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ZAPISNIK
s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 08. studenoga 2017.
godine u općinskoj vijećnici Općine Bizovac.
Početak sjednice u 19,30 sati
Sjednici su bili nazočni :
- Vijećnici : Darko Bošnjak, Mario Fišer,Tomica Glavaš, Igor Jakopiček, Toni
Kardum, Miro Karlović, Milan Kranjčević, Nikola Lacković, Hrvoje
Marjanović, Josip Šincek, Marko Teskera, Vlatko Vujnovac,
- Vijećnik Ivica Lovrinčević nije nazočan sjednici
- Općinski načelnik Srećko Vuković
- Ravnatelj OŠ „Bratoljuba Klaića“ Bizovac Ante Lovrinčević
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac Nediljko Pušić,
Željko Franjić, Katica Sršić
- Predstavnik HRV – 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 provedenog glasovanja utvrđuje da je predloženi dnevni red prihvaćen
jednoglasno.
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Općinskog vijeća
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Izmjene Proračuna Općine Bizovac za 2017. godinu
a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu
b) Prijedlog Odluke o izmjenama programa gradnje komunalne infrastrukture
u 2017. godini
c)
Prijedlog Odluke o izmjenama programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2017. godini
d) Prijedlog Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi u 2017.
godini
e) Prijedlog Odluke o izmjenama programa korištenja sredstava od prodaje
državnog poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini
f)
Prijedlog Odluke o izmjenama Plana nabave za 2017. godinu
5. Razmatranje prijedloga Pravilnika o odobravanju stipendija učenicima i
studentima

6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka prodaje plinske mreže u vlasništvu
Općine Bizovac
7. Civilna zaštita Općine Bizovac
a) Usvajanje Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Bizovac
b) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac u 2017.
godini
c) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac u 2018.
godini

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU
Ad-1 Usvajanje zapisnika 3. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje zapisnika 3. sjednice
Općinskog vijeća i otvorio raspravu. Budući da nije bilo primjedbe na zapisnik,
predsjednik vijeća dao je zapisnik na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja,
Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 3. sjednice
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika
Marko Teskera: Održan je sastanak sa županom u općini. Da li su svi vijećnici
pozvani ? Što je sa prostorom gdje se sastaje Udruga mladih Središte Bizovac, da
li su planirana sredstva u proračunu ? Da li znate nešto više o rušenju hotela
Bizovačkih toplica. Da li se zna rok realizacije ?
Srećko Vuković: Na sastanak sa županom u općini smo uputili pozive svim
vijećnicima. Došao je tko je mogao doći. Zgradu bivšeg kina pored zgrade
Vatrogasnog doma u Bizovcu, adaptirali smo ovojnicu zgrade. Planirana su
sredstva za daljnju adaptaciju u proračunu za 2018. godinu. Moramo ispuniti
natječajne obrasce i tražiti sredstva EU fonda i županije.
Jako Andabak je vlasnik Bizovačkih toplica i donio je odluku o rušenju jer je
isplativije od adaptacije. Rušenje bi krenulo do kraja godine. U izradi je projekt
rušenja i zbrinjavanja otpada. Pregovara se sa tvrtkama na području Općine
Bizovac koje bi radile na rušenju i zbrinjavanju građevinskog otpada.
Milan Kranjčević: Što je sa učeničkim kartama koje općina sufinancira? Da li u
cijenu ne ulaze više karte za gradski prijevoz?
Srećko Vuković: Došlo je do raskoraka GPP-a pa se više ne sufinancira karta tzv.
butra. Morat ćemo sufinancirati sami.
Ad-3 Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada OŠ „Bratoljuba
Klaića“ Bizovac u školskoj 2017./2018. godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.

Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje zaključka o
Godišnjem plan i programu rada OŠ „Bratoljuba Klaića“ Bizovac u školskoj
2017./2018. godini i riječ dao ravnatelju OŠ „Bratoljuba Klaića“ Bizovac Anti
Lovrinčeviću.
Ravnatelj škole Ante Lovrinčević upoznao je vijećnike s Godišnjim planom i
programom rada OŠ „Bratoljuba Klaića“ Bizovac u školskoj 2017./2018. godini
kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević Godišnji plan i
program rada OŠ „Bratoljuba Klaića“ Bizovac u školskoj 2017./2018. godini dao
je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prima na znanje Godišnji plan i program rada OŠ
„Bratoljuba Klaića“ Bizovac u školskoj 2017./2018. godini.
Ad-4 Izmjene Proračuna Općine Bizovac za 2017. godinu
a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna za 2017.
godinu
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Izmjena
Proračuna Općine Bizovac za 2017. godinu, otvorio raspravu i riječ dao općinskom
načelniku Srećku Vukoviću.
Srećko Vuković: upoznao je vijećnike s Izmjenama Proračuna Općine Bizovac za
2017. godinu, kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Ukupni proračunski prihodi prvim rebalansom u 2017. godini povećavaju se
1.174.018,98 kn i iznose 10.595.649,98 kn. Ukupni proračunski rashodi
povećavaju se 1.445.891,05 kn i iznose 10.867.522,05 kn. U prvom rebalansu
koristi se višak prihoda iz 2016. godine u iznosu 271.872,07 kn. Predlaže se
povećanje prihoda za 1.174.018,98 kn. Rashodi se povećavaju 1.445.891,05 kn.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević Izmjene
Proračuna Općine Bizovac za 2017. godinu dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Izmjene i dopune Proračuna Općine Bizovac
za 2017. godinu.
b) Razmatranje Odluke o drugim izmjenama
komunalne infrastrukture u 2016. godini

Programa gradnje

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje prijedloga
Odluke o izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2017. godini
i riječ dao općinskom načelniku Srećku Vukoviću.
Srećko Vuković: upoznao vijećnike s drugim izmjenama Programa gradnje
komunalne infrastrukture u 2017. godini kako je i vidljivo u materijalima za ovu
sjednicu.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Bizovac u 2017. godini obuhvaća:
PRIHODI
- Komunalni doprinos
156.500,00 kn
- Doprinos za šume
240.000,00 kn
- Rudna renta
600.000,00 kn
- Ostali prihodi
481.300,00 kn
RASHODI
- Izgradnja odvodnog sustava općine Bizovac
110.000,00 kn
- Izgradnja vodovodne mreže u Cvjetnoj ulici u Bizovcu 200.000,00 kn
- Izgradnja plinske mreže u Cvjetnoj ulici u Bizovcu 100.000,00 kn
- Izgradnja J.R. u Cretu Bizovačkom
1.067.800,00 kn
što je ukupno novi rashodi od 1.477.800,00 kn.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće većinom glasova usvaja Odluku o drugim izmjenama Programa
gradnje komunalne infrastrukture u 2017. godini.
c) Razmatranje
Odluke
o
izmjenama
komunalne infrastrukture u 2017. godini

Programa

održavanja

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje prijedloga
Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.
godini i riječ dao općinskom načelniku Srećku Vukoviću.
Srećko Vuković: upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke o izmjenama
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini kako je vidljivo u
materijalima za ovu sjednicu.
Održavanje i opseg radova održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Bizovac u 2017. godini obuhvaća:
PRIHODI
- Komunalna naknada 800.000,00 kn
- Ostali prihodi 387.482,70 kn
što je ukupno prihodi od 1.187.482,70 kn.
RASHODI – NOVI PLAN
- Održavanje javnih prometnih površina-zimska služba 135.000,00 kn
- Održavanje javnih zelenih površina – košenje 135.200.00 kn
- Odvoz krupnog otpada i sanacija deponija 50.000,00 kn
- Održavanje javne rasvjete 420.000,00 kn
- Deratizacija 134.050,00 kn
- Sanacija nogostupa u Novakima Bizovačkim 32.240,95 kn
- Sanacija nogostupa u Samatovcima 50.000,00 kn
- Rekonstrukcija ceste u ul. Pere Kovačevića. Groblje u Samatovcima
230.991,75 kn.
što je ukupno rashodi 1.187.482,70 kn.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Odluku o izmjenama Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2017. godini.

d) Prijedlog Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi u
2017. godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga
Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi u 2017. godini , otvorio
raspravu i riječ dao općinskom načelniku Srećku Vukoviću.
Srećko Vuković: upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke o izmjenama
programa javnih potreba u kulturi u 2017. godini kako je vidljivo u materijalima
za ovu sjednicu.
U program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu uvrštavaju se programi i
planiraju sredstva za:
- Financiranje amaterskih kulturno umjetničkih društava 146.182,35 kuna
- Manifestacije u kulturi 113.143,00 kuna
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Prijedlog Odluke o izmjenama programa
javnih potreba u kulturi u 2017. godini.
e) Prijedlog Odluke o izmjenama programa korištenja sredstava od
prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga
Odluke o izmjenama programa korištenja sredstava od prodaje državnog
poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini, otvorio raspravu i riječ dao općinskom
načelniku Srećku Vukoviću.
Srećko Vuković: upoznao je vijećnik s Prijedlogom Odluke o izmjenama programa
korištenja sredstava od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta u 2017.
godini kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Financijski plan mijenja se i glasi:
PRIHODI
1. Prihodi od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta 830.000,00 kuna
2. Prihodi od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta
510.875,00 kuna što je ukupno prihodi od 1.340.875,00 kuna
RASHODI - NOVI PLAN
Analiza vode 2.000,00 kn, Održavanje poljskih puteva 221.416,25 kn, Izrada
geodetsko katastarskih podloga 30.000,00 kn, Izgradnja odvodnog sustava
110.000,00 kn, Izgradnja plinske i vodovodne mreže u Cvjetnoj ulici 200.000,00
kn, Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta 723.444,75 kn, LAG 9.014,00 kn,
Poticanje poljoprivrede 39.000,00 kn, Dojavna vatrogasna služba 6.000,00 kn,
što je ukupno rashodi 1.340.875,00 kn.
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja Prijedlog Odluke o izmjenama programa
korištenja sredstava od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta u 2017.
godini

f) Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Plana nabave za
2017. godinu
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje prijedloga
Odluke o izmjenama Plana nabave za 2017. godinu i riječ dao općinskom
načelniku Srećku Vukoviću.
Srećko Vuković: upoznao je vijećnike s prijedlogom Odluke o izmjenama Plana
nabave za 2017. godinu kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća prijedlog Odluke o izmjenama
Plana nabave za 2017. godinu dao je na glasovanje. Nakon obavljenog
glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja prijedlog Odluke o izmjenama Plana nabave
za 2017. godinu.
Ad-5 Razmatranje prijedloga Pravilnika o odobravanju stipendija
učenicima i studentima
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga
Pravilnika o odobravanju stipendija učenicima i studentima, otvorio raspravu i
riječ dao načelniku Srećku Vukoviću.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s prijedlogom Pravilnika o
odobravanju stipendija učenicima i studentima kako je vidljivo u materijalima za
ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća prijedlog Pravilnika o odobravanju
stipendija učenicima i studentima dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja prijedlog Pravilnika o odobravanju stipendija
učenicima i studentima Općine Bizovac.
Ad-6 Prijedlog Odluke o pokretanju postupka prodaje plinske mreže u
vlasništvu Općine Bizovac
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Prijedloga
Odluke o pokretanju postupka prodaje plinske mreže u vlasništvu Općine Bizovac,
otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom Odluke o pokretanju
postupka prodaje plinske mreže u vlasništvu Općine Bizovac kako je vidljivo u
materijalima za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o pokretanju
postupka prodaje plinske mreže u vlasništvu Općine Bizovac dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću

ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno donosi odluku o pokretanju postupka prodaje plinske
mreže, plinovoda, instalacija i svih pripadajućih postrojenja za transport i
distribuciju plina u vlasništvu Općine Bizovac.
Ad-7 Civilna zaštita Općine Bizovac
a) Usvajanje Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine
Bizovac
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Procjene
rizika od velikih nesreća za područje Općine Bizovac, otvorio raspravu i riječ dao
načelniku Srećku Vukoviću.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Procjenom rizika od velikih
nesreća za područje Općine Bizovac kako je vidljivo u materijalu za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Procjenu rizika od velikih nesreća
za područje Općine Bizovac dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Procjene rizika od velikih nesreća za
područje Općine Bizovac.
b) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac
u 2017. godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Analize
stanja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac, otvorio raspravu i riječ
dao načelniku Srećku Vukoviću.
Načelnik Srećko Vuković riječ je dao Nediljku Pušiću da izvijesti vijećnike o stanju
sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Analizu stanja sustava civilne
zaštite na području Općine Bizovac u 2017. godini dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Analizu stanja sustava civilne zaštite na
području Općine Bizovac u 2017. godini.
c) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac u
2018. godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje Plana
razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac u 2018. godini, otvorio
raspravu i riječ dao načelniku Srećku Vukoviću.
Načelnik Srećko Vuković riječ je dao Nediljku Pušiću koji je izvijestio vijećnike i
upoznao s Planom razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac u
2018. godini.

Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Plan razvoja sustava civilne zaštite
na području Općine Bizovac u 2018. godini dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća Plan razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Bizovac u 2018. godini.

Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 22,45 sati.

Zapisničar:
Ljerka Đaniš
Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Kranjčević

Sjednica je snimljena na digitalni diktafon.
Zapisniku se prilaže poziv za sjednicu i akti koji su doneseni na sjednici.

