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I Z V J E Š Ć E 

o radu i aktivnostima načelnika Općine Bizovac 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. 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. 

S obzirom da se radi o novoj zakonskoj obvezi neposredno izabranih čelnika ne postoji uhodana 

praksa ovog načina izvještavanja predstavničkog tijela, a ne postoji niti propisana forma Izvješća. 

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. 

 

Financije i proračun 

 U izvještajnom razdoblju općinski načelnik je  inicirao 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.  

 

Nastavak izgradnje odvodnog sustava 

Zahvaljujući pogodnim vremenskim uvjetima nastavljeni  radovi na izgradnji kanalizacijske mreže, 

najvažnijeg infrastrukturnog komunalnog projekta na području bizovačke općine. Poslije završetka 

radova u Valpovačkoj ulici djelatnici komunalnog poduzeća „Dvorac“ iz Valpova radove su izvodili 

na  lokacijama  u Sunčanoj i Kolodvorskoj ulici.  

 

Izgradnja ceste u Cvjetnoj ulici 

U cilju provedbe programa „Integralni razvoj lokalne zajednice EIB II“  Općina Bizovac i 

Ministarstvo regionalnog razvoja 2009. zaključili su Ugovor o zajedničkom financiranju izgradnje 

ceste u Cvjetnoj ulici u Bizovcu. Na temelju tog dokumenta Ministarstvo regionalnoga razvoja i 

fondova Europske unije  27. travnja ove godine raspisalo je javni natječaj za izgradnju cestovne 

prometnice u  bizovačkoj  ulici.  Na javno nadmetanje objavljeno spomenutog datuma u Narodnim 

novinama potencijalni izvođači radova mogli su se javiti sve do 18. svibnja, kada je u ministarstvu 



bilo otvaranje ponuda. Procijenjena vrijednost radova iznosi ukupno 1.470.000,00 kuna. 

Realizacijom tog važnog infrastrukturnog projekta omogućit će se ubrzanije širenje novog stambenog 

naselja u vrlo atraktivnom dijelu Bizovca, smještenog samo nekoliko stotina metara od turističko 

lječilišnog kompleksa Bizovačkih toplica. 

 

Uređen prostor asfaltnog rukometnog igrališta i dvorišta škole u Habjanovcima 

Nakon što je Osječko-baranjska županija izgradila asfaltno rukometno igralište u dvorištu 

habjanovačke osnovne škole općina Bizovac uredila je pristupni most i ulaz do sportskog terena, na 

igralište ugradila vratnice  i košarkaške table.  Uokolo  igrališta posađena je veća količina  različitih 

vrsta ukrasnih sadnica te postavljene  klupe, zaštitne mreže iza golova i nova ograda s ulične strane. 

 

Rekonstrukcija niskonaponske elektro-mreže i javne rasvjete u Cretu  

Na  sastanku predstavnika HEP-a i općine Bizovac razgovaralo se o izradi projektne dokumentacije 

u svezi rekonstrukcije  niskonaponske elektro-mreže i javne rasvjete na sjevernoj strani ulice Matije 

Gupca koja se cijelom dužinom proteže duž državnu magistralnu cestu D2  i ulicu Braće Radić u 

Cretu Bizovačkom.  Realizacijom ovog značajnog projekta električnom energijom  znatno bi se 

poboljšalo napajanje domaćinstava, a u  u noćnim satima osvijetlile cestovne prometnice i nogostup 

kroz selo. 

 

Izgradnja ceste Cret Bizovački-Habjanovci 

Općina Bizovac u suradnji s Upravom za ceste Osječko-baranjske županije uspješno je riješila 

imovinsko pravne probleme koji su otežavali postupak izrade projektno tehničke dokumentacije i 

samu rekonstrukciju dionice lokalne ceste Cret Bizovački-Habjanovci u približnoj dužini od 3500 

metara. Cesta na toj relaciji , čija je izgradnja u međuvremenu započela iz prometne izoliranosti izvući 

će Habjanovce i spojiti ih s državnom cestom Našice-Osijek i željeznicom na istoj relaciji. 

 

Međunarodna suradnja 

Općinski načelnik općine Bizovac Srećko Vuković primio je tročlanu delegaciju iz mađarskog mjesta 

Mozsgo  na čelu s tamošnjim načelnikom Zoltanom Kovačem. Tema razgovora s gostima iz 

Mađarske odnosila se na zajedničke projekte u okviru prekogranične suradnje i njihovo kandidiranje 

na natječajne fondove Europske unije. Na sastanku je zaključeno da će prvi zajednički projekt biti 

izrađen u okviru  fonda IPA 3 , kojim se na obostranu korist želi poboljšati turistička ponuda obaju 

prijateljskih lokalnih zajednica. 

Načelnik općine Bizovac Srećko Vuković zajedno sa općinskim pročelnikom Nediljkom Pušićem i 

predstavnikom Bizovačkih toplica Ivicom Teklićem  boravio je u kratkom dvodnevnom radnom 

posjetu u glavnom austrijskom gradu u sklopu gospodarskog predstavljanja grada Osijeka 

predvođenog gradonačelnikom Krešimirom Bubalom, Regionalne razvojne agencije o čijim je 

aktivnostima govorio dr. Stjepan Ribić i Hrvatske gospodarske komore županijske komore Osijek sa 

prvim čovjekom te značajne institucije  predsjednikom Zoranom Kovačevićem. Tamo je u 

organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske  i  na osobnu inicijativu veleposlanika Gordana 

Bakote u gospodarskoj komori  Eisenstadta  imao mogućnost predstaviti općinu Bizovac i Bizovačke 

toplice. Pored toga susreo se s vodećim ljudima kulturnog društva  „Šokadija“ u Beču i rukovodstvom 

općine Neudorf u kojoj u većini žive gradišćanski Hrvati. Njihova delegacija na čelu s 

načelnikom  Stefanom Mikulom izrazila je želju i spremnost za suradnjom s bizovačkom općinom na 

području gospodarstva i društvenog života. Nakon razgovora u Gradišću  načelnik Vuković pozvao 

je predstavnike  općine Novo selo  da uskoro posjete Bizovac. 

 

Poljoprivreda 

Pod pokroviteljstvom općine Bizovac  u bizovačkoj  općinskoj vijećnici  s početkom u 11 sati dr. 

Branimir Šimić s osječkog Poljoprivrednog instituta  održao je stručno predavanje na temu: „Značaj 



primjene agrotehnike u stresnim uvjetima poljoprivredne proizvodnje“. Predavanje je pratio veliki 

broj poljoprivrednih proizvođača s područja bizovačke općine.   

 

Organiziranje zimske službe 

Unatoč obilnim snježnim padalinama tijekom zimskog razdoblja  stanje na svim cestovnim 

prometnicama  na području općine Bizovac bilo je pod kontrolom.  Od snježnih nanosa neprekidno 

su se čistile državne i lokalne ceste.  Uz pomoć zimske službe komunalnog poduzeća „Dvorac“  iz 

Valpova  osigurana je prohodnost kroz sva naselja i svaku pojedinu ulicu. Na radovima čišćenja 

snijega angažirani su i djelatnici općinskog komunalnog pogona, a ugovorene  su i dodatne snage, 

koje uz pomoć  strojeva  otklanjaju snijeg ispred javnih objekata, ugostiteljskih lokala i trgovina. 

Posebna pozornost posvetila se čišćenju autobusnih stajališta, raskrižja, parkirališta, zdravstvene 

ambulante, škole, dječjih vrtića i drugih  prostora, koje koriste stanovnici bizovačke općine. 

 

Kultura 

U organizaciji Matice hrvatske Bizovac i zavičajne udruge Ličana Gacka, a pod pokroviteljstvom 

općine Bizovac, u petak 10. veljače u Osnovnoj školi dr. Bratoljuba Klaića s početkom u 17 sati 

održala  se promocija knjige „LIČANI U SLAVONIJI“. Knjigu su predstavili glavni urednik Ante 

Bežen, recezent Željko Holjevac, suradnik Zdravko Grčević i prvi autor Josip Fajdić. 

 

Deratizacija 

U suradnji s tvrtkom „Sanitacija Osijek d.d.“ izvršena je  sustavna deratizacija na čitavom području 

općine Bizovac, ovim redoslijedom: 26. ožujka u naseljima Samatovci, Cerovac i Selci,27. ožujka 

Brođanci i Habjanovci, 28. ožujka Novaki , Cret i jedan dio Bizovca, 29. ožujka drugi dio Bizovca, 

30. ožujka Bizovac preostali dio i domaćinstva u kojima su vlasnici bili odsutni za vrijeme tretiranja.  

 

Sport 

Sportski klub "Baltazar" iz Osijeka u suradnji sa Osnovnom školom dr. Bratoljuba Klaića Bizovac i 

Zajednicom sportskih  udruga Županije Osječko– baranjske uz potporu Općine Bizovac provodio je 

obuku neplivača djece mlađe školske dobi , koja pohađaju bizovačku školu.Obuka neplivača se 

provela na kupalištu "Aquapolis" Bizovačkih toplica  po programu koji je verificirala Agencija za 

odgoj i obrazovanje i odobrenog od strane  Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.  Provedeno 

je inicijalno provjeravanje 140 djece 5,6,7, i 8 razreda među kojima su uočena 42 neplivača. Djeca 

nižih razreda isto tako  će biti obuhvaćena programom  tako da se i njih planira naučiti plivati. 

Program su proveli kineziolozi sa dugogodišnjim iskustvom u takvom programu. 

 

Javni radovi 

Poučeni dosadašnjim pozitivnim iskustvima Općina Bizovac iznova je prihvatila mogućnost 

zapošljavanja dugo nezaposlenih radnika u okviru  „javnih radova“, koji se  u suradnji sa 

valpovačkim područnim zavodom za zapošljavanje kontinuirano provodi putem vlastitog 

komunalnog pogona i jedinstvenog upravnog odjela. Zaposlene sudionike javnih radova općinska 

uprava  opremila je  potrebnom opremom i educirala za obavljanje planiranih pretežito komunalnih, 

a po potrebi i drugih za zajednicu važnih poslova. Predviđena mjesečna plaća po zaposlenoj osobi 

iznosi 2.200,00 kuna. Program „javnih radova“  provodio  se na području Općine Bizovac u svim 

naseljima općine i to na uređenju javnih zelenih površina, parkova, ulazima u naselja, dječjim 

igralištima, sportskim terenima i mjesnim grobljima. Na više lokacija  zasađene su nove sadnice, 

ukrasno bilje i cvijeće. Cilj ovog programa je poboljšanje ekonomskog i materijalnog statusa  ljudi 

bez stalnog posla. U prvoj grupi na komunalnim poslovima radilo  je 15 osoba od prošle godine, koji 

su radili tri mjeseca, od listopada do prosinca, a potom  nastavili raditi počevši od 1. travnja do kraja 

lipnja te nova grupa od dvadesetak radnika na rok od četiri mjeseca. Osnovni uvjet prilikom 

zapošljavanja bio je taj da su nezaposleni na zavodu za zapošljavanje evidentirani više od 36 mjeseci. 



Općina Bizovac od početka provođenja mjera za poticanje zapošljavanja putem Nacionalnog plana 

Vlade Republike Hrvatske do danas na ovaj način u nekoliko navrata zaposlila više desetaka osoba. 

 

Rekonstrukcija škole u Samatovcima 

Na temelju zajedničkog zahtjeva Općine Bizovac, Mjesnog odbora Samatovci i matične osnovne 

škole dr. Bratoljuba Klaića Bizovac upućenog krajem protekle godine Uredu za prosvjetu i kulturu 

Osječko baranjske županije, u općinu Bizovac prije nekoliko dana iz istog je ureda  stigao  pozitivan 

odgovor vezan za rekonstrukciju samatovačke područne škole. Naime, kako je priopćeno, tijekom 

ove godine na školskoj zgradi izvest će se sanacijski građevinski radovi u ukupnoj vrijednosti od 

400.000,00 kuna. Podsjećamo da je na općinski zahtjev 2009. godine u školskom dvorištu 

samatovačke škole županija izgradila asfaltno rukometno igralište vrijedno 240.000,00 kuna. 

 

Općina Bizovac izrazito transparentna 

Uz čestitke iz udruge GONG-a povodom proslave Dana općine Bizovac  stiglo je i priopćenje u kojem 

se navode rezultati ostvareni u istraživanju kojima se želi ukazati na probleme funkcioniranja lokalnih 

vlasti u odnosu na informiranje građana i njihovo uključivanje u odlučivanje. Konkretno, rezultati 

istraživanja LOTUS 2011/12 pokazuju da, iako u konkurenciji s gradovima i županijama  općina 

Bizovac  ostvarila zavidan rezultat i našla se među malobrojnim jedinicama lokalne samouprave koje 

su ocijenjene izrazito transparentnima. 

 

Ekologija 

Općina Bizovac u suradnji Sa Šumarijom Valpovo, Lovačkim društvom „Fazan“ iz Bizovca i 

bizovačkom „Eko grupom“  povodom 21. travnja kada se obilježava međunarodni „Dan planeta 

zemlja“ organizirala je veliku ekološku akciju pod nazivom: „Zelena čistka“. U akciji kojom  se u 

šumi Cret otklonilo nekoliko divljih deponija i pokupilo smeće pored lovaca, radnika valpovačke 

Šumarije sudjelovali su djelatnici  općinskog komunalnog pogona i 35 djelatnika zaposlenih u općini 

Bizovac u okviru programa javnih radova.  

Sadnjom 1600 komada sezonskog cvijeća u svim općinskim mjestima na području bizovačke općine 

nastavlen je  projekt ekološko edukativne akcije „Volim općinu Bizovac“. Upravo u tu svrhu snimljen 

je i promotivni radijski spot, kojim se  pozivaju stanovnici da urede svoje okućnice, pročelja kuća i 

okoliš. Najveći doprinos ovoj akciji pružali su djelatnici općinskog komunalnog pogona i trideset i 

pet zaposlenih osobe u  okviru nacionalnog programa „javnih radova“.  Tijekom proteklog vremena 

svi  oni su čistili zapuštene javne i zelene površine,  uređivali  općinske objekte, dječja igrališta, 

društvene domove , parkove, groblja i  druge  prostore u općinskom vlasništvu.  

 

Idejni projekt uređenja centra Bizovca 

Načelnik općine Bizovac Srećko Vuković i direktor Zavoda za urbanizam i izgradnju Osijek Nikola 

Škaro potpisali su Ugovor za izradu Idejnog rješenja s 3D prikazom i projekta uređenja  najužeg 

središta Bizovca. Idejnim rješenjem i projektom bit će obuhvaćene pješačke površine, biciklističke 

staze, parkirališta, hortikulturno uređenje i urbana oprema. U okviru projekta izradit će se i prijedlog 

izgleda buduće mini tržnice na uglu Valpovačke i Ulice Kralja Tomislava i  površine na mjestu 

današnja benzinske postaje. 

 

Komunalna infrastruktura 

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 donošenja nove odluke o visini naknade za priključenje na području bizovačke općine 

na vodovod  priključilo 70 novih domaćinstava, te da je broj zainteresiranih u znatnom porastu. 

 

Uređenja društvenog doma u Habjanovcima 

Početkom mjeseca lipnja  započeli su  radovi na uređenju zapuštenih prostora u društvenom domu 

Novaki, izgrađenom osamdesetih godina prošlog stoljeća. Općina Bizovac financira  radove koji 

obuhvaćaju  rekonstrukciju unutrašnjih prostorija (zidova i stropova), keramičarske, 

elektroinstalaterske, vodovodne i odvodne radove. Pored spomenutog općina će uredit i i zelenu 

površinu s dvorišne strane zgrade, gdje je smješteno manje dječje igralište i nogometni teren 

nogometnog kluba „Hajduk“ Novaki. 

 

Očuvanje kulturno povijesnih spomenika 

Za drveno-zidanu kapelicu na mjesnom groblju u Bizovcu nemamo pisanih podataka o gradnji. Prema 

sjećanju najstarijih Bizovčana, kapelica je 1905. godine ili 1906. godine preseljena iz Normanaca u 

Bizovac. Do tog vremena bila je to molitvena kapela za radnike poduzeća “Našice” d.d. čiji su vlasnici 

bili Francuzi. Postavljena je na četiri ukrštene grede, sa zidovima od pune opeka i bočnim prozorima. 

Pročelje je okrenuto prema jugu, a prozorčići i ulaz obloženi su izrezbarenim drvenim okvirima. Prije 

dvadesetak godina izvršeni su temeljiti popravci na tom objektu. Tijekom mjeseca lipnja  započela je 

još jedna nužna sanacija te lijepo izgrađene kapelice. Radovi obnove će obuhvatiti bojanje drvene 

građe i unutrašnjosti te  vanjskih zidanih dijelova i čišćenje. Izvedenim radovima zaustavit će 

se  propadanje jednog od najvrjednijih kulturno-povijesnih spomenika graditeljske baštine 

bizovačkog kraja. 

 

 

Bizovac, rujan 2012. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Srećko Vuković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac (Službeni glasnik Općine Bizovac br. 3/09.), Općinsko 

vijeće Općine Bizovac na  30. sjednici održanoj  __. listopada 2012. godine, donijelo je  

 

 

Z A K L J U Č A K 

povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog načelnika 

Općine Bizovac za razdoblje I - VI mjesec 2012. godine 

 

 

 

I. 

 Općinsko vijeće Općine Bizovac prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine 

Bizovac za razdoblje  I - VI mjesec 2012. godine. 

 

 

II. 

Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Bizovac». 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 

 

KLASA: 022-05/12-01/02  

URBROJ:  2185/03-12-2  

Predsjednik Općinskoga vijeća 

Bizovac,     __. listopada 2012.       Veljko Gudelj, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


