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za razdoblje VII – XII mjesec 2011. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković

IZVJEŠĆE
o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. godine

UVODNI DIO
Člankom 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 33/01.,
60/01., 129/05. i 125/08), utvrđeno je da Općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne
samouprave i poslove državne uprave koji su preneseni na jedinice lokalne samouprave.
Sukladno članku 48. spomenutog Zakona, Općinski načelnik priprema prijedloge općih akta, izvršava
ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela
jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire
njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne
samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge
poslove utvrđene statutom.
Za obavljanje poslova iz svog djelokruga, Općinski načelnik je, sukladno članku 47. Statuta Općine
Bizovac (Službeni glasnik Općine Bizovac br. 3/09.), odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja
poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine
Bizovac.
U izvještajnom razdoblju Općinski načelnik Općine Bizovac, u okviru svog djelokruga, obavljao je
izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, izvršavao i osiguravalo izvršavanje općih akata
Općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao
nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdio
prijedlog godišnjeg proračuna Općine, usmjeravao djelovanje upravnog tijela Općine u obavljanju
poslova iz samoupravnog djelokruga općine, nadzirao njegov rad, te obavljalo i druge poslove u
skladu sa Zakonom, Statutom i aktima Vijeća.
O svim svojim aktivnostima nastojao sam pružiti potpunu i pravodobnu obavijest javnosti o svom
radu.
DJELOVANJE I AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
Financije i proračun
U izvještajnom razdoblju inicirao sam i nadzirao poslove vezane uz izradu i izvršavanje proračuna,
izradu propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, prikupljanje prihoda koji
pripadaju Općini te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine, a koji
proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonom o proračunu
i Statutom Općine Bizovac.
Uređenje društvenih objekata i javnih površina
Iz vlastitih proračunskih sredstava Općina Bizovac temeljito je obnovila osamdeset godina staru
zgradu „Doma mladeži“ u Brođancima, koju za svoje potrebe koristi stolnoteniski klub i druga mjesna
društva. Radovi su obuhvatili saniranje krovišta, popravak postojeće elektro instalacije, ličenje
unutrašnjih zidova, rekonstrukciju stropa i popravak poda.
Općina Bizovac uložila je značajna proračunska sredstva namijenjena uređenju postojeće zgrade
vatrogasnog doma u Brođancima, izgrađenog pedesetih godina prošlog stoljeća. Na ovom donedavno

zapuštenom objektu izvedeni radovi na sanaciji krovišta, uređenju tornja, popravljene su elektro
instalacije, oličene unutrašnje prostorije, obnovljena su spremišta, ugrađena je nova PVC stolarija te
je premještena i popravljena sirena.
Kroz glavnu bizovačku ulicu- Kralja Tomislava nastavljena je sadnja novog drvoreda. Na dijelu te
ulice gdje je izgrađen kanalizacijski sustav i uklonjena stara stabla zasađeno je pedesetak sadnica
javora i tulipanovca. Na temelju prethodno raspisanog natječaja financijsku potporu realizaciji ovog
projekta pružila je Hrvatska turistička zajednica u iznosu od 30.000,00 kn.
Djelatnici općinskog komunalnog pogona i zaposleni putem javnih radova čistili su nekadašnje
odlagalište otpada, „Grabuljin“. Uklonjene su veće količine smeća, raslinja i korova. Od nekadašnjeg
odlagališta otpada rugla tu bi mogao nastati lijepi prostrani park, koji bi s nasadima drveća i cvijeća
uljepšao ulicu prema Bizovačkim toplicama i OFMIR-u.
Dvadeset djelatnika komunalnog pogona općine Bizovac uređivali su okoliš nogometnog igrališta
NK „BSK – Termia“ u Bizovcu. Od raslinja i korova očišćeni su rubni dijelovi parcele uz nogometni
teren i uklonjeni su drveni stupovi s dotrajalom žičanom ogradom. Uređenjem šireg zelenog pojasa
uokolo terena s istočne strane proširit će se prostor za kondicijske pripreme i izgradnju novih
sportsko - rekreacijskih sadržaja unutar bizovačkog Sportskog parka.
Poljoprivreda
Općina Bizovac pristupila je sanaciji zapuštenih poljskih putova. Zahvaljujući donaciji velike
količine „crne šljake“ dobivene iz osječke Šećerane nasipane su udarne rupe na više lokacija širom
bizovačkog atara. U cilju temeljitog uređenja nerazvrstanih lokalnih cesta općina će izraditi elaborat
uređenja na temelju kojeg će se u nadolazećem vremenu uređivat zapuštene makadamske i
druge prometnice na području bizovačke općine.
Turizam
Predstavnici prometnog poduzeća i turističke agencije „APP“ iz Požege posjetili su Bizovac, gdje ih
je primio i s turističkom ponudom upoznao općinski načelnik Srećko Vuković. Prilikom radnog
sastanka i obilaska turistički djelatnici imali su se prilike upoznati s različitom turističkougostiteljskom ponudom bizovačkog kraja. Poseban interes za uključivanje u agencijske turističke
aranžmane poslovni gosti iskazali su prema ergeli sportskih konja „Bonanza“ u vlasništvu Josipa
Krivića, tradicijskoj kući s etno zbirkom Krunoslava Sudara smještenoj najužem središtu Bizovca,
ribolovnim potencijalima Bizovačkog bajera, modernom seoskom gospodarstvu obitelji Sudar i
Bizovačkim toplicama. Tijekom obilaska turistički neotkrivenih aduta bizovačkog turizma
dogovoreno ja da se već ove godine organiziraju turistički posjeti Olimpijadi starih sportova u
Brođancima te da se sve bizovačke turističke destinacije i zanimljivosti uvrste u turističke brošure i
promotivne materijalima APP-a Požega, tvrtke koja je odnedavno i koncesionar novoizgrađenog
osječkog autobusnog kolodvora.
Socijalni programi
Uoči božićnih blagdana u suradnji s dobrim ljudima i donatorima Općina Bizovac prigodnim je
poklonima darivala nekoliko svojih socijalno ugroženih stanovnika koji žive u skromnim životnim
uvjetima i siromašne obitelji s djecom. Poklon paketi sadržavali su osnovne prehrambene artikle, a
zavisno o uzrastu djeca su na dar dobila igračke i slatkiše.
Općina Bizovac nastavila je subvencionirat autobusni prijevoz učenika srednjih škola i studenata,
koji s područja bizovačke općine „Panturistovim“ autobusima putuju na školovanje u Osijek,
Valpovo i Našice. Cijene karata ostale su nepromijenjene u odnosu na prethodno razdoblje , a za
kupovinu mjesečne karte učenici i studenti dužni su predočiti potvrdu o upisu u srednju školu,
odnosno semestar i jednu fotografiju. Kupljenom mjesečnom kartom stječe se pravo na vožnju i
gradskim prijevozom GPP-a unutar I i II zone grada Osijeka. Isto tako svaki učenik i student imaju

pravo na besplatnu vožnju tijekom srpnja i kolovoza u vrijeme školskih praznika na cijeloj mreži
županijskih linija.
Na temelju prethodno provedenog natječaja općina Bizovac u školskoj godini 2011./2012. stipendirat
će 7 učenika i 6 studenata. Učeničke stipendije u tom razdoblju primat će: Marinela Pilj iz Novaka
Bizovačkih , učenica 2. razreda Medicinske škole u Osijeku, Matej Buljubašić iz Novaka
Bizovačkih , učenik 1. razreda Elektrotehničke škole u Osijeku, Ena Međimurec iz Brođanaca,
učenica 4. razreda Ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku, Marija Andabak iz Habjanovaca, učenica
3. razreda II. Gimnazije u Osijeku, Kristijan Baksa iz Creta Bizovačkog, učenik 3. razreda
Ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku, Luka Jurković iz Creta Bizovačkog, učenik 3. razreda
Željezničko-tehničke škole u Zagrebu i Doris Kujek iz Samatovaca, učenica 3. razreda I. Gimnazije
u Osijeku. U akademskoj godini 2011/2012.stipendirat će se studenti: Ivana Bašić, iz Creta
Bizovačkog studentica 5. godine Ekonomskog fakulteta u Osijeku,Marina Stapić iz Habjanovaca,
Fiskulturna 24 studentica 5. godine Filozofskog fakulteta u Osijeku, Kristijan Novoselić iz
Habjanovaca, student 3. godine Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, Mery Ann Jakovčević iz
Bizovca, studentica 1. godine Studija fizioterapije u Osijeku,Dina Vidaković iz Novaka Bizovačkih,
studentica 4. godine Filozofskog fakulteta u Osijeku i Kristina Mucić, iz Creta Bizovačkog
studentica 4. godine Pravnog fakulteta u Osijeku. Međusobna prava i obveze između korisnika
stipendije i Općine Bizovac uređena su posebnim ugovorom.
Promotivne aktivnosti
Tijekom 17. po redu međunarodnog specijaliziranog sajma poljoprivrede, prehrane, hortikulture,
ekologije, lova, ribolova, seoskog turizma „Agro zemlja“, ko se održao od 21.-23. listopada u
Bizovačkim toplicama na posebno uređenom štandu predstavila se i Općina Bizovac. Posjetiteljima
sajma svoje su proizvode ponudili bizovački obrtnici, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
proizvođači rukotvorina, suvenira, namještaja i ekoloških prehrambenih proizvoda. U nastojanu da
se pred širom publikom prezentira tradicijska baština bizovačkog kraja u programu otvorenja sajma
u petak 21. listopada s početkom u 11 sati nastupila je dječja folklorna skupina KUD-a „Bizovac“.
Na poziv i inicijativu velikog zaljubljenika u stare sportove, a nekada popularne televizijske
zvijezde Siniše Cmrka predstavnici Olimpijade starih sportova Brođanci u Zagrebu i Zdenčini
predstavili tradicionalnu manifestaciju i prezentirali nekoliko atraktivnih olimpijskih disciplina. U
zagrebačkoj Waldorfskoj školi stari sportovi predstavljeni su djeci, nastavnicima i studentima
zagrebačkog učiteljskog studija. Naime, Waldorfska škola na čelu s ravnateljicom Ladom Pekota
Šenjug iskazala je veliki interes za sudjelovanjem na četrdesetoj po redu, jubilarnoj Olimpijadi
naredne godine te biti njezin promotor na širem zagrebačkom području. Nakon uspješne promocije u
Zagrebu olimpijske discipline su predstavljene u Zdenčini, gdje je predstavnicima Olimpijade Veljku
Gudelju, Srećku Vukoviću, Željku Vidakoviću i Stjepanu Beloševiću domaćin bio Janko
Šimanović predsjednik Udruge za očuvanje prirode i kulturno-povijesne baštine „Zdenčina 1562“.
Promocijska aktivnost organizatora Olimpijade starih sportova samo je jedna u nizu koja će se
održati u okviru prigodnog obilježavanja četrdesete obljetnice ove u svijetu jedinstvene manifestacije.
Programska događanja treće po redu manifestacije „Dani vina i turizma“ održane u Osijeku obogatili
su i predstavnici Olimpijade starih sportova Brođanci, predvođeni načelnikom općine Bizovac
Srećkom Vukovićem. Na prostranoj zelenoj površini u osječkoj Tvrđi ispred Bastiona nekolicina
mlađih i starijih zaljubljenika u stare sportske discipline prezentirali su kozanu, bacanje potkove,
nožićanje i kanđijanje. Na središnjoj pozornici velikom broju gledatelja predstavio se Stjepan
Belošević dugogodišnji sudionik tradicionalne brođanačke manifestacije koji kanđijom u jednom
minuti izvede više od stotinu i pedeset pucnjeva, što je svojevrstan rekord ne samo u našoj zemlji već
u svjetskim razmjerima.

Komunalna infrastruktura
Na inicijativu općine Bizovac Hrvatska elektroprivreda pokrenula i realizirala nekoliko projekata
kojima će se znatno poboljšati energetsko napajanje domaćinstava i gospodarskih subjekata na
području bizovačke općine. U pripremi je izrada dokumentacije za za izgradnju nove trafo-stanice
kod osnovne škole u Bizovcu i novog energetskog postrojenja koje će kvalitetnije napajati bizovačku
gospodarsku zonu na Sajmištu. Isto tako poboljšat će se elektro energetski dotok struje prema
Bizovačkim toplicama i OFMIR-u. Nakon što HEP završi projektiranje niskonaponske mreže na
sjevernoj strani ulice Matije Gupca u Cretu Bizovačkom općina će pregovarati s HEP-ovim
rukovodstvom i stručnim službama o postavljanju i javne rasvjete kroz taj dio sela.
U Bizovcu su nastavljeni radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava. Do kraja 2011. godine
djelatnici valpovačkog Komunalnog poduzeća „Dvorac“ postavili su odvodne cijevi kroz
Valpovačku, Kolodvorsku i Sunčanu ulicu, čime je
realizirana osma faza
ovog važnog infrastrukturnog projekta, kao sastavnog dijela Podsustava za naselja općine Bizovac
i Petrijevci te naselje Ladimirevci.
Od završetka izgradnje vodovodnog sustava prije više godina na području bizovačke općine do 31.
prosinca 2011. najveći broj priključaka zabilježen je u mjestu Bizovac i to 595 domaćinstava ili 81%
od ukupnog broja prema popisu stanovništva iz 2001. U Brođancima od 242 domaćinstva priključilo
se 161 ili 67%. U Cretu od 205 domaćinstava priključeno je 138 domaćinstava ili 68%. U
Habjanovcima od 203 domaćinstva ukupno je 109 korisnika vodovoda što u postotku čini 54%. Od
73 domaćinstva u Novakima se priključilo 52 potrošača što je ukupno 71%. Od 189 domaćinstava
koliko ih je u Samatovcima priključak na vodovod imaju 126 obiteljske kuće što je 67%. Od kada je
općina Bizovac donijela odluku o sniženju cijene priključka znatno je porastao interes za uvođenjem
vodovoda u domaćinstva. U prilog tome ide i podatak da se u vremenskom razdoblju od 6. listopada
do 31. prosinca prošle godine na području bizovačke općine na vodovod priključilo 27 novih
domaćinstava, te da je broj zainteresiranih u znatnom porastu.
Općina Bizovac uspješno je riješila imovinsko pravne probleme koji su otežavali postupak izrade
projektno tehničke dokumentacije i samu rekonstrukciju dionice lokalne ceste Cret BizovačkiHabjanovci . u približnoj dužini od 3500 metara. Cesta na toj relaciji , čija bi izgradnja trebala uskoro
započeti iz prometne izoliranosti izvući će Habjanovce i spojiti ih s državnom cestom Našice-Osijek
i željeznicom na istoj relaciji. Projekt rekonstrukcije i asfaltiranja ceste Habjanovci-Cret Bizovački
pokrenula je prije nekoliko godina općina Bizovac zahtijevajući potporu od Osječko baranjske i
Županijske uprave za ceste. Asfaltiranjem postojeće makadamske ceste na relaciji Cret-Habjanovci
postigla bi se višestruka korist za čitavu lokalnu zajednicu prvenstveno iz razloga jer će se
Habjanovci spojiti s državnom cestom i željeznicom. Učenici srednjih škola i studenti koji se školuju
u Osijeku, kao i radnici koji tamo rade moći će koristiti vlak kao prijevozno sredstvo, jer će puno
lakše doći do željezničke postaje u Cretu. Isto tako bolja prohodnost omogućit će se kamionskom
transportu roba i poljoprivrednicima čije se obradive površine nalaze uz spomenutu prometnicu.
Povećat će se i ubrzat protok ljudi i svih vrsta prometnih vozila u oba smjera, a moguća je i bolja
autobusna povezanost.
Na sjevernoj strani bizovačkog groblja izgrađeno je više grobnica i grobnih mjesta namijenjenih za
prodaju uz mogućnost obročnog plaćanja. Cijena ukopnog mjesta s jednostrukim betonskim okvirom
za 2 lijesa iznosi 4.026,00 kuna, a nešto veća s dvostrukim betoniranim okvirom za 4 lijesa nudi se
po cijeni od 4.636,00 kuna. Po skupljoj cijeni prodaju se betonirane grobnice.
Završeni su radovi na izgradnji moderne javne rasvjete kroz glavnu i najprometniju Bizovačku ulicu
kralja Tomislava. Realizacijom ovog višestruko značajnog projekta sa devedeset i dva nova rasvjetna
tijela u noćnim satima osvijetlit će se tri tisuće i petsto metara magistralne državne ceste i nogostupa
. Investicija u ukupnom iznosu od milijun i osamdeset tisuća kuna sufinancirana je od strane
Hrvatskih cesta i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Izvođač radova, osječka tvrta
„Parangal“ u primjerenom i planiranom roku izvela je sve projektom obuhvaćene radove, tako da će

se javna rasvjeta pustiti u probni rad za narednih nekoliko dana, a nakon toga uklonit će se dvadeset
i sedam godina stari i dotrajali rasvjetni stupovi.
Školstvo
Na temelju zajedničkog zahtjeva Općine Bizovac, Mjesnog odbora Samatovci i matične osnovne
škole dr. Bratoljuba Klaića Bizovac upućenog krajem godine Uredu za prosvjetu i kulturu Osječko
baranjske županije iz istog ureda stigao je pozitivan odgovor vezan za rekonstrukciju samatovačke
područne škole. Naime, tijekom ove godine na školskoj zgradi izvest će se sanacijski građevinski
radovi u ukupnoj vrijednosti od 400.000,00 kuna.
Na inicijativu općine Bizovac u dvorištu habjanovačke područne osnovne ške izgrađeno je asfaltno
rukometno igralište, koje u cijelosti financirala Osječko baranjska županija. Osim za nastavnoškolske potrebe asfaltni rukometni teren propisanih dimenzija služiti će mladim mještanima,
sportašima, rekreativcima te svim stanovnicima sela Habjanovci. Osječko baranjska županija na
području općine Bizovac do danas je izgradila terene u Bizovcu, Brođancima i Samatovcima. U
narednom razdoblju općina će zahtijevati izgradnju terena kod nove školske zgrade u Cretu i
društvenog doma u Novakima. Vrijednost radova koje izvodi osječki „Cesting“ iznosi približno
240.000,00 kuna.
Potpora kulturnim događanjima
Spoj pučke svečanosti i pokušaja očuvanja tradicionalnih oblika života u slavonskom selu ponovno
je oduševio desetak tisuća posjetitelja koji su se četiri noći zaredom od 14. do 17. srpnja uz glazbu i
ples zabavljali do sitnih jutarnjih sati. Nakon osme manifestacije Bizovačke ljetne večeri, koja postaje
središnjim događajem bizovačkog kraja, nameće se zaključak da je stotinjak volontera okupljenih u
deset mjesnih udruga s uspjehom ispunilo sve zahtjevne zadaće koje je pred njih stavila zahtjevna
organizacija priredbe koje se ne bi postidjela i mnogo veća mjesta od Bizovca. Duh zajedništva i
dobrog raspoloženja kojeg su unijeli u uspješnu organizaciju ovog pučkog spektakla rezultirao je
dobrom zabavom i solidnim novčanim prihodom koji će unaprijediti rad udruga do kraja godine.
Općina Bizovac aktivno se uključila u organizaciju ovogodišnje Olimpijade starih športova u
Brođancima. Značajan doprinos dali su djelatnici zaposleni u okviru programa javnih radova i
komunalnog pogona.
Općina Bizovac pružila je potporu tradicionalnim manifestacijama Bizovačke ljetne večeri i
Olimpijada starih sportova te novim kulturno turističkim inicijativama: Malo bizovačko dječje sijelo,
Proljeće u Cretu, Abljanovci moje selo malo, Olimpijske noći, Malo samatovačko sijelo, Bizovački
božićno novogodišnji sajam.
Obilježavanje važnijih državnih praznika i godišnjica
Obilježeni svi državni praznici polaganjem vijenaca kod Spomen križa na bizovačkom groblju
Potpora sportskim događanjima
Pod pokroviteljstvom općine Bizovac u nedjelju 31. srpnja u samatovačkom "Sportskom parku"
organiziran je 3. Memorijalni nogometni turnir, koji se igrao u spomen na bivše, pokojne "Slogine"
igrače: Vladu Buzjaka, Marjana Malogorskog i Kazimira Iličića. Na turniru su sudjelovali: NK
„Omladinac“ Petrijevci, NK „Sloga“ Koritna, NK „Radnik“ Josipovac, NK „Satnica“, NK BSK
Termia Bizovac i ekipa domaćina „Sloga“ Samatovci.
NK „JADRAN“ Habjanovci uz potporu općine Bizovac organizirao je Memorijalni nogometni turnir
u znak sjećanja na bivšeg suigrača i poginulog hrvatskog branitelja Tunicu Belečetića. Na turniru
koji se igrato u nedjelju 7. srpnja, pored ekipe domaćina sudjelovali su: NK Gaj Brođanci, NK Hajduk
Novaki i NK Hajdin Cret. Predstavnici Općine Bizovac, habjanovačkog nogometnog kluba, članovi
obitelji i Mjesnog odbora prije početka turnira položit će vijenac i zapaliti svijeće na grobu svog
pokojnog sumještanina i nogometaša Tunice Belečetića.

Suradnja s Osječko baranjskom županijom
Tijekom 2011. godine Osječko baranjska županija financijski i materijalno pomagala je rad
kulturnih, sportskih i ostalih udruga koje djeluju na području općine Bizovac. Pored toga sufinancirala
je završetak izgradnje spojnog cjevovoda Cret-Habjanovci, kao i obnovu društvenih i vatrogasnih
domova, te sakralnih objekata. Značajnu potporu pružila je tradicionalnoj manifestaciji Olimpijadi
starih sportova Brođanci, obnovi kurije Normann u Bizovcu i uređenju školskih objekata. Županija
je financirala izgradnju asfaltnog rukometnog igrališta u Habjanovcima vrijednog nešto više od 240
tisuća kuna, a za kupovinu ogrjeva socijalno ugroženim stanovnicima preko općine Bizovac
Županija je isplatila 87.400,00 kuna. Ukupna vrijednost svih potpora doznačenih s raznih osnova
izravno bizovačkoj općini i pojedinim društvenim organizacijama u ovoj godini iznosi ukupno 650
tisuća kuna.
Osječko baranjski župan dr. Vladimir Šišljagić zajedno sa svojim pomoćnikom Željkom Kraljičkom,
pročelnicom ureda za poljoprivredu Silvom Wendling, pročelnicom za zdravstvo i socijalnu skrb
Ružicom Gverijeri i pročelnikom županijske agencije za razvoj Martinom Marolinom 18. listopada
posjetio je općinu Bizovac. Tijekom boravka na području bizovačke općine u pratnji načelnika
općine Bizovac Srećka Vukovića, predsjednika općinskog vijeća Veljka Gudelja i općinskim
vijećnicima razgledao je novoizgrađeno rukometno igralište kod osnovne škole u Habjanovcima,
čija je izgradnja u cijelosti financirana od strane županije s iznosom od 250.000,00 kn, a općina
Bizovac nabavila dodatnu opremu i uredila okoliš. Na inicijativu općinskog načelnika jedna od tema
razgovora sa županom odnosila se na izgradnju županijske ceste Habjanovci-Cret za čiju je
projektnu dokumentaciju županija izdvojila više od 5 i pol milijuna kuna i mogućnosti izgradnje
dijela ceste Brođanci-Čepin preko Poganovačko kravičkog kanala. Nakon posjeta Habjanovcima dr.
Šišljagić je imao priliku pogledati temeljito uređenu zdravstvenu ambulantu u Brođancima, koju su
zajedničkim financiranjem obnovili županija i općina u ukupnoj vrijednosti s 400.000,00
kuna. Županov posjet završio je posjetom poljoprivrednom pogonu Profitnog centra Ratarstva PPK
Valpovo u Brođancima, gdje se dograđuje i adaptira govedarska farma. O poslovnim aktivnostima i
planovima na brođanačkom poljoprivrednom dobru župana je izvijestio predsjednik Uprave PPK
Valpovo Zdravko Zubak.
Suradnja s Regionalnom razvojnom agencijom
„Rekonstrukcija i obnova kurije Normann-Prandau u Bizovcu“ bila je jedna od tema razgovora koju
je nedavno općinski načelnik Srećko Vuković vodio u Osijeku s čelnim ljudima Regionalne razvojne
agencije. Naime, od RRA Općina Bizovac zatražila je potporu prilikom izrade dokumentacije
potrebne za kandidiranje projektaprema fondovima Europske unije. Uređenje Kurije u kojoj je danas
sjedište općinske uprave općine Bizovac podrazumijeva njezino cjelovito uređenje na način da se
optimalno uskladi buduća namjena s izvornim vrijednostima utvrđenim konzervatorskom studijom.
Od sveukupne površine prizemlja trenutno općinska administracija koristi 270, dok je preostalih 250
četvornih metara u potpunosti neiskorišteno. Konzervatorske smjernice ukazuju nam da je na zgradi
potrebno temeljito urediti interijer, krovište, eksterijer, podrum, dvorište, postaviti nove instalacije
(za vodovod, kanalizaciju, grijanje, struju, telekomunikacije i dr.). Planirajući buduću namjenu
dvorca utvrdili smo da je neiskorišteni dio prostora pogodan za smještaj knjižnice, galerije, etno
zbirke, multimedijalne i konferencijske dvorane.
Gospodarske aktivnosti
Početkom rujna u Bizovcu se održao sastanak na temu rješavanja imovinsko pravnih problema
prostora osječke Opeke. Sastanku su nazočili ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Damir
Trut, načelnik općine Bizovac Srećko Vuković, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje
Osijek Zvonko Grgec i predstavnik osječke tvrtke „Opeka“ Vladimir Grozdanić. Prilikom susreta oni
su obišli poslovne prostore bivšeg bizovačkog ciglarskog poduzeća, gdje bi se trebalo smjestiti
Zonsko skladište i centar specijalističkih postrojbi u sustavu zaštite i spašavanja za područje pet

slavonsko baranjskih županija. Svi su se sugovornici složili da je lokacija bivše ciglane idealna
upravo za ove namjene i potrebe. Bizovački načelnik Srećko Vuković pozdravio je realizaciju ovog
projekta i izrazivši spremnost pomoći prilikom uređenja pristupne ceste i drugih infrastrukturnih
objekata potrebnih za nesmetan rad Zonskog centra i skladišta Državne uprave za zaštitu i spašavanje
slavonsko baranjske regije sa sjedištem u Bizovcu.
Važno mjesto u našem radu zauzele su gospodarske aktivnosti vezane uz rješavanje imovinskih
odnosa s državnim institucijama što je temelj stvaranja preduvjeta za otvaranje nove gospodarske
zone „Slakovac“ u Brođancima. Prilagodbom i izmjenama prostornih planova omogućen daljnji
razvoj tvrtke Valpovo d.o.o s kojom je u obostranom interesu izvršena razmjena nekretnina.
Punu podršku dajemo razvoju i unapređenju zdravstvenog turizma i drugih selektivnih oblika
turističke ponude u okviru razvoja Bizovačkih toplica, koje moraju postati lider zdravstvenog turizma
slavonsko-baranjske regije.
Civilna zaštita
U petak 18. studenog u bizovačkoj općinskoj vijećnici održala se prva smotra pripadnika postrojbe
Civilne zaštite općine Bizovac. U sklopu smotre vršit će se ažuriranje osobnih podataka obveznika,
upoznavanje s procjenom ugroženosti, te snagama i sredstvima raspoloživim za preventivu i
djelovanje u slučaju nesreće i katastrofe, koja bi mogla ugroziti područje bizovačke općine. Pozvane
će se detaljnije upoznati s načinom mobilizacije namjenom i djelovanjem, te zakonskim obvezama i
pravima.
Promotivno edukacijske aktivnosti
Općina Bizovac u suradnji s Odsjekom za prevenciju Ureda načelnika Policijske uprave Osječko
baranjske priprema organizirati javnu tribinu na temu: „Organizacija sportskih natjecanja i
manifestacija-zakonske obveze“, koja se održala 16. studenoga 2011. s početkom u 19 sati održat u
općinskoj vijećnici općine Bizovac. Poziv za dolazak i sudjelovanje na ovom preventivnoedukacijskom skupu upućen je svim udrugama koje djeluju na području bizovačke općine.
Obnova kurije Normann
Tijekom nekoliko proteklih dana nastavljeni su radovi na obnovi kulturno povijesnog spomenika
kurije Normann u Bizovcu. Nakon što je završena rekonstrukcija svih prozora na pročelju, djelatnici
osječke tvrtke „God stolarija“ izvode popravak nadstrešnice malog ulaznog trijema s južne strane
zgrade. Izvođenje stolarskih radova financijski su pomogli Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
s 80.000,00 kuna i Osječko baranjska županija s 50.000,00 kuna.
Ekološke aktivnosti
Općina Bizovac odlučila se upustiti u agresivniju borbu protiv uništenja štetnog korova ambrozije.
Posebnim proglasom bizovačka općina upozorila je vlasnike obrađenog i neobrađenog
poljoprivrednog zemljišta da su dužni uklanjati alergeni korov, što je i zakonski propis. U slučaju da
se ne postupa u sladu sa propisima nadležne službe će odrediti novčane kazne. Najkritičnija mjesta
na kojima su uočene velike količine korova nalaze se na prostoru Zone malog gospodarstva i
građevinskim parcelama na kojima još nisu izgrađeni stambeni objekti. Zabrinjavajuća je činjenica
da se ambrozija raširila i u pojedinim domaćinstvima, čiji vlasnici zbog nemara ne uređuju svoje
okućnice. Na temelju zaprimljenih prijava općina je vlasnicima uputila opomene, a isto je proslijedila
i nadležnoj poljoprivrednoj inspekciji.
Informiranje
U cilju kvalitetnog informiranja šire javnosti uređene su interaktivne web stranice općine Bizovac
putem koje su dostupne sve informacije , vijesti, natječaji, zapisnici sa sjednica općinskog vijeća,

odluke. Izrađen je informativni web katalog na 5 jezika. Putem elektronskih i tiskanih medija o svim
aktivnostima redovno se izvještava javnost.
OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković

Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac (Službeni glasnik Općine Bizovac br. 3/09.), Općinsko
vijeće Općine Bizovac na 27. sjednici održanoj 29. svibnja 2012. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog načelnika
Općine Bizovac za razdoblje VII - XII mjesec 2011. godine

I.
Općinsko vijeće Općine Bizovac prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine
Bizovac za razdoblje VII - XII mjesec 2011. godine.

II.
Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Bizovac».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA:
URBROJ:
Bizovac,
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29. svibnja 2012.

Predsjednik Općinskoga vijeća
Veljko Gudelj, v.r.

