podrazumijevaju 

se sljedeće katastarske čestice: k.o. Bizovac, katastarske čestice broj: 388/3;389;390;391/39; 

i 1909/1. 

 

 

Ad-7 Donošenje odluke  o dodjeli javnih priznanja Općine Bizovac 

Predsjednik vijeća Davor Torjanac predložio je vijećnicima prijedlog 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 kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. Nakon provedene rasprave, Općinski 

načelnik predlaže da se dodjele zahvalnice Općine Bizovac. 

Nakon provedene rasprave, predsjednik 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. 

 

 

 

Predsjednik općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 20,05 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. 

 


