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ZAPISNIK
s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Bizovac održane 19. ožujka 2018. godine u općinskoj
vijećnici Općine Bizovac.
Početak sjednice u 19,30 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: Mario Fišer, Tomica Glavaš, Darko Bošnjak, Igor Jakopiček,
Miro Karlović, Toni Kardum, Milan Kranjčević, Nikola Lacković, Ivica Lovrinčević Hrvoje
Marjanović, Josip Šincek, Marko Teskera, Vlatko Vujnovac
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
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 dnevni red je prihvaćen.
DNEVNI RED
Usvajanje zapisnika 7. sjednice Općinskog vijeća
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Statuta Općine Bizovac
Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje VI-XII mj.
2017. godine
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 gradnje komunalne infrastrukture u 2015.
godini
c) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja 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
f) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalne skrbi u 2017. godini
g) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstva od prodaje i zakupa
državnog poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini
1.
2.
3.
4.

6. Izmjene Proračuna Općine Bizovac za 2018. godinu
a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu
b) Prijedlog Odluke o izmjenama programa gradnje komunalne infrastrukture u 2018.
godini
c) Prijedlog Odluke o izmjenama programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.
godini
d) Prijedlog Odluke o izmjenama programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa
državnog poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini
e) Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Plana nabave za 2018. godinu
7. Donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Bizovac

RAD PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU
Ad-1 Usvajanje zapisnika 7. sjednice
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je usvajanje zapisnika 7. sjednice Općinskog vijeća
i otvorio raspravu.
Nakon provedene rasprave, Predsjednik vijeća zapisnik 7. sjednice dao je na glasovanje. Nakon
obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja zapisnik 7. sjednice.
Ad-2 Pitanja i prijedlozi vijećnika
Marko Teskera: Obavio sam razgovor sa Ivankom Ivanović pa mi se žali da ne može dobiti posao
da knjigovodstveno vodi klubove i udruge na području općine Bizovac a posao dajemo Zajednici
športskih udruga grada Valpovo.
Srećko Vuković: Dogovorili smo Ivankom Ivanović da ćemo nakon ove sjednice sklopiti ugovor o
radu a prije mjesec dana smo raskinuli ugovor sa Zajednicom športskih udruga grada Valpovo.
Miro Karlović: Mještani Samatovaca traže da se uredi prostor mjesnog doma u Samatovcima.
Prostor se nalazi iza trgovine NTL-a u zakupu. Navedeni prostor bi se koristio za razne prigode ,
okupljanja i karmine mještana.
Srećko Vuković: Planirali smo 95.000,00 kuna za uređenje navedenog prostora u Samatovcima.
Ivica Lovrinčević: Članovi stranke HDZ-a u Bizovcu nisu zadovoljni prostorom koji su dobili na
korištenje. Zainteresirani smo i predlažem da se prostor da na natječaj za zakup.
Srećko Vuković: Raspisat će se natječaj za zakup prostora.
Darko Bošnjak: Ribolovno društvo je zatražilo prostor za korištenje.
Ad-3 Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Statuta Općine Bizovac
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima prijedlog Odluke o izmjenama
Statuta Općine Bizovac kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu i riječ dao pročelniku
Nediljku Pušiću koji je upoznao vijećnike s prijedlogom Odluke o izmjenama Statuta Općine
Bizovac. Suština izmjena je urediti odnose između predstavničkog i izvršnog tijela, Općinskog
vijeća i načelnika općine.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Općine
Bizovac dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću

ODLUKU
Općinsko vijeće jednoglasno usvaja prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Općine Bizovac.
Ad-4 Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje
VI-XII mj. 2017. godine
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Izvješće o radu Općinskog načelnika
Općine Bizovac za razdoblje VI-XII mj. 2017. 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. 2017. godine 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. 2017. godine dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja,
Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac
za razdoblje VI-XII mj. 2017. godine.
Pet vijećnika je suzdržano.
Ad-5 Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2017.
godinu
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Godišnje izvještaj o izvršenju
proračuna Općine Bizovac za 2017. 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 2017. godinu kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Od planiranih prihoda poslovanja 9.727.649,98 kn ostvareno je 9.474.913,06 kn ili 97,40 %, a
od planiranih prihoda od nefinancijske imovine 868.000,00 kn ostvareno je 723.928,10 kn ili
83,40 % ili ukupni prihodi su 11.097.458,94 kn ili ostvarenje 102,12 % u 2017. godini.
Od planiranih rashoda poslovanja 6.306.773,68 kn ostvareno je 6.354.677,23 kn ili 100,76 %, a
od planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine 4.560.748,37 kn ostvareno je
4736.781,71 kn ili 103,86 %, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareno 6.000,00
kn.
Nakon provedene rasprave, Predsjednik vijeća Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine
Bizovac za 2017. godinu dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeću
ODLUKU
Općinsko vijeće većinom prihvaća Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bizovac za
2017. godinu.
Tri vijećnika suzdržana.
a) Razmatranje Izvješća o korištenju tekuće rezerve proračuna u 2017. godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća predložio je vijećnicima Izvješće o korištenju tekuće rezerve proračuna u
2017. godini kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu i otvorio raspravu. Budući da nije
bilo rasprave, Predsjednik vijeća Izvješće o korištenju tekuće rezerve proračuna u 2017. godini
dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Izvješće o korištenju tekuće rezerve proračuna u 2015.
godini.

b) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture u
2015. godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Izvješće o izvršenju Programa
gradnje komunalne infrastrukture u 2017. godini i otvorio raspravu. Načelnik Srećko Vuković
upoznao je vijećnike s Izvješćem o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture u
2017. godini kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. Nakon provedene rasprave
predsjednik vijeća Milan Kranjčević Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne
infrastrukture dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je
slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2015. godini.
c) Razmatranje
Izvješća o
izvršenju
Programa
održavanja
komunalne
infrastrukture u 2017. godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Izvješće o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture i otvorio raspravu. Načelnik Srećko Vuković upoznao je
vijećnike s Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća
Milan Kranjčević Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture dao je
glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2017. godini.
d) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2017.
godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba u športu u 2017. godini otvorio raspravu. Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike
s Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2017. godini kako je vidljivo u
materijalima za ovu sjednicu. Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević
Izvješće o Izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2017. godini dao je na glasovanje.
Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu
u 2017. godini.
e) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2017.
godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba u kulturi u 2017. godini i otvorio raspravu. Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike
s Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2017. godini kako je vidljivo u
materijalima za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević Izvješće o izvršenju Programa
javnih potreba u kulturi u 2017. godini dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja,
Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi
u 2017. godini.
f) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba socijale skrbi u 2017.
godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba socijalne skrbi u 2017. godini i otvorio raspravu. Načelnik Srećko Vuković upoznao je
vijećnike s Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba socijalne skrbi u 2017. godini kako je
vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik općinskog vijeća Milan Kranjčević Izvješće o izvršenju
Programa javnih potreba socijalne skrbi u 2017. godini dao je na glasovanje. Nakon obavljenog
glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba
socijalne skrbi u 2017. godini.
g) Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje i
zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Izvješće o izvršenju Programa
korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini i
otvorio raspravu. Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Izvješćem o izvršenju Programa
korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini kako
je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Nakon provedene rasprave, predsjednik općinskog vijeća Milan Kranjčević Izvješće o izvršenju
Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2017.
godini dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava
od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini.
Ad-6 Izmijene proračuna Općine Bizovac za 2018. godinu
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Prijedlog Odluke o izmjenama
proračuna Općine Bizovac za 2018. godinu i otvorio raspravu i riječ dao načelniku Srećku
Vukoviću.
Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom Odluke o izmjenama proračuna
Općine Bizovac za 2018. godinu kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu.
Po godišnjem obračunu proračuna za 2017. godinu općina Bizovac ima manjak od 626.745,71
kn. Rebalansom proračuna za 2018. godinu predlaže se pokriće manjka povećanjem prihoda za
797.426,66 kuna na stavkama porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji se povećava
za 500.000,00 kn jer postoji realno očekivanje povećanja poreza po osnovi fiskalnog izravnanja
poreza na dohodak. Ostvarenje za 1.1.2018 je 1.286.110,63 kn. Prihodi od prodaje materijalne
imovine, poljoprivredno zemljište, povećava se 297.426,66 kuna jer krajem 2018. godine izlazi
većina ugovora za otplatu poljoprivrednog zemljišta i dužnici moraju to isplatiti prema ugovoru.
Rashodi se povećavaju 170.680,96 kuna.
Ukupni proračunski prihodi u 2018. povećavaju se 797.426,66 kn i iznose 10.234.947,66 kn.
Ukupni proračunski rashodi povećavaju se 170.680,95 kn i iznose 9.608.201,95 kn.
a) Prijedlog Odluke o izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2016.
godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.

Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Prijedlog Odluke o izmjenama
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini i otvorio raspravu. Načelnik
Srećko Vuković upoznao je vijećnike s Prijedlogom Odluke o izmjenama Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2018. godini kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. Nakon
provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević Prijedlog Odluke o izmjenama Programa
gradnje komunalne infrastrukture u 2018. godini dao je na glasovanje. Nakon obavljenog
glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Prijedlog Odluke o izmjenama Programa gradnje
komunalne infrastrukture u 2018. godini.
b) Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2018. godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Prijedlog Odluke o izmjena Programa
održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini i otvorio raspravu. Načelnik Srećko Vuković
upoznao je vijećnike s Prijedlogom Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2018. godini kako je vidljivo u materijalima za ovu sjednicu. Nakon provedene
rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević Prijedlog Odluke o i izmjenama Programa
održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini dao je na glasovanje. Nakon obavljenog
glasovanja, Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2018. godini.
c) Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama Plana nabave u 2018. godini
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima Prijedlog Odluke o izmjenama Plana
nabave u 2018. godini i otvorio raspravu. Načelnik Srećko Vuković upoznao je vijećnike s
Prijedlogom Odluke o izmjena Plana nabave u 2018. godini kako je vidljivo u materijalima za ovu
sjednicu. Nakon provedene rasprave, predsjednik vijeća Milan Kranjčević Prijedlog Odluke o
izmjena Plana nabave u 2018. godini dao je na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja,
Općinsko vijeće donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće većinom glasova prihvaća Prijedlog Odluke o izmjenama Plana nabave u 2018.
godini.
Ad-7 Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Bizovac
Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu.
Predsjednik vijeća Milan Kranjčević predložio je vijećnicima usvajanje 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 vidljivo
u materijalima za ovu sjednicu. Na natječaj za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade Općine
Bizovac u 2018. godini zaprimljena su 4 prijedloga.
1. Matica hrvatska Ogranak Bizovac-predlaže dodjelu nagrade Antunu Novoseliću
2. DVD Bizovac, Brođanci, Habjanovci i Cret-predlaže da se nagrada dodjeli Vatrogasnoj
zajednici Općine Bizovac
3. Lovačko društvo „Fazan“ Bizovac-predlaže da se nagrada dodjeli Jerku Brkiću
4. Općinski načelnik Općine Bizovac predlaže da se nagrada dodjeli HRV-u
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 22,00 sata.

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.

